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KATA PENGANTAR
Masalah kerusakan lingkungan dan dampaknya berupa banjir, longsor,
semakin langkanya biota air tertentu dan sebagainya di beberapa tempat
merupakan fenomena yang setiap saat nampak dihadapan mata. Kejadiankejadian itu tidak saja mengakibatkan kerugian ekonomi, kelangkaan sumber
daya alam seperti ketersediaan air bersih sebagai sarana vital bagi kehidupan
manusia, tetapi juga tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
Sebagian fenomena itu diakibatkan oleh faktor alamiah, karena kita menempati
wilayah geografis yang memang rawan gempa, tanah yang labil dan berpotensi
longsor, dan faktor alam lainnya. Namun, sebagian besar dari kerusakan
lingkungan itu ternyata merupakan akibat dari ulah manusia sendiri.
Kenyataan seperti ini telah diperingatkan Allah Swt dalam banyak ayat alQur’an dan hadits-hadits Rasulullah Saw. Di antaranya firman Allah dalam
surat al-Rȗm ayat 41 sebagai berikut:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar) (Ar-Rum[30]:41)
Juga sabda rasulullah Saw dalam hadits berikut:

"Berperang ada dua, adapun orang yang mengharapkan wajah Allah
dan mentaati pemimpin, menginfakkan barang berharga, memberikan
kemudahan kepada sekutu, dan menghindari kerusakan maka tidur dan
terjaganya adalah seluruhnya pahala. Adapun orang yang berperang
karena ingin dilihat dan didengar serta durhaka kepada pemimpin, dan
membuat kerusakan di bumi maka sesungguhnya ia tidak akan kembali
dengan sesuatu yang mencukupi." (HR. Al-Nasa’i)
Berdasarkan firman Allah Swt dan sabda Rasul-Nya di atas, kita
memahami bahwa Islam, sebagaimana makna yang terkandung di dalamnya,
adalah agama yang menyelamatkan umat manusia. Keselamatan yang
dijanjikan Islam itu tidak saja keselamatan di akhirat, tetapi juga keselamatan
yang dapat diraih umatnya sejak di dunia ini. Keselamatan di dunia berupa
kesejahteraan, ketenangan, keamanan, dan kenyamanan hidup, yang salah
satunya adalah terbebasnya umat manusia dari bencana-bencana yang
menimpa akibat kerusakan alam.
Buku ini merupakan pengembangan pembahasan dari hasil penelitian
mengenai kerusakan lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat. Obyek
penelitian terutama mengungkapkan faktor manusia berupa peningkatan
jumlah penduduk, perkembangan perindustrian, dan tingkat kesadaran
lingkungan yang rendah sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan hidup,
terutama ketersediaan air bersih untuk kebutuhan bersuci dan kesehatan. Dua
aspek dari fungsi air tersebut menjadi fokus penelitian yang dianalisis dari
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aspek kesucian menurut syari’ah (agama Islam) dan aspek kebersihan
menurut kesehatan secara saintifik.
Banyak pelajaran yang dapat diambil dari pembahasan dalam buku ini.
Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan untuk semua
pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Namun,
penulis menyadari ada sisi-sisi kekurangan yang belum dapat dicukupi dari
keterbatasan pengetahuan penulis. Di dalam pembahasan, terutama mengenai
pemaparan tentang pandangan Islam terkait masalah-masalah lingkungan,
penulis banyak mengutip dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah,
sehingga sangat dimungkinkan adanya kekeliruan dalam cara pengutipan
langsung atau tidak langsung. Untuk itu, penulis mohon dimaklumi, karena
keterbatasan waktu untuk penulisan buku ini. Berdasarkan hal tersebut, saran
dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaannya
sangat diharapkan.
Bandung, Oktober 2016
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. MAKNA AIR BAGI KEHIDUPAN
Air adalah zat atau material atau unsur penting bagi semua bentuk
kehidupan di bumi. Senyawa kimia yang terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen
ini merupakan unsur kehidupan yang hingga kini diketahui hanya ada di bumi,
dan tidak terdapat di planet lain dalam Sistem Tata Surya (Kodoatie, 2011: 35).
Unsur kehidupan ini menutupi hampir 71% permukaan bumi
(http://id.wikipedia.orelwiki/An,2009; Matthews, 2005). Ujudnya bisa berupa
cairan, es (padat) dan uap/gas. Dengan demikian, karena adanya air, maka bumi
merupakan satu-satunya planet dalam Tata Surya yang memiliki kehidupan
(Parker, 2007).
Manusia dan semua mahkluk hidup lainnya membutuhkan air. Air
merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Menurut dokter
dan ahli kesehatan, manusia membutuhkan air minum minimal 2 liter per hari
dan maksimum 7% kali berat badan. Tumbuhan (flora) dan binatang (fauna) juga
mutlak membutuhkan air. Tanpa air, baik manusia, tumbuhan maupun binatang
akan mati. Sehingga dapat dikatakan air merupakan salah satu sumber kehidupan
penting. Ia merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan oleh makhluk hidup.
Kurang lebih 67% atau dua pertiga dari berat tubuh manusia adalah air.
Dua pertiga dari air ini terdapat dalam sel-sel tubuh, dan sepertiganya terdapat
dalam rongga-rongga yang memisahkan sel-sel tersebut. Oleh karena itu, seluruh
kegiatan sel seyogyanya dalam lingkungan yang cair. Dengan demikian, secara
implisit dapat dikatakan bahwa manusia adalah air yang hidup (Hutapea, 2005).
Dalam pandangan Al-Qur’an, air diturunkan oleh Allah dengan berbagai
fungsi dan manfaat bagi kehidupan (Ahmad Muslich, 2016). Fungsi dan manfaat
tersebut antara lain:
Pertama, air sebagai sarana untuk ibadah (Qs. Al-Maidah: 6). Untuk
beribadah sholat, membaca Al-Qur’an dan ibadah-ibadah lain, umat Islam
disyaratkan berada dalam keadaan bersih. Keadaan tersebut menuntut adanya air
sebagai media utamanya. Sekalipun dalam kondisi-kondisi tertentu, bersuci
diperbolehkan menggunakan tanah sebagai media tayamum, namun dapat
dibayangkan seandainya kondisi tersebut berupa kekeringan atau kelangkaan air
bersih. Sekalipun dikatakan suci oleh agama, tetapi tetap kita tidak akan merasa
nyaman karena tubuh kita kotor dan bau. Bahkan dalam kondisi tersebut tubuh
kita akan dengan mudah terkena penyakit.
Kedua, air berfungsi sebagai kebutuhan domestik manusia (Qs. AlBaqarah: 60, al-Hijr: 22, al-Nahl: 10, al-Waqi’ah: 68-69). Air diturunkan oleh
Allah untuk kebutuhan manusia, mulai dari minum, mandi, mencuci, dan
memasak. Termasuk untuk membangun rumah, tempat ibadah dan semua
pembangunan, juga sarana transportasi, semua membutuhkan air. Tanpa air
manusia tidak dapat hidup. Mari kita berpikir jika air tidak ada, apakah kita bisa
menikmati makanan dan minuman yang segar, demikian ketika kita ke belakang
untuk buang hajat, apa cukup dengan tisu.
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Ketiga, air untuk kehidupan tumbuhan dan hewan (Qs. AlBaqarah: 22, alNahl: 10-11, Thaha: 53). Sebagaimana halnya manusia, binatang dan tumbuhtumbuhan pun memerlukan air untuk kