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ABSTRAK 

LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

Oleh 

INDRIYANI 

Krisis lingkungan yang saat ini terjadi merupakan bagian dari 

krisis global. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah 

satupendekatan yang paling efektif adalan dengan pendekatan agama. 

Oleh karena itu, islam diharapkan dapat membangun manusia yang 

bisa berhubungan baik dengan lingkungannya. Nilai-nilai Islam 

diharapkan dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam hubungan manusia 

dengan lingkungannya. Dengan mengingatkan peran manusia sebagai 

khalifh (wakil Allah SWT ) di bumi ini yangbertugas untuk mengelola 

bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya. Selain itu, 

banyak ayat-ayat Al-Qur’an serta Hadist-hadist Nabi SAW yang 

menunjukan keperduliannya terhadap lingkungan hidup. Modul 

Pembelajaran mata kuliah Lingkungan dalam Perspektif Islam ini 

diharapkan dapat  membantu  para  mahasiswa  dalam  menempuh  

proses  pembelajaran kuliah, sehingga mahasiswa dapat memahami 

pada proses pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Modul Lingkungan Hidup,Islam 
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ABSTRACT 

ENVIRONMENT IN ISLAMIC PERSPECTIVE 

By 

INDRIYANI 

The current environmental crisis is part of a global crisis. To 

solve these problems, one of the most effective approaches is the 

religious approach. Therefore, Islam is expected to build humans who 

can relate well to their environment.Islamic values are expected to 

serve as a guide in human relations with the environment. By 

reminding the role of humans as khalif (representative of Allah SWT) 

on this earth who is tasked with managing the earth properly and 

being responsible for it. In addition, many verses of the Qur'an and 

Hadiths of the Prophet SAW that show concern for the 

environment.The Learning Module for the Environmental in Islamic 

Perspective course is expected to assist students in taking the course 

learning process, so that students can understand the learning process. 

 

Keywords: Environmental Module, Islam 
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MOTTO 

 

"Lakukan saja perjuangan dan terus berdoa, maka Tuhan akan 

menunjukkan jalan selangkah demi selangkah." 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

Agar anda berhasil dalam mempelajari modul ini, ikutilah 

petunjuk belajar berikut ini: 

1. Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar. 

2. Baca uraian materi yang terdapat didalam modul dengan 

seksama. 

3. Pelajari keseluruhan modul dengan seksama dan berurutan, 

dan  kuasailah isi modul. 

4. Kerjakan latihan soal dengan jujur dan sungguh-sungguh. 

5. Jawab latihan soal dengan benar. 

6. Pelajari kembali materi dalam modul jika kamu masih belum 

paham. 

7. Selamat belajar. 
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BAB I 

TINJAUAN MATA KULIAH 

 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Pada  mata  kuliah  Islam dan Lingkungan Hidup termasuk  

mata  kuliah yang harus diambil mahasiswa pada Kurikulum 

Program Studi Pendidikan Biologi  Fakultas  Tarbiyah  dan  

Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Mata kuliah ini diberikan 

kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah 

Lingkungan dalam Perspektif Islam menitikberatkan pada kajian 

mengenai konsep Islam mengenai lingkungan hidup. Munculnya 

kajian ini merupakan respon dari realitas kontemporer dimana 

persoalan kerusakan lingkungan hidup sudah pada taraf yang 

sangat mengkhawatirkan. Ancaman pemanasan global, kerusakan 

ekosistem, kekeringan, perubahan iklim, dan sebagainya, 

membuat kehidupan manusia menjadi terancam. Pada kondisi 

tesebutlah, kajian mengenai Islam dan lingkungan menjadi sangat 

signifikan. Dalam ranah yang sederhana, kuliah ini berusaha 

memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar al-Qur‟an dan 

hadist yang terkait dengan konservasi lingkungan, baik dalam 

konsepsi teologi, etika dan fiqh lingkungan. Dengan internalisasi 

pemahaman nilai Islam mengenai lingkungan hidup, diharapkan 

mahasiswa mampu mentransformasikan dalam ranah pendidikan 

dan masyarakat, serta mampu mengambil bagian dalam usaha 

konservasi lingkungan hidup. 

 

B. Sasaran Belajar 

Modul Pembelajaran mata kuliah Lingkungan dalam 

Perspektif Islam ini diharapkan dapat  membantu  para  

mahasiswa  dalam  menempuh  proses  pembelajaran kuliah, 

sehingga mahasiswa dapat memahami pada proses pembelajaran. 

 

C. Ruang Lingkup Bahan Modul 

Dengan  mempelajari  Lingkungan dalam Perspektif Islam,  

mahasiswa  dapat memahami bagaimana cara hidup di 

lingkungan dari perspektif Islam berdasarkan Al Qur‟an dan 

hadits. 
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BAB II 

TEOLOGI HUBUNGAN MANUSIA DAN ALAM 

 

A. Makna Teologi 

 Istilah “teologi” lebih sering dimaknai sebagai suatu 

cabang atau bagian dari ilmu agama yang membahas tentang 

ketuhanan. Di kalangan umat Islam, istilah teologi ini juga masih 

belum sepenuhnya dipahami dan diterima. Oleh karena itu agar 

tidak menimbulkan kesalahan penafsiran, maka terlebih dahulu 

istilah “teologi” ini akan diberi pengertian sesuai dengan konteks 

pembahasan tentang hubungan antara manusia-alam dan Tuhan.
1
 

Dalam konteks pembahasan ini, teologi dimaknai sebagai 

nilai atau ajaran agama (Islam) yang berkaitan dengan eksistensi 

atau keberadaan Tuhan. Oleh karena itu makna bebas teologi 

dalam konteks ini adalah cara “menghadirkan” Tuhan dalam 

setiap aspek kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan 

pemanfaatn sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan. 

Dalam aspek praktis, teologi bisa dimaknai sebagai pedoman 

normatif bagi manusia dalam berperilaku dan berhubungan 

dengan alam dan lingkungannya. 

Pengelolaan lingkungan adalah salah satu kegiatan 

sekaligus tugas manusia. Oleh karena itu pertanyaan yang bisa 

diajukan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan ini adalah 

“Apakah dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

alam dan pengelolaan lingkungan, manusia telah “menghadirkan” 

Tuhan, atau sebaliknya Tuhan ditinggalkan atau malah 

“dicampakkan”?. Dengan perkataan yang lain: Tuhan ada dimana 

pada saat manusia melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

alam dan pengelolaan lingkungan?. 

Dalam bahasa yang lebih “akademis”, teologi bisa 

dimaknai sebagai sebuah konsep berpikir dan bertindak yang 

dihubungkan dengan “Yang Ghoib” yang menciptakan sekaligus 

mengatur manusia dan alam (lingkungannya). Jadi terdapat tiga 

                                                     
1 Ilyas Asaad, dkk, Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam 

Perspektif Islam, (Yogyakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan 
Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Majelis Lingkungan Hidup 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011), h. 5. 
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pusat perhatian dalam bahasan ini yakni; Tuhan, manusia dan 

alam, yang ketiganya merupakan “satu kesatuan” hubungan yang 

tidak saja bersifat fungsional, akan tetapi juga hubungan yang 

bersifat spiritual. Dengan demikian teologi dapat dimaknai 

sebagai suatu konsep berpikir dan bertindak manusia yang 

berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan hidupnya, dengan 

mengintegrasikan aspek fisik (alam) termasuk manusia dan yang 

non fisik dan non empirik yakni Tuhan.
2
 

 

B. Manusia dan Alam 

Alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan 

Tuhan dan diciptakan dalam keseimbangan, proporsional dan 

terukur atau mempunyai ukuran-ukuran, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Seperti firman Allah swt dalam Al Qur‟an: 

 

ْمّذاسٍ  ِّ ٖٗ تِ ّْٕذ ٍء ِع ْٟ ًُّ ّش ُو ّٚ ا ذّْضّداُد ۗ ِّ ّٚ  َُ ا ذِّغ١ُْط اْْلّْسّحا ِّ ّٚ  ٝ ْٔثه ًُّ اُ ًُ ُو ِّ ا ذّْح ِّ  ُُ ُ ٠ّْعٍّ
 للَّاّه

Artinya: “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap 

perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang 

bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada 

ukuran di sisi-Nya.” (Q.S. Ar-Ra‟d: 8) 

Jadi (Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap 

perempuan) apakah ia laki-laki atau perempuan, dan apakah 

kandungan itu berisi satu atau kembar dan lain sebagainya (dan 

apa yang kurang sempurna) kekurangan (pada kandungan rahim) 

tentang masa kandungan (dan apa yang lebih) daripada masa 

kandungan itu. (Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya) 

menurut kadar dan ukuran yang tidak berlebihan.
3
 

ُٗ تِمّّذسٍ  ٕه ٍء ّخٍّْم ْٟ ًَّ ّش  أَِّا ُو

Artinya: “Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut 

ukuran.” (Q.S. Al-Qomar: 49) 

                                                     
2 Ibid.  
3 https://tafsirq.com/13-ar-rad/ayat-8  
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Hal ini mencakup semua makhluk, dan alam bagian atas 

maupun bagian bawah. Dia menciptakannya dengan qadha 

(qadar) yang telah diketahui-Nya, tertulis oleh pena-Nya, 

demikian pula sifat-sifat yang ada padanya, dan bahwa yang 

demikian itu mudah bagi Allah. Oleh karena itulah, Allah 

Subhaanahu wa Ta'aala berfirman di ayat selanjutnya, Dan 

perintah Kami hanyalah (dengan) satu perkataan seperti kejapan 

mata.
4
 

 ٍْ ْٚ ُص ْٛ َِّ ٍء  ْٟ ًِّ ّش ْٓ ُو ِِ ثّْرّٕا ف١ِّْٙا 
ْْۢٔ اّ ّٚ  ّٟ اِع ّٚ ٌْم١ّّْٕا ف١ِّْٙا ّس اّ ّٚ ّٙا  ٔه ّذْد ِّ اْْلّْسّض  ّٚ 

Artinya: “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami 

pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami 

tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.” 

(Q.S. Al-Hijr: 19). 

Bumi yang merupakan planet di mana manusia tinggal dan 

melangsungkan kehidupannya terdiri atas berbagai unsur dan 

elemen dengan keragaman yang sangat besar dalam bentuk, 

proses dan fungsinya. Berbagai unsur dan elemen yang 

membentuk alam tersebut diciptakan Allah untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka 

bumi, sekaligus merupakan bukti ke Mahakuasaan dan 

Kemahabesaran Sang Pencipta dan Pemelihara alam.
5
 Seperti 

firman Allah swt dalam Al Qur‟an: 

 

ۤاًءۗ  ِّ ۤاِء  ّّ ّٓ اٌغَّ ِِ ّْٔضّي  اّ َّٚ ُْ ف١ِّْٙا ُعثًًُل  ّعٍّّه ٌُّى َّٚ ًْٙذا  ِّ ُُ اْْلّْسّض  ًّ ٌُّى ْٞ ّجّع اٌَِّز

ٝ ْٓ َّٔثّاٍخ ّشرّه ِِّ اًجا  ّٚ ٖٓ اّْص  ٗ  فّاّْخّشْجّٕا تِ

Artinya: “(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai 

hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di 

atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) 

dari langit.” Kemudian Kami tumbuhkan dengannya 

                                                     
4 https://tafsirq.com/54-al-qamar/ayat-49#diskusi  
5 Ilyas Asaad, dkk, Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam 

Perspektif Islam, ……., h. 8.  
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(air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-

tumbuhan. (Q.S. Taha: 53) 

Dialah Tuhan yang menganugerahkan nikmat kehidupan 

dan pemeliharaan kepada hamba-hamba-Nya. Dengan 

kekuasaan-Nya, Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan 

untukmu, membuka jalan-jalan untuk kamu lalui dan 

menurunkan hujan di atas bumi sehingga terciptalah sungai-

sungai. Dengan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan 

yang berbeda-beda warna, rasa dan manfaatnya. Ada yang 

berwarna putih dan hitam, ada pula yang rasanya manis dan 

pahit.
6
 

خِ  ٛه ّه ْٓ فِٝ اٌغَّ ِّ  ٗٗ ّ ٠ُّغثُِّح ٌّ
َّْ للَّاه ُْ ذّّش اّ ُّ اٌّّ ًٌّ لّْذ ّعٍِ دٍۗ ُو

