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Islam, Pembangunan  dan Lingkungan Hidup  

Oleh Sulistyaningish
1
 

Abstrak 

 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami persoalan serius dalam masalah 

pembangunan dan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan akhir-akhir ini semakin 

mengkhawatirkan. Degradasi lingkungan semakin akut akibat ulah manusia. Fenomena 

kerusakan lingkungan yang bisa kita lihat seperti adanya perusakan lapisan ozon, terjadinya 

pemanasan global (global warming ), berkurangnya keragaman hayati, global warming, 

banjir , tanah longsor dan sebagainya. Ketika kerusakan lingkungan dibiarkan, maka yang 

terjadi adalah bencana. Dalam konteks inilah perlunya  kembali mensinergikan Islam, 

Pembangunan dan Lingkungan Hidup untuk konteks Indonesia agar dapat tercipta kehidupan 

yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Keywords :  Islam, Pembangunan,lingkungan hidup 

 

Pendahuluan 

“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 

menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui”.2 

“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 orang-

orang yang berbuat baik.”3 

 

 Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Dengan tugas 

yang mulia tersebut  sudah selayaknya manusia mengelola sumber daya yang ada di muka 

bumi ini dengan bijaksana. Al Quran menegaskan bahwa segala apa yang diciptakan Allah di 

bumi adalah untuk kesejahteraan manusia, karenanya ia mesti dikelola secara arif,  tidak 

merusak dan berkesinambungan. Inilah makna pemakmuran atau pembangunan lingkungan 

hidup sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Hud, ayat  61
 4

,  yang artinya sebagai berikut : 

 “…Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai 

 pemakmurnya” 
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Dalam QS al Jatsiyah ayat 13
5
 juga disebutkan sebagai berikut : 

 “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 

 semuanya (sebagai rahmat ) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

 benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. 

 

 Ayat tersebut di atas menjadi landasan teologis justifikasi bahwa pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam telah mengatur 

bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan alam dengan cara-cara yang bijak dan 

tidak melakukan perusakan alam dan lingkungannya
6
. 

 Islam sudah sempurna mengatur bagaimana bersinerginya antara manusia dengan 

alam. Islam menganjurkan  agar setiap manusia untuk menjaga alam.  Dalam konteks 

pembangunan dan lingkungan hidup, ini menjadi sebuah keniscayaan. Ketika manusia 

melawan apa yang telah digariskan oleh Allah, maka yang terjadi adalah kerusakan. Hal ini 

sesuai dengan QS ar Rum (QS. 30 ) ayat 41-42 
7
: yang artinya adalah sebagai berikut: 

  “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia 

 sendiri, supaya Allah mencicipkan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

 perbuatannya, agar mereka mau kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: 

 “Adakan  perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 

 orang-orang  dahulu (yang suka berbuat kerusakan)”  

 

 Menurut Dwi Susilo
8
 kerusakan lingkungan sebenarnya bisa disebabkan oleh dua 

faktor. Pertama , faktor internal, yaitu kerusakan akibat alam itu sendiri. Kerusakan ini 

merupakan bagian dari alam. Misalnya bencana meletusnya gunug berpai, gempa bumi yang 

yang menyebabkan  tsunami. Kedua, faktor eksternal , yaitu kerusakan lingkungan yang 

berasal  dari perilaku manusia. Misal adanya industrialsiasi, penggunaan bahan bakar fosil 

dan limbah rumah tangga yang dibuang di sungai—sungai, illegal loggging dan sebagainya. 

 Kerusakan lingkungan juga bersifat lintas batas negara; Adapun bentuk kerusakan 

lingkungan seperti : perusakan lapisan ozon, terjadinya pemanasan global (global warming ), 

berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam dan kerusakan-kerusakan lingkunagn 

yang bersifat lokal (seperti banjir, tanah  longosr dan sebagainya). Fenomena kerusakan alam 

yang terjadi di muka bumi menjadi salah satu bukti nyata atas kesalahan pengelolaan yang 

dilakukan oleh manusia.  Kita bisa bisa menyaksikan  fenomena  kerusakan alam baik yang 

terjadi di luar negeri ataupun yang terjadi di negara Indonesia . Pada bulan januari 2011, 
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Australia mengalami banjir besar . Indonesia pada bulan Oktober 2010 terjadi banjir besar di 

Wasior, Papua Barat  (4 Oktober 2010) dan kejadian tanah longsor di berbagai daerah. 

Bencana banjir yang terjadi di Wasior telah menyebabkan 300 orang meninggal dunia. Belum 

lagi kerugian material yang terjadi.
9
 

 Kerusakan alam sebenarnya dimulai ketika manusia memasuki era modern. Dengan 

segenap kemampuannya , manusia bisa menciptakan mesin-mesin yang mampu digunakan 

untuk mengelola kekayaan alam bahkan sampai mengeksploitasinya. Semakin canggih 

produksi teknologi, ada kemungkinan  manusia semakin banyak kesempatannya untuk 

mengeksploitasi sumber daya alam untuk keperluan hidupnya yang tidak terbatas tanpa 

mempertimbangkan keberlanjutan untuk generasi mendatang.
10

 

 Dalam konteks  pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan lingkungan. 

Karena sebuah proses pembangunan dikatakan berhasil ketika ada  parameter salah satunya 

adalah  tidak ada kerusakan lingkungan. Namun fakta berbicara lain, dalam proses 

pembangunan yang terjadi di negara sedang berkembang (seperti Indonesia), justru atas nama 

pembangunan, lingkungan menjadi “tumbalnya”. Mengapa hal ini terjadi terjadi ? Ini 

sebenarnya diawali dengan dintroduksikannya teori modernisasi ke negara-negara 

berkembang dan baru merdeka setelah perang dunia ke-2. Teori modernisasi ini 

dikembangkan di Amerika Serikat sejak tahun 1948. Penerapan teori modernisasi ini 

membuka peluang bagi negara-negara kapitalis untuk mengembangkan usahanya di negara-

negara-negara berkembang  melalui  perusahaan multinasional dan trans nasional.   

 Dalam implementasinya,  perusahaan-perusahaan ini kemudian melakukan eksploitasi 

terhadap sumber daya alam. Hal ini sangat merugikan bagi negara-negara berkembang, 

karena menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebenarnya, adanya kerusakan lingkungan yang 

terjadi di negara-negara sedang berkembang menjadi ancaman bagi negara maju (negara-

negara kapitalis ) karena selama ini negara-negara tersebut  sangat bergantung sumber daya 

alamnya pada negara-negara berkembang.  

 Indonesia ,sebagai salah satu negara sedang berkembang merupakan salah satu negara 

yang dianugerahi oleh Allah SWT sumber daya alam yang luar biasa harusnya bisa 

mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik . Namun sayangnya,sampai hari ini, 

persoalan yang terkait dengan pembangunan dan lingkungaan hidup masih menjadi 

“pekerjaan rumah” yang belum tertuntaskan . Dalam tulisan ini bermaksud untuk mencari 
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jawaban: Bagaimana mensinergikan Islam, pembangunan dan lingkungan hidup untuk 

konteks Indonesia? 

 

Islam dan Konsep Pembangunan  

 Islam adalah agama yang membawa kebaikan dan  kesejahteraan bagi umatnya. 

Dalam QS Ar Ra’d ayat 11
11

: disebutkan bahwa : Sesungguhnya Allah tidak mengubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri”. Dalam ayat tersebut terkandung makna bahwa setiap individu bertanggungjawab 

terhadap kehidupannya sendiri. Oleh karena itu setiap individu dituntut untuk bisa berbuat 

kebaikan buat dirinya dan orang lain. Dalam konteks ini jelas bahwa semangat dari ajaran 

Islam adalah membangun. Membangun untuk kemaslahatan ummat.  

 Pembangunan merupakan konsep normatif yang memiliki makna terbuka . Secara 

substansi isltilah dasarnya adalah pembangunan. Namun interpretasi makna, visi dan strategi 

dapat bervariasi sehingga memunculkan istilah yang menyertai pembangunan, seperti istilah 

modernisasi, industrialisasi, westernisasi dan sebagainya.
12

 Istilah tersebut muncul 

berdasarkan sistem teologi pembangunan yang diyakini. Adanya variasi konsep teologi 

masyarakat berdampak pada konseptualiasasi dan strategi pembangunan yang dilakukan. 

Menurut Abdilah
13

 Konsep pembangunan merupakan garis perjuangan yang diyakini mampu 

menghantarkan masyarakat menuju kehidupan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, masing-

masing masyarakat beragama berpeluang merumuskan sistem teologi pembangunan dengan 

karakteristik adi cita yang dimilikinya.  

 Abdilah
14

 menjelaskan ekoteologi Islam memiliki sistem teologi pembangunan yang 

dirancang sebagai landasan dasar konsep pembangunan berwawasan Islam. Konsep ini 

dirumuskan  dalam konsep dasar teologi pembangunan Islam atau bisa disebut juga rukun 

iman pembangunan Islam yang terdiri dari : 

1. Pembangunan merupakan keniscayaan guna mengoptimalkan  daya dukung 

lingkungan bagi kehidupan 

2. Manusia merupakan makhluk pembangunan, maka kualitasnya ditentukan oleh hasil 

pembangunannya 

                                                           
11

 Al Qur’an surat Ar Ra’du ayat 11 
12

 Mujiyono Abdilah,”Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al Qur’an”,(Jakarta, Penerbit paramadina: 2005) 
hlm 64 
13
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3. Hakikat pembangunan adalah pembangunan holistik integralistik, yakni 

pembangunan berkeseimbangan dan berkelanjutan.
15

 

 

Abdillah
16

 merinci konsep dasar teologi pembangunan Islam sebagai berikut: 

1. Pembangunan adalah keniscayaan 

Setiap manusia menginginkan hidup yang berkualitas. Dengan hidup yang 

berkualitas akan bisa menegakkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini 

seperti yang menjadi doa nabi Ibrahim, seperti yang ada dalam QS Ibrahim ayat 

35
17

  yang artinya adalah sebagai berikut : 

  “Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini  

  (Mekah ), negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari 

  menyembah berhala-berhala” 

 

  Menurut Abdilah
18

 meskipun kehidupan berkualitas merupakan cita-cita 

 universal tetapi  konsep kehidupan berkualitas merupakan konsep normatif, 

 relatif dan dinamis.  Dalam konteks itulah agar terwujud masyarakat berkualitas 

 seperti yang digambarkan dalam QS Ibrahim ayat 35 tersebut di atas, diperlukan 

 pembangunan.  Abdilah
19

 lebih lanjut  menjelaskan  bahwa  pembangunan bisa 

 dimaknai sebagai upaya untuk merealisasikan potensi diri  manusia. Pembangunan 

 juga bisa dimaknai sebagai upaya sistematis  pengelolaan sumber daya  alam dan 

 lingkungan agar daya  dukungnya  dapat  dioptimalkan bagi  kehidupan. 

 Keberadaan sumber daya alam dan  lingkunagn  yang baik bisa  menjadi 

 modal untuk mewujudkan kehidupan berkualitas. 

  Pembangunan dapat diartikan dari beberapa aspek. Merujuk dari beberapa 

 literatur
20

, pembangunan adalah upaya yang terkait dengan peningkatan taraf hidup , 

 Pendapatan yang meningkat , penguasaan atas alam ,pengendalian manusia atas 

 lingkungan ,pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata ,pengurangan dan 

 penghapusan kemiskinan ,pemenuhan kebutuhan dasar ,mengejar ketinggalan dari 

 negara maju (IPTEK), bebas dari ketergantungan,kebebasan ekonomi dan 

 kemandirian ,pemberdayaan dan pembebasan umat manusia dari penindasan . Jadi 

 dalam  konteks ini, pembangunan bisa dimaknai sebagai upaya dari berbagai 

                                                           
15

 Ibid hlm 66 
16

 Ibid hlm 66 
17

 Al Qur’an surat  Ibrahim ayat 35  
18

 Ibid, hlm 68 
19

 Ibid , hlm 68 - 69 
20

 Tadjuddin Noer Efendi dalam Bahan kuliah Sosiologi Pembangunan Fisipol UGM  tahun 2005 
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 bidang untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan  menurut pendekatan 

 moderniasasi, Pembangunan bisa dimaknai  sebagai suatu proses perubahan 

 (transformasi ) dari suatu keadaan belum berkembang (tradisional ) menjadi 

 berkembang (modern).  

  Pembangunan dalam konteks ini menjadi sebuah keniscayaan untuk 

 dapat  mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Sebagaimana yang tersebut dalam 

 QS Ali Imron ayat 104 
21

 yang artinya adalah sebagai berikut : 

 “ Dan hendaklah ada di anatara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

 kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka 

 itulah orang-orang yang beruntung” 

 

2. Manusia adalah makhluk pembangunan 

Manusia merupakan aktor utama dalam pembangunan. Sebagaimana mandat yang 

telah diberikah Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai 

aktor utama dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam dan  lingkungan 

secara bijak  dan benar agar bisa  mencapai kehidupan yang berkualitas dan 

sejahtera. Hal ini dijelaskan dalam QS An Nahl ayat 97
22

 yang artinya sebagai 

berikut : 

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik. Dan sesusngguhnya akan Kami beri balsan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 

 

3. Hakikat pembangunan 

Islam  memiliki konsep teologis tentang hakikat pembangunan yang dikenal 

dengan konsep dasar teologi pembangunan hakiki.
23

Teologi pembangunan hakiki 

meyakini bahwa pembangunan hakiki adalah pembangunan holistik integralistik. 

Dalam konteks ini,menurut Abdilah
24

 pembangunan di sini dimaknai sebagai 

pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dua pilar ini menjadi 

komponen dasar teologi sistemik  pembangunan hakiki. 

 Inti teologi pembangunan berkesinambungan adalah bahwa pembangunan 

meruapakan seraingkaian sistematis guna mewujdukan optimasi daya dukung 

lingkungan bagi kehidupan. Adapun strateginya adalah dengan cara pemeliharaan 
                                                           
21

 Al Qur’an QS Ali Imron ayat 104 
22

 Al Qur’an surat an Nahl ayat 97 
23

 opcit, hlm 74 
24

 Ibid, hlm 74 
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keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ini bisa diperoleh dengan penciptaan 

kondisi ideal kepadatan populasi dalam suatu lingkungan.
25

 Menurut 

Abdilah
26

,hakikat pembangunan berkesinambungan adalah pembangunan yang 

didasarkan pada dua pertimbangan secara proporsional yaitu pertimbangan 

ekologi dan ekonomi. Pembangunan berkesinambungan bisa disebut juga dengan 

pembangunan berwawasan lingkungan 

 

Islam dan Konsep  Lingkungan  Hidup 

Islam sudah sangat jelas  mengatur  tentang bagaimana setiap manusia harus bersikap baik 

terhadap lingkungan hidup.  Dalam khazanah teologi Islam, teologi lingkungan merupakan 

bagian integral dari teologi Islam  kontemporer. Teologi lingkungan muncul sebagai 

penyikapan positif masyarakat teologi terhadap persoalan lingkungan.
27

 

 Definisi Lingkungan (environment)
28

 dalam konteks ini adalah keseluruhan 

perikehidupan di luar suatu organisme baik yang  berupa benda mati maupun benda hidup. 

Lingkungan intinya mencakup keseluruhan bisosfer di luar suatu organisme. Dalam 

masyarakat pengelola lingkungan, lingkungan sering disebut sebagai  kajian lingkungan 

hidup manusia (ekologi manusia ) bukan ekologi dalam arti luas. Adanya penyempitan 

wacana lingkungan dalam ekonlogi terapan menurut Abdilah
29

 melahirkan pendekatan 

ekologi yang antroposentris. Artinya, fokus kajian persoalan lingkungan selalu didasarkan 

pada nilia untung bagi kepentingan manusia bukan nilai untung bagi lingkungan itu sendiri. 

Hal ini bisa berimplikasi pada munculnya kerusakan lingkungan. Pendekatan 

antroposentrisme yang seperti ini merupakan implikasi dari pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang antroposentris, eksploitatif dan tidak bersahabat dengan lingkungan.
30

 

 Dalam perspektif  Islam, lingkungan diperkenalkan dengan berbagai istilah dalam Al 

Qur’an seperti istilah seluruh spesies (al „alamin) , ruang, waktu, jagad raya ( al sama), bumi 

, ruang tempat ( al ardl) dan lingkungan ( al bi’ah).
31

 Untuk lebih rinci Abdilah 
32

 

menjelaskan sebagai berikut : 

                                                           
25

 Ibid, hlm 75 
26

 Ibid, hlm 75 
27

 Ibid, hlm 23 
28

 Ibid, hlm 29 
29

 Ibid, hlm 31 
30

 Ibid, hlm 32 
31

 Ibid, hlm 33 -50 
32

 Ibid, hlm 33  
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Pertama: seluruh spesies (al ‘alamin) 

Dalam Al Qur’an ada 46 kata yang berkonotasi spesies. Seperti yang ada dalam QS Al 

Fatihah  ayat 2 yang artinya : 

 “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam” 

 

Dalam QS An Nur ayat  46 juga dijelaskan yang artinya: 

 “Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah 

memimpin sipa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” 

 

Kedua : Jagad raya, al sama’ 

Secara kuantitas kata al sama’ dalam Al; Qur’an digunakan sebanyak 387 kali
33

. Seperti yang 

ada dalam QS Al baqoroh : 22 yang artinya : 

 “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap 

dan Dia menurunkan air (hujan ) dari langit lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala 

buah-buahan sebagai rejeki untukmu karen aitulah janganlah kamu mengadakan sekutu-

sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui.”  

 

Dan juga dalam QS Hijr  ayat 16 , yang artinya : 

 “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan 

Kami telah Menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memahaminya.” 

 

Ketiga :Ruang, tempat atau Bumi Al Ardl 

Secara kuantitas kata ruang tempat atau bumi digunakan dalam Al Quran sebanyak 463 kali 

baik muncul secara sendirian atau digabungkan dnegan kata tugas
34

. Seperti yang ada dalam 

QS Al Baqoroh : 164 yang artinya : 

”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, 

bahtera yang berlayar di alut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah 

turunkan dari langit berupa air lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati 

(keringnya) dan Dia sebarkan di bumi itu itu segala jenis  hewan dan pengisaran angin dan 

awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan 

kebesaran Allah ) bagi kaum yang memikirkan.” 

 

QS Al Baqoroh ayat 22  

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan Dia 

menurunkan air (hujan ) dari langit lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buahan sebagai rejeki untukmu karen aitulah janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu 

bagi Allah padahal kamu mengetahui 

 

                                                           
33

 Ibid hlm 42 
34

 Ibid hlm 44 
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Keempat : Lingkungan sebagai ruang kehidupan  ( al bi’ah ) 

Term yang digunakan Al Qur’an untuk memeprkenalkan lingkungan sebanyak 18 kali 

tersebar dalam 15 ayat
35

. Seperti dalam QS Yunus ayat  93  

 “Dan sesungguhnya Kami telah menenmpatkan Bani Israil di tempat kediaman yang 

bagus dan Kami beri mereka rejeski dari yang baik-baik. Maka mereka tidak 

berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam 

Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan mmemutuskan antara mereka di hari kiamat 

tentang apa yang mereka perselisihkan” 

 

 Berdasarkan dari uraian term yang digunakan oleh Al Quran untuk memperkenalkan  

konsep lingkungan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep lingkungan 

menurut Al Quran adalah lingkungan dalam arti luas yakni meliputi lingkungan alam planet 

bumi,ruang angkasa dan angkasa luar. Lingkungan dipahami bukan hanya lingkungan hidup 

mansuai saja melainkan lingkungan hidup seluruh spesiaes yang ada di bui dan runag angkas 

abahkan di ruang angkasa luar
36

. Oleh karena ajaran Islam mewajibkan kepada manusia 

untuk menjaga kelsetarian lingkungan dalam arti luas. Sebagaimana QS Al Baqoroh ayat   

22
37

 yang artinya : 

“Dan Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan 

Dia menurunkan air (hujan ) dari langit lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala 

buah-buahan sebagai rejeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekut-sekutu 

bagi Allah, padahal kamu mengetahui” 

 

Dan juga QS Al Anbiya  32 yang artinya : 

“Dan Kami menjadikan langit itu  sebagai atap yang terpelihara sedang mereka berpaling 

dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya” 

 

 Jadi, konsep Islam tentang lingkungan dalam arti luas merupakan upaya untuk 

merevitalsiasi misi asal ecology back to basic ecology. Misi  asal ekologi adalah untuk 

mengkaji keterhubungan timbal balik antar komponen dalam ekosistem. Oleh karena itu visi 

lingkungan Islam tentang lingkungan adalah visi lingkungan yang holistik integralsitik yang 

diproyeksikan mampu menjadi garda depan dalam pengembangan kesadaran lingkungan 

guna melestarikan keseimbangan ekosistem.
38

 

 

 

                                                           
35

 Ibid hlm 47 
36

 Ibid, hlm 50 
3737

  Al Qur’an surat Al baqoroh ayat 22 
38

 Ibid, hlm 51 
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Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Indonesia  

 Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam baik sumber 

daya alam yang bisa diperbaharui seperti sumber daya nabati dan hewani maupun sumber 

daya alam yang tidak bisa diperbarui misal batu bara, minyak bumi.  Jumlah penduduk 

Indonesia yang mencapai sekitar 230 juta jiwa bisa menjadi potensi yang luar biasa jika bisa 

mengelola segala sumber daya alam yang dimiliki. Namun faktanya ternyata bangsa 

Indonesia belum bisa mengoptimalkan segala potensi yang ada. 

 Dalam konteks pembangunan, kita bisa lihat bagaimana  regulasi yang terkait  dengan 

pembangunan dan lingkungan hidup masih belum bisa diimplementasikan  secara optimal. 

Dalam UU  Nomor 23 /1997 tentang lingkungan Hidup  Bab II pasal 3 disebutkan  sebagai 

berikut:  

 “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan azas tanggungjawab 

 negara, asas kelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk pembangunan 

 berkelanjutan  yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan 

 manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

 yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “  

 

Dalam Bab II pasal 4 UU Nomor 23/1997 juga disebutkan bahwa : 

 “ Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian 

 dan keseim,bnagna antara manusia dan lingkungan hidup, terwujdunya manusia 

 Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memilki sikap dan tindak melindungi 

 dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan genereasi masa kini dan 

 generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya 

 pemanfaatan sumber daya secara bijkasana, terlindunginya negara kesatuan 

 Republik  Indonesia terhadap dampak usaha dan / atau kegiatan di luar wilayah 

 negara yang  menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup “ 

 

 Namun sayangnya implementasi ayat-yat dari UU tersebut ternyata belum maksimal. 

Hal ini terbukti dengan adanya pengelolalaan  lingkungan yang ada masih belum sepenuhnya 

mensinergikan antara kepentingan keseimbangan ekologi dan sosial  ( kepentingan rakyat). 

Pengelolan lingkungan yang ada masih didominasi oleh aspek ekonominya . Ini terbukti 

dengan berbagai eksploitasi sumber daya alam yang justru  justru merugikan masyarakat 

sekitar, karena terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor . Untuk lebih rinci 

kita bisa lihat contoh kerusakan yang terjadi di Indonesia seperti berikut : 

No Jenis kerusakan Keterangan 

1 Pencemaran laut timor Pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak dari sumur 

minyak PTTEP Australia. Indonesia perlu mengajukan tuntutan 
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ganti rugi atas penecamran ini. (sumber: kompas, 12 januari 2011) 

2 Perusakan  hutan  Deforestasi hutan merupakan suatu kondisi dimana tingkat luas 

area hutan yang menunjukkan  penurunan baik dari segi 

kualitas dan kuantitas. Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia 

yang masih  tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12% dari 

jumlah spesies binatang menyusui atau mamalia, pemilik 

 16% spesies binatang reptil dan amphibi, 1.519 spesies 

burung dan 25% dari spesies ikan dunia.  Sebagian diantaranya 

adalah endemik atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut. Luas 

hutan alam asli  Indonesia menyusut dengan kecepatan yang 

sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah 

 kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen [World 

Resource Institute, 1997]. Penebangan hutan  Indonesia 

yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan 

terjadinya penyusutan hutan  tropis secara besar-besaran. 

Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar 

per tahun,  sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 

juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia  merupakan 

salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di 

dunia. Di Indonesia  berdasarkan hasil penafsiran citra 

landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan 

rusak,  diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam 

kawasan hutan. [Badan Planologi Dephut, 2003]. 
 

3 Kerusakan karst Indonesia Sekitar 5 % karst di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan 

ini disebabkan karena aktivitas penambangan batu gamping dan 

penggundulan vegetasi di atas karst. Kerusakan karst terjadi di 

daerah klaten, kebumen dan Gunung  Kidul Yogykarta. (sumber: 

kompas, 10 Januari 2011) 

4 Banjir  Bencana banjir bandang yang terjadi di Wasior, Papua barat pada 

tanggal 4 Okotber 2010 mengakibatkan 72 orang tewas, 66 orang 

hilang, 461 orang luka-luka dan 56 orang luka berat, merusak 

ribuan rumah. (sumber: kompas, 7 Oktober 2010 ). Banjir juga 

terjadi di Jakarta, Bojonegoro , Medan dan sebagainya 

5 Tanah longsor Terjadi di beberapa daerah seperti di lereng Gunung Kelud, 

tepatnya di desa Pandansari Kecamatan Ngantang kabupaten 

Malang. Sebanyak 9 orang tewas dan 7 luka-luka tertimpa tanah 

longsor. Para korban adalah pencari kayu bakar untuk hajatan 

pernikahan warga. Tanah longsor juga terjadi di Gunung Semeru 

yang mengakibatkan puluhan pohon tumbang.(sumber : kompas, 

18 April 2011).  

6 Penebangan hutan alam 

sekunder 

Pelaku usaha HTI masih terus menebangi hutan alam sekunder. 

Penggunaan hutan alam untuk bahan baku HTI naik 100 %  dari 

6,13 juta per kubik tahun 2009 menjadi 12,18 juta meter kubik 

pada tahun 2010. (sumber: kompas, 12  

Januari 2011) . Studi Indonesian Working Group on Forest 
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Finance menyimpulkan ada 50 % kebutuhan bahan baku industri 

pulp dan kertas di Riau dipenuhi dengan membabat hutan alam. 

Pada tahun 2010 pemerintah mengijinkan 112,000 hutan alam di 

Riau ditebang untuk menghasilkan 8,1 juta meter kubik bahan 

baku industri pul dan kertas. (sumber: kompas,23 desember 2010) 

7     Penebangan tanaman 

mangrove 

Penebangan tanaman  mangrove untuk kayu bakar, budidaya dan 

pembuatan infrastruktur jalan maupun dermaga akan mengoyak 

substrak bagian bawah. Akibatnya karbon yang lima kali lipat di 

hutan biasa itu terusarai ke udara dan menambah unsur gas rumah 

kaca di atmosfer. Perusakan satu hektar hutan mangrove sebanding 

dengan lima hektar hutan biasa. Mangrove sangat penting untuk 

mitigasi perubahan iklim. (sumber: kompas,19 april 2011) 

8 Lumpur lapindo Semburan gas bercampur lumpur  masih muncul di Jalan raya 

Poorong , Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Semburan 

yang mengandung gas metan itu mudah terbakar jika tersulut api. 

(kompas, 7 Oktober  2010) 

 

  Menurut Umar Fayuni 
39

, secara umum akibat buruk yang disebabkan oleh kerusakan 

lingkungan dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, kerusakan yang bersifat regional 

seperti hujan asam. Kedua, kerusakan yang bersifat global seperti pemanasan global, 

kepunahan jenis, dan kerusakan lapisan ozon di stratosfer. Secara rinci Fayuni 
40

menjelaskan 

akibat kerusakan lingkungan  sebagai berikut : 

 “  a. Hujan asam 
 Terjadinya hujan asam disebabkan oleh pencemaran udara yang berasal dari 

 pembakaran bahan  bakar fosil seperti gas, minyak bumi dan batu bara. Hujan 

 asam menyebabkan kematian  organisme air sungai dan danau serta 

 kerusakan hutan dan bangunan. 

 b. Pemanasan Global 
 Global warming atau pemanasan global adalah peristiwa naiknya intensitas efek 

 rumah kaca  (ERK) yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap 

 sinar panas/sinar  inframerah yang dipancarkan bumi. Gas itu disebut gas rumah 

 kaca (GRK). Dengan penyerapan  itu sinar panas terperangkap sehingga naiklah 

 suhu permukaan bumi. Dampak negatif  pemanasan  global antara lain adalah 

 terjadinya perubahan iklim sedunia, perubahan curah  hujan,naiknya  frekuensi 

 maupun intensitas badai seperti di Banglades dan Filipina, dan  bertambahnya 

 volume air  laut dan melelehnya es abadi di pegunungan dan kutub. Hal itu 

 juga akan menyebabkan keringnya  tanah dan kekeringan yang  berdampak 

 negatif  terhadap pertanian dan perikanan. 

