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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-

Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat 

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta 

makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu 

sendiri. Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan 

manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup (Zoer‟aini Jalam, 2009:103) 

Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-

akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada 

habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, 

dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan 

sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga 

kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling essensial 

dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah 

timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.  

Kerusakan lingkungan saat ini sudah menjadi masalah yang sangat 

meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang meng global pada era 

sekarang ini (Sukandarrumidi, 2010:37) 

Pelestarian Lingkungan Hidup...,  Istiani Nur Hafizah, Fakultas Agama Islam UMP, 2018



2 
 

 
 

Masyarakat bersama pemerintah oleh karena itu dengan gencarnya 

melakukan upaya didalam mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan 

lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap 

makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan, 

sehingga akan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana fungsi 

lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang.  

Kebijaksanaan umum secara yuridis formal tentang lingkungan hidup 

di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 

Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan penggantinya yaitu Undang-Undang 

No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya 

disebut UUPLH), dan kemudian diganti lagi dengan Undang- Undang No. 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

mana merupakan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan-

peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip 

ataupun azas yang terkandung dalam UUPLH tersebut, yang mana tujuannya 

sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. 

Namun demikian untuk penerapannya masih perlu ditindaklanjuti dengan 

berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang 

diharapkan.  

Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut di 

atas dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 16 U.U.P.L.H No.32 

Tahun 2009, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 
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dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan lingkungan 

hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 

sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.  

Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup ini 

untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemorosotan mutun 

sertauntuk menjamin kelestariannya. Lingkungan hidup adalah lingkungan 

alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan 

sosial yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk lainnya (Rachmadi, 2003:3) 

Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan secara 

terpadu, baik dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, 

pengendalian, pemulihan maupun pengembangannya. Pengelolaan secara 

terpadu ini mempertimbangkan kesatuan ekosistem di dalam unsur-unsur 

lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Islam memandang penataan 

lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. 

Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, 

pengawasan dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi 

manusia (Zuhal, 1997 : 124) 

Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak 

pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Jika 
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mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan diri 

pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi. Lingkungan yang sehat 

memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh, 

sebaliknya lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang 

kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu menciptakan 

lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran dan 

kelangsungan hidup menjadi keharusan bagi manusia (Muhtarom, 2005 : 58-

59) 

Agar manusia mampu menjadi khalifah atau sebagai pengemban 

fungsi penciptaan dan rububiyah-Nya terhadap lingkungan hidup, maka Allah 

telah menciptakan manusia dan menyiapkannya serta memberinya 

kelengkapan dan sarana yang diperlukan dengan sebaik-baiknya. Allah telah 

menciptakan manusia dengan struktur dasar penciptaan yang sebaik-baiknya. 

Allah telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia 

agar ia mampu melaksanakan fungsi dan tugas hidupnya sebagai khalifah 

tersebut dengan sebaik-baiknya. Proses penciptaan dan pembimbingan 

manusia agar mampu melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi ini, disebut 

sebagai proses dan fungsi rububiyah Allah terhadap manusia (Muhaimin, 

2002 : 28) 

Dalam rangka tugas khalifah di bumi, maka umat mamanusia dituntut 

untuk melakukan ri'ayah atas segala sumber daya alam yang dapat dinikmati 

sekaligus mendukung kemakmuran hidupnya. Ri'ayah yang dituntut dari kita 

adalah keharusan untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan alam 
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yang dianugerahkan Allah untuk kita manfaatkan dalam upaya mewujudkan 

kehidupan bermasyarakat yang sejahtera lahir dan batin (Ali Yatre, 1997 : 

171-172) 

Tugas kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia dengan alam. Interaksi itu bersifat harmonis sesuai 

dengan petunjuk-petunjuk Allah yang tertera dalam wahyu-Nya. Inilah prinsip 

pokok yang merupakan landasan interaksi antara sesama manusia dan 

lingkungan sekitarnya dan keharmonisan hubungan itu pulalah yang menjadi 

tujuan dari segala etika agama (Shihab, 295) 

Hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya, 

bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara 

tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada 

Allah SWT. Karena, kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat 

kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah Allah SWT. Sikap yang 

diajarkan agama ini, tentunya tidak sejalan dengan sikap sementara 

teknokratis yang memandang alam semata-mata hanya sebagai alat untuk 

mencapai tujuan konsumtif manusia. Sikap yang diajarkan oleh agama 

terhadap alam seperti yang digambarkan di atas, mengantar manusia untuk 

membatasi diri sehingga tidak terjerumus di dalam pemborosan.  