فّه اٌط١َُّْش صهۤ ّٚ اْْلّْسِض  ّٚ

 ّْ ْٛ ا ٠ّفّْعٍُ ّّ ُ ْۢ تِ ُ ّع١ٍِْ
للَّاه ّٚ  

ۗ ٗٗ ذّْغث١ِّْح ّٚ  ٗٗ  ّصًّلذّ

Artinya: “Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada 

Allah-lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, 

dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. 

Masing-masing sungguh, telah mengetahui (cara) 

berdoa dan bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa 

yang mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nur: 41). 

 

Alam merupakan sebuah entitas atau realitas (empirik) 

yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan 

manusia dan dengan realitas yang lain Yang Ghaib dan 

supraempirik. 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 ketidak-sengajaan (kebetulan atau main-

main atau bathil) sebagaimana pandangan beberapa saintis barat, 

akan tetapi dengan nilai dan tujuan tertentu dan dengan haq atau 

benar.
7
 Seperti firman Allah swt dalam Al Quran: 

                                                     
6 https://tafsirq.com/20-ta-ha/ayat-53#tafsir-quraish-shihab  
7  Ilyas Asaad, dkk, Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam 

Perspektif Islam, ……., h. 8. 



7 

 

 ُّ ٌْ ٌُّٗ ا ّٚ  
ٌّْحكُّۗ ٌُُٗ ا ْٛ ُُْۚ لّ ْٛ ْٓ ف١ُّّى ُي ُو ْٛ َّ ٠ّمُ ْٛ ّ٠ ّٚ  

ٌّْحكِّۗ اْْلّْسّض تِا ّٚ ِخ  ٛه ّه ْٞ ّخٍّّك اٌغَّ ّٛ اٌَِّز ُ٘ ٍُْه ّٚ

ّخث١ِْشُ  ٌْ ُُ ا ٌّْحِى١ْ ّٛ ا ُ٘ ّٚ ّٙاّدِج  اٌشَّ ّٚ ٌّْغ١ِْة  ُُ ا ٍِ ِسۗ عه ْٛ ْٕفُّخ فِٝ اٌصُّ ُ٠ َّ ْٛ ّ٠ 

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak 

(benar), ketika Dia berkata, “Jadilah!” Maka jadilah 

sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-

Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala 

ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. 

Dialah Yang Mahabijaksana, Mahateliti.” (Q.S. Al-

An‟am: 73) 

Hanya Dia yang menciptakan langit dan bumi atas dasar 

kebenaran dan kebijaksanaan. Kapan saja kehendak-Nya tertuju 

kepada penciptaan sesuatu, pasti akan terjadi dengan segera. Dia 

menciptakan segala sesuatu dengan mengatakan, "Jadilah!" Tiap 

kata yang berasal dari-Nya adalah kebenaran dan kejujuran. 

Kepunyaan Dia sendiri kewenangan untuk mengatur segala 

sesuatu secara mutlak di hari kiamat. Yaitu hari ditiupnya 

sangkakala sebagai tanda akan datangnya pembangkitan. Dia 

yang sama pengetahuan- Nya atas hal-hal yang kelihatan dan 

yang tidak kelihatan. Yang melakukan semua perbuatan-Nya 

dengan bijaksana dan pengetahuan-Nya meliputi bagian dalam 

dan luar dari segala sesuatu.
8
 

ۤاّء  ّّ ا ّخٍّْمّٕا اٌغَّ ِّ ّٚ ّٓ ٌٍَِِّّز٠ْ   ً ٠ْ ّٛ ا فّ ْٚ ّٓ ّوفُّش ُّٓ اٌَِّز٠ْ ٌِّه ظّ ا تّاِغًًل ۗره ّّ ا ت١ُّّْٕٙ ِّ ّٚ اْْلّْسّض  ّٚ

ّٓ إٌَّاسِۗ  ِِ ا  ْٚ  ّوفُّش

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa 

yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu 

anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-

orang yang kafir itu karena mereka akan masuk 

neraka.” (Q.S. Shaad: 27) 

Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang 

sempurnanya hikmah (kebijaksanaan)-Nya dalam menciptakan 

langit dan bumi, dan bahwa Dia tidaklah menciptakan keduanya 

sia-sia (tanpa hikmah, faedah dan maslahat). Mereka 

                                                     
8 https://tafsirq.com/6-al-anam/ayat-73#tafsir-quraish-shihab  
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beranggapan dengan anggapan yang tidak layak dengan 

kebesaran Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Yakni biarlah neraka 

yang mengambil hak yang mereka abaikan itu. Allah Subhaanahu 

wa Ta'aala menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan 

untuk kebenaran, Dia menciptakan keduanya (langit dan bumi) 

untuk memberitahukan kepada hamba sempurnanya ilmu-Nya, 

kemampuan-Nya, luasnya kekuasaan-Nya, dan bahwa Dia yang 

berhak disembah tidak selain-Nya yang tidak mampu 

menciptakan apa-apa, dan bahwa kebangkitan adalah hak, dan 

bahwa Allah akan memutuskan masalah yang terjadi antara 

orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk.
9
 

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 qadarnya 

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. Demikian pula air yang 

qadarnya merupakan benda cair, tak akan pernah bisa berubah 

menjadi batu padat. Inilah yang dimaksud dengan hukum atau 

qadar Tuhan itu berlaku tetap. Sunnatullah ini tidak hanya 

berlaku bagi benda-benda alam, akan tetapi juga bagi tumbuhan, 

hewan dan manusia. 

Pandangan Islam tidak sebagaimana 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). Masingmasing 

komponen mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda-beda 

akan tetapi tetap berada dalam koridor rancangan atau disain 

Allah (sunantullah). 

Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. 

                                                     
9 https://tafsirq.com/38-sad/ayat-27#diskusi  
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Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah 

saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi satu dengan 

lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Manusia mempunyai 

peran dan posisi khusus diantara komponen alam dan makhluq 

ciptaan Tuhan yang lain yakni sebagai khalifah, wakil Tuhan dan 

pemimpin di bumi. Hubungan antara manusia dengan alam 

lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al 

Qur‟an yang lain dan Hadits Nabi, yang intinya adalah sebagai 

berikut:  

1. Hubungan keimanan dan peribadatan. Alam semesta 

berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal 

kebesaran dan kekuasaan Tuhan (beriman kepada Tuhan) 

melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda 

atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang memperhamba alam 

dan dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah yang 

Menciptakan alam. 

2. Hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. Alam dengan 

segala sumberdayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan 

sumberdaya alam guna menunjang kehidupannya ini harus 

dilakukan secara wajar (tidak boleh berlebihan atau boros). 

Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan 

sumberdaya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan 

bagi generasi saat ini sementara hak-hak pemanfaatan bagi 

generasi mendatang terabaikan. Manusia dilarang pula 

melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dan atau 

perubahan alam dan sumberdaya alam untuk kepentingan 

tertentu sehingga hak pemanfaatannya bagi semua 

kehidupan menjadi berkurang atau hilang. 

3. Hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Manusia 

mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk 

keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja 

akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. 

Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam 

secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan 

konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan 
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kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang 

(haram) dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya 

manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan 

konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan 

ganjaran dari Allah swt.  

Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, berhubungan 

pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam 

berhubungan dengan Tuhan ini manusia memerlukan alam 

sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan (yakni: 

alam adalah ayat-ayat kauniah Tuhan). Manusia juga 

memerlukan alam (misalnya: pangan, papan, sandang, alat 

transportasi dan sebagainya) sebagai sarana untuk beribadah 

kepada Allah swt. Hubungan manusia–alam ini adalah bentuk 

hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan sub-ordinat (yakni: 

manusia adalah penguasa alam) sebagaimana pahamnya penganut 

antroposentrisme dan kaum materialis. Sementara itu alam 

berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakannya dan 

mengaturnya. Jadi alampun tunduk terhadap ketentuan atau 

hukum-hukum atau qadar yang telah ditetapkan oleh Yang Maha 

Memelihara alam. Agar manusia bisa memahami alam dengan 

segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai 

pengetahuan dan ilmu tentang alam. Dengan demikian, upaya 

manusia untuk bisa memahami alam dengan pengetahuan dan 

ilmu ini pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk 

mengenal dan mamahami yang Menciptakan dan Memelihara 

alam, agar bisa berhubungan denganNya. 

 

C. Manusia sebagai Khalifah Allah 

Dalam pandangan Islam, manusia di samping sebagai salah 

satu makhluk Tuhan, ia sekaligus sebagai wakil (khalifah) Tuhan 

dimuka bumi. Allah berfirman dalam Q.s. Al-An‟am ayat 165: 

آٖ  ِّ  ْٟ ُْ فِ ُو ّٛ ٍد ١ٌِّّْثٍُ ّق تّْعٍط ّدّسجه ْٛ ُْ فّ ّسفّّع تّْعّعُى ّٚ ى ِّف اْْلّْسِض 
ٍهۤ ُْ ّخ ْٞ ّجّعٍُّى ّٛ اٌَِّز ُ٘ ّٚ

 َّْ ُْۗ اِ ىُى ذه ٌِْعمّاِب   اه ْٛ  ّستَّّه ّعِش٠ُْع ا ٗٗ ٌّّغفُ أَِّ ّٚ  ُ ِح١ْ  س  سَّ
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Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-

khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) 

sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu 

atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi 

hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.” (Q.S. Al-An‟am: 165) 

Sebagai mahkluk Tuhan, manusia mempunyai tugas untuk 

mengabdi, menghamba (beribadah) kepada Penciptanya (al-

Khaliq). Dalam penghambaan ini manusia tidak diperkenankan 

(haram) untuk mengabdi kepada selain Allah. Pengabdian atau 

penghambaan kepada selain Allah merupakan perbuatan syirk 

dan dosa besar. Dalam pengabdian ini terkandung konsep tauhid 

(peng-Esa-an) terhadap Tuhan. Dengan demikian, tauhid 

merupakan sumber nilai sekaligus etika yang pertama dan utama 

dalam hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. 

Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa 

merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk 

bumi seisinya antara lain memelihara (al-rab) dan menebarkan 

rahmat di alam semesta (rahmatan lil ‟alamin). Oleh karena itu 

kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdiannya 

kepada Allah SWT adalah melakukan pemeliharaan terhadap 

alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri atau hifdzun 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 sumber daya 

alam yang melampaui batas, berlebihan, dan boros (isrof).
10

 

  

                                                     
10  Ilyas Asaad, dkk, Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam 

Perspektif Islam, ……., h. 10. 
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Pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya alam yang 

berlebihan akan menguras sumberdaya alam yang bersangkutan 

hingga habis tak tersisa. Akibatnya, hak-hak untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang 

terabaikan. Perbuatan ini sama halnya dengan merampas atau 

merampok hak-hak orang lain, yang berarti juga pelanggaran 

terhadap hukum atau ketetapan Tuhan. Di samping itu, perbuatan 

demikian juga merupakan pelanggaran atau pengabaian amanah 

Tuhan, sehingga merupakan perbuatan dosa besar. Dalam aras 

praktis untuk menjaga kemanfaatan dan kelestarian alam (fungsi 

manfaat dan reproduksi) misalnya, Rasulullah Muhammad SAW 

melarang memetik buah sebelum matang (ripe) dan siap 

dikonsumsi, dilarang memetik kembang sebelum mekar dan 

menyembelih hewan ternak yang masih kecil dan belum 

berumur. Nabi juga mengajarkan agar manusia selalu bersahabat 

sekalipun terhadap makhluk yang tak bernyawa. Terhadap 

makhluk tak bernyawa atau benda-benda alam kita manusia 

diminta untuk bersahabat, tidak mengganggu atau merusaknya. 

Apatah lagi terhadap makhluk yang hidup dan bernyawa. Oleh 

karena itu, 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 al-Rab a- alamiin. 
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