                                                           
39 http://ibadahonline.com/?p=401 diakses tgl 9 maret 2011 
 
40

 ibid 

http://ibadahonline.com/?p=401
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 c. Kepunahan Jenis 
 Akibat lain dari kerusakan lingkungan yang bersifat global adalah kepunahan jenis. 

 Istilah ini  menggambarkan peristiwa hilangnya sumber daya gen yang 

 mengurangi kemampuan kita dalam  pembangunan pertanian, perikanan, peternakan, 

 dan kehutanan.Penyebab kepunahan jenis ini di  antaranya adalah karena adanya 

 hujan asam dan penyusutan luas hutan, serta penggunaan  sistem  monokultur atau 

 varietas unggul sehingga varietas lokal hilang, seperti varietas padi  lokal yang 

 hampir sirna. 

 

 d. Rusaknya Lapisan Ozon 
 Ozon ialah senyawa kimia yang terdiri atas tiga atom oksigen. Di lapisan atmosfer 

 yang rendah  ia  mengganggu kesehatan dan di lapisan atas atmosfer ia 

 melindungi makhluk hidup dari  sinar  ultraviolet yang dipancarkan 

 matahari..Dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan  lapisan ozon ini 

 adalah semakin rentannya manusia mengidap penyakit kanker kulit dan katarak. 

 Selain itu, fenomena menurunnya kekebalan tubuh akan semakin meningkat”  

 

 Kalau dianalisis lebih mendalam sebenarnya kerusakan lingkungan yang terjadi di 

Indonesia sebenarnya karena adanya penerapan teori modernisasi sejak tahun 1970-an 

tepatnya pada masa pemerintahan Suharto. Pada orde baru  ini, modernisasi berasal dari 

peran negara yang sangat besar bukan berasal dari masyarakat. Modernisasi pada era Suharto 

menciptakan pemerintahan yang dominan, yang akhirnya menempatkan  pembangunan 

sebagai  ideologi
41

. Menurut Samekto
42

, keterlibatan negara dalam proses pembangunan 

ekonomi inilah yang mendorong negara terjun langsung dalam proses ekonomi seperti 

akumulasi kapital, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, mendorong terciptanya dunia 

usaha serta campur tangan dalam regulasi di bidang industri dan perdagangan. Di 

Indonesia,kemudian ada kolaborasi antara kekuatan kapitalisme global dengan negara dan 

pengusaha yang melahirkan “koalisi kepentingan”
43

.  Dalam rangka mempertahankan status 

quo kolaisi inilah kemudian rakyat dan lingkungan hidup begitu mudah untuk dijadikan 

“korban pembangunan”.  

 Dalam konteks inilah semakin jelas bahwa persoalan kerusakan lingkungan  yang 

terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kapitalisme dan struktur politik 

yang ada dalam masyarakat. Ini artinya ada korelasi yang sangat signifikan antara kerusakan 

lingkungan yang terjadi dengan adanya kapitalisme global. Kapitalisme global di sini ditandai 

dengan adanya intervensi negara-negara maju  terhadap negara-negara berkembang dalam 

                                                           
41

 Adji Samekto,”Kapitalisme, modernisasi dan kerusakan lingkungan”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005 ) hlm 
71 
42

 Ibid, hlm 70 
43

 Ibid, hlm 71 
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eksploitasi sumber daya alam di dalam negara-negara berkembang, seperti Indonesia. 

Eksploitasi itu dilakukan dalam kerangka membangun gerakan ekspansi bisnis melalui MNC 

(Multi National Coorporation ) atauTNC (Trans national Coorporation ). 

 Menurut hasil penelitian yang dilakukan Sudarto P Hadi
44

 implementasi teori 

modernisasi di Indonesia masih memberikan peran dominan bagi pemerintah (negara ). Peran 

masyarakat sebagai stakeholder yang juga mempunyai hak untuk terlibat secara aktif 

dinihilkan.  Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kerusakan lingkungan di Indonesia. 

Indonesia sebagai pemasok bahan baku sebagai bagian dari rangkaian proses perdagangan 

multilateral. Inilah yang menjadi tuntutan dari ajaran kapitalisme yang menyebutkan bahwa 

ada tiga faktor utama dalam produksi yaitu: sumber daya manusia,teknologi dan sumber daya 

alam. Keberadaan sumber daya alam dalam konteks ini mempunyai peluang yang sangat 

besar untuk dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan akumulasi kapital. 

 Menurut Edith Brown Weiss
45

 secara garis besar ada tiga tindakan generasi dulu dan 

sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang di bidang lingkungan yaitu: 

1. Konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas, yang membuat generasi 

mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya 

alam yang sama 

2. Pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya secara 

berlebihan, sangat merugikan kepentingan generasi mendatang karena mereka harus 

membayar in efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi 

dulu dan sekarang. 

3. Pemakian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang 

membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya alam yang 

tinggi. 

  

  Oleh karena itu, negara-negara kapitalis berusaha mempertahankankan keberlanjutan 

sumber daya alam yang ada di negara-negara sedang berkembang dengan memunculkan  

konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability   development ) dalam World Commission 

on Enviromental and Development (WCED ) pada tahun 1986.
46

  

 Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang berusaha 

memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam pembangunan 

                                                           
44

 Ibid, hlm 72 
45

 Ibid, hlm 73 
46

FX Adji Samekto, Pembangunan berkelanjutan untuk siapa? 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0209/13/kha1.htm, jum’at 13 September 2002 

 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0209/13/kha1.htm
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berkelanjutan adalah sebagai berikut
47

 : 1) prinsip keadilan antar generasi (intergenerational 

equity) ; 2) prinsip keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity); 3) prinsip 

pencegahan dini (precautionary); 4) prinsip perlindungan keragaman hayati (conservation of 

biological diversity ); 5) prinsip internalisasi biaya lingkungan. Berkat dukungan ekonomi, 

dana dan barganining position yang lebih kuat dari Amerika dan Eropa barat, konsep 

pembangunan berkelanjutan berhasil diterima oleh negara-negara dunia ketiga sebagai suatu 

kebenaran.  Dalam implementasinya , konsep pembangunan berkelanjutan akhirnya menjadi 

menjadi tekanan  yang terus dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia.
48

.  

  

Islam, Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Indonesia  

 Merefleksikan atas proses pembangunan dan lingkungan hidup yang  terjadi di 

Indonesia, maka sudah menjadi keniscayaan bagi Indonesia kalau dalam  perumusan 

kebijakan pembangunan harus berwawasan  lingkungan. UU No 23 tahun 1997 tentang 

lingkungan hidup harus diusahakan untuk bisa diimplementasikan secara maksimal. Ini 

sejalan dengan etika dalam pembangunan lingkungan hidup, khususnya etika Islam. Seperti 

firman Allah dalam Al-Qur`an surat Al-Mulk ayat 15
49

  

…Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala 

penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan” 

 

Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestariannya, Islam menuntun manusia agar 

mengelola kekayaan alam dengan ilmu dan amal. Islam juga menganjurkan agar dalam 

pengolahan dan pengelolaaan sumber daya alam  itu memperhatikan batas-batas haram dan 

halal  dan memelihara kelestariannya. Al-Qur`an menerangkan bahwa pemanfaatan kekayaan 

yang tersimpan dan tersebar di alam ini, tergantung pada dua hal, yakni pertama, ilmu 

pengetahuan yang didasarkan pada tafakkur dan penggunaan akal. Ilmu yang dimaksudkan di 

sini , adalah ilmu-ilmu khusus (spesialis) dalam berbagai bidang pengetahuan dan berbagai 

bidang kehidupan. Kedua,  adalah amal (action/implementation). Karena sesungguhnya ilmu 

                                                           
47

 Ibid, hlm78 
48

 Opcit, halaman 3 
49

 Al Qur’an Surat Al Mulk ayat 15 



16 

 

saja tidak akan membuahkan hasil jika tidak diikuti oleh amal (tindak lanjut) dengan 

melakukan berbagai eksplorasi. Yang dimaksud adalah amal usaha yang terus menerus
50

. 

 

Penutup 

Islam telah mengatur dengan sempurna terkait dengan mekanisme pembangunan dan 

lingkungan hidup. Oleh karena itu, Indonesia sudah saatnya menerapkan etika Islam dalam 

pembangunan dan lingkungan hidupnya. Etika Islam dalam lingkungan hidup ini tentu saja 

berlawanan dengan ajaran kapitalisme yang hanya berorientasi pada akumulasi kapital dan 

menihilkan aspek sosial dan lingkungan. Dengan menganut etika Islam, pengelolaan dan 

pemanfaaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan cermat dan tidak dieksploitasi besar-

besaran hanya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan trans nasional. Dengan menerapkan 

etika Islam maka pengelolaan sumber daya alam akan sangat mengurangi terjadinya 

kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu indikator kegegalan 

pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia sudah saatnya harus merumuskan aksi 

riil dalam bentuk kebijakan pembangunan (regulasi) yang berperspektif lingkungan dan 

berkesinambungan yang disusun secara partispatif dan melibatkan berbagai stake holder yang 

ada. Sehingga  tujuan dari pembangunan untuk mensejahterakan rakyat dengan  kehidupan 

yang berkualitas bisa tercapai . Wallahu‟alam bis showab! 
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