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MENGAPA AGAMA



Relasi Manusia & Lingkungan

Teologi Agama-Agama

Teosentris

-

Tuhan adalah pusat
kehidupan

Antroposentris –
Manusia sebagai
pusat ekosistem

Teo-Ekosentris

-

Koneksi spiritualitas
dan sistem

kehidupan bumi



Relasi Manusia dan Lingkungan dalam

Pandangan Islam

Khalifah fi 
al-ard

Objek dan Subjek
pelaksana dari ajaran

islam

Amanah dan
Tanggungjawab

Rahmat bagi semesta

Relasi
Struktural

Teofani; Manusia & 
Alam segala

ciptaannya adalah
refleksi keberadaan

Tuhan

Kesamaan unsur
kejadian dan

kesamaan sikap ; 
tunduk kepada Tuhan

Relasi
Fungsional

Khaliq- Makhluq
(Manusia & Makhluk)

Sesama makhluk relasi
saling memanfaatkan, 

bukan hegemonik, 
saling menundukkan

Pengguna dan
pemanfaat, bukan

pemilik dan penguasa



Kewajiban Manusia terhadap

Lingkungan dalam tradisi Agama-

Agama

Budha

•Hukum sebab-akibat (Paticcasamuppada)

•Mediatasi

•Anjuran menanam, dan larangan merusak tanaman

Hindu

•Tri Hita Kirana : (Prahyangan, Palemahan, dan Pawongan) 

Kristen

•Penguasa kebun Allah (creatio ex nihillio)

•Penjaga kebun Allah (Imago dei, model organis, penenteis, 
kenoseis, dan Roh kudus) 



Islam & Kewajiban Manusia

terhadap Alam

Al Quran

Mengelola dengan
tujuan yang benar dan
waktu yang ditentukan

(Q.S. Ar-Rum ;8)

Menjaga alam dan
larangan merusak (Q.S Al 

A'raf :56)

Hadits

Tentang anjuran
menanam hingga hari

kiamat (HR. Riwayat
Ahmad)

Tidak memonopoli atas
tiga hal : Padang rumput, 
air, dan api (HR. Ahmad 

dan Abu Dawud)

Pandangan
Ulama

Kaidah-kaidah ushul Fiqh

(Mencegah Kerusakan
lebih utama atas

mewujudkan
Kemaslahatan)

Maqashid Syari'ah
(Kulliyah al-hamsah & 
tingkat kemaslahatan)



‘Konflik’ Manusia & Alam
 Missing Integrating link antara aspek spiritual dan

problem context ; Dimensi spiritual merupakan
instrumen yang mengarahkan sikap/tindakan
manusia dalam relasi manusia dengan entitas yang
lain dalam alam secara bermoral.

 Hilangnya cara berfikir Filosofis-Reflektif;
mempertanyakan hakikat eksistensi diri kita yang
otentik di dalam realitas alam semesta.

 Pola pikir materialistik yang dibangun di atas dasar
logika pandangan manusia atas dunia yang
atomistikmekanistik. Alam terpisah dari manusia dan
oleh karena itu lantas dijadikan sebagai objek
eksploitasi.



Negara dan Perlindungan

Lingkungan

Pembangungan berkelanjutan

Keadilan antar generasi

Pemanfaatan secara
berkelanjutan

Keadilan intra-generasi ; 
pemanfaatan SDA oleh satu negara

tetap harus memperhatikan
kebutuhan dari Negara lain

Prinsip integrasi ; pertimbangan
lingkungan dalam kebijakan ekonomi

dan pembangunan



Hak & Kewajiban Ekologis Antar

Generasi (Edith Brown Weiss )

conservation 
of options

•Berhak mendapat pilihan atas pilihan SDA 

•Berkewajiban menjaga pilihan SDA unt generasi yang akan datang

conservation 
of quality

•Berhak atas kualitas lingkungan dan SDA

•Berkewajiban menjaga kualitas lingkungan dan SDA untuk generasi
yang akan datang, setidaknya tidak lebih buruk dari kondisi sekarang

conservation 
of access

•Berhak atas akses terhadap SDA yang adil dan seimbang

•Berkewajiban untuk menjamin tindakan terhadap lingkungan dan
SDA tidak akan mengurangi akses generasi yang akan datang



Keadilan Lingkungan Lintas

Generasi di Indonesia
 Indonesia telah mengakui adanya hak atas

lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak
konstitusional,

 Indonesia juga mengakui keadilan intra dan antar
generasi, serta berbagai hak gugat, maka
sangatlah tepat jika pada suatu saat pengadilan
Indonesia mampu untuk memutuskan bahwa: 
pertama, hak atas lingkungan yang baik
merupakan actionable right yang dimiliki baik oleh
generasi sekarang maupun generasi yang akan
datang; dan karenanya, kedua, hak gugat tidak
hanya dimiliki oleh generasi sekarang, tetapi juga
dimiliki oleh generasi yang akan datang
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