Kenyataannya dilihat dari decade saat ini lingkungan mengalami 

kerusakan sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan 

perhatian khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini. 
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sudah 

terjadi 513 bencana di tanah air, angina putting beliung dan banjir jadi 

mayoritas bencana di Indonesia. “Dari 513 kejadian bencana tersebut terdiri 

dari putting beliung 182 kejadian, 157 banjir, 137 longsor, 15 kebakaran hutan 

dan lahan, 10 kombinasi bnjir dan longsor, 7 gelombang pasang dan abrasi, 

gempa bumi dan erupsi gunung api.” Kata kepala pusat data informasi dan 

humas BPM Sutopo Purwo Nugroho lewat keterangan tertulisnya, Jum`at, 2 

maret 2018. (Koran Sindo, 2018: 15) 

Pengaruh antropogenik atau ulah manusia lebih dominan dari pada 

factor alam sebagai penyebab banjir. Tingginya laju kerusakan hutan, lahan 

kritis, kerusakan lingkungan, degradasi sungai, lemahnya implementasi tata 

ruang, masih rendahnya budaya sadar bencana dan lainnya telah menyebabkan 

kerentanan meningkat (Sutopo). (Koran Sindo, 2018: 15) 

Diperkirakan bahwa hal ini berkait dengan nasib kemanusiaan pada 

umumnya dan sekarang sedang menghadapi tantangan permasalahan yang 

sangat besar yang harus dicarikan solusinya secara bersama. Masalah ini 

muncul sebagai akibat dari terjadinya kemelut dari berbagai aktivitas 

pengurasan dan degradasi beberapa jenis lingkungan, sebagai akibat dari 

pihak-pihak yang bertanggungjawab, dimana mereka telah melakukan 

kebijakan yang salah arah ( misleading policy ). Kesalahan kebijakan tersebut 

seperti baik terjadi pada masalah wilayah aliran sungai, perairan pantai, 

perairan lepas pantai, sumber daya bahari,sumber daya hutan, udara dan lain-

lain, terutama sumber daya alam yang bersifat publik. Padahal di lain pihak, 
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lingkungan ini merupakan tempat bergantungnya banyak kehidupan umat 

manusia dan makhluk hidup lainnya, baik yang pernah ada maupun yang 

sekarang masih hidup di semua lokasi tempat kehidupan yang terdapat pada 

planit bumi yang terbatas ini (Mawardi, 2011:11). 

Kerusakan lingkungan yang dapat dilihat meliputi antara 

lain:kerusakan hutan, efek rumah kaca, daerah aliran sungai 

(watershed),kehilangan keragaman biologi (biodiversity), erosi tanah/lahan 

yang berlebihan, kerusakan lahan yang dicirikan oleh meluasnya padang 

alang-alang, kelebihan tangkapan ikan (overfishing), pencemaran udara, 

kemacetan lalu lintas di kota-kota besar yang diantaranya dapat berdimensi 

lokal, regional maupun global. Dari kerusakan-kerusakan tersebut bisa 

diakibatkan bencana alam atau akibat ulah manusia, walaupun kenyataannya 

faktor manusialah yang paling dominan (Abdillah 2001:76). 

Perubahan alam adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Hal 

inisesuai dengan apa yang tercantum dalam al-Qur‟an bahwa manusialah yang 

menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan di bumi ini, baik didarat maupun 

di laut.  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S 

Al Rum : 41)
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Semua kerusakan alam yang berdampak besar terhadap masa depan 

dunia, hanya dapat dilakukan oleh manusia, bukan binatangatau lainnya. Oleh 

karena itulah, peran manusia dalam keseimbanganalam menjadi faktor 

penting. Manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kekuatan industrinya, telah memulai kerusakan alam, maka manusialah yang 

dapat menghentikan itu dan memperbaikinya (Abdulloh, 2010:94).  

Kualitas lingkungan hidup saat ini terus menurun, daya tahannya 

semakin berkurang. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi maka kelestarian 

akan terancam yang pada gilirannya akan menghancurkan kehidupan di muka 

bumi ini. 

Bukankah Islam secara jelas telah mengajarkan umatnya untuk 

bersahabat dengan alam (lingkungan). Dalam surat Al-Qashash ayat 77 

misalnya Allah memerintahkan untuk tidak berbuat kerusakan dibumi: 

  ۖ  ۖ

  ۖ  ۖ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S Al-Qashash :77) 

 

Permasalahan lingkungan seperti itu perlu segera dicarikan solusi 

alternatif guna untuk menyelamatkan kehidupan manusia dibumi ini. Karena 

pada hakikatnya, penyelamatan lingkungan adalah penyelamatan manusia itu 

sendiri. Dalamusaha itu, salah satu solusi yang sekiranya tepat untuk 
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menumbuhkan kesadaran masyarakat adalah melalui pendidikan. Pendidikan 

dapat mengarahkan bagaimana manusia berpikir dan bertindak secara baik 

dengan membekali setiap generasi penerus dengan pendidikan berwawasan 

lingkungan hidup. 

Pendidikan, dalam hal ini pendidikan Islam bisa menjadi formula 

dalam upaya meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Diharapkan, 

pendidikan Islam tidak sebatas mendidik anak-anak untuk dapat melakukan 

ibadah formal semata, seperti shalat, puasa, zakat, dan lain-lain, namun juga 

diharapkan dapat mendidik generasi penerus untuk berakhlak terhadap 

lingkungan hidup di sekitarnya. 

Pendidikan Islam dapat menjangkau wilayah yang luas ke dalam 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan modern demi kepentingan menjelaskan 

keagungan dan keesaan Allah SWT. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern 

yang relatif “sekuler” dipandang sebagai bagian dari “pohon” ilmu Islam yang 

didasarkan pada ajaran Ilahiyah. Karena itulah Islam tidak mengenal dualisme 

dikotomik antara ilmu umum dan ilmu agama, antara sains dan agama 

(Ngatini, 2010:30). 

Ilmu pengetahuan tentang lingkungan hidup bukanlah suatu yang 

terpisah dari ilmu-ilmu agama Islam. Ajaran Al-Qur‟an tentang lingkungan 

hidup dan ilmu pengetahuan lingkungan hidup perlu diintegrasikan dalam 

pendidikan Islam, sehingga wawasan peserta didik menjadi utuh, antara 

agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu pengetahuan dari akal. Karenaitu 

pulalah pendidikan Islam perlu dikembangkan secara multi disipliner (Ngatini, 
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2010:47). Alhasil, pendidikan Islam memiliki tanggungjawab yang sama besar 

dibandingkan dengan pendidikan lainnya, dalam mengabdi pada perbaikan 

kualitas kehidupan manusia secara lahir dan batin.  

Pendidikan Islam pun dituntut mengembangkan respon yang seimbang 

dalam menghadapi persolan-persoalan yang berkembang didunia sekarang ini, 

termasuk di dalamnya persoalan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, 

penulis ingin membahas lebih lanjut tentang bagaimana pelestarian 

lingkungan hidup dalam sudut pandang pendidikan Islam.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep ajaran Islam tentang pelestarian linkungan hidup? 

2. Bagaimana konsep pelestarian lingkungan hidup perspektif pendidikan 

Islam?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui konsep ajaran Islam tentang pelestarian lingkungan 

hidup.  

2. Untuk mengetahui konsep pelestarian Lingkungan Hidup perspektif 

PendidikanIslam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

secara teoritis dan praktis :   
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1. Secara Teoritis  

Manfaat Penelitian ini adalah :  

a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan tentangupaya 

pelestarian lingkungan hidup perspektif pendidikan Islam.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan atau 

informasi secara teori, sehingga dapat digunakan sebagai wacana 

dalam upaya pelestarian lingkungan.   

2. Secara Praktis  

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:  

a. Memberi informasi tentang pendidikan Islam dan pelestarian 

lingkungan hidup 

b. Menyadarkan kembali kepada pendidik tentang sifat universal dari 

ajaran agama islam kaitannya dengan pelestarian lingkunan hidup  

c. Memperluas cakrawala masyrakat luas dalam bidang pelestarian 

lingkungan hidup 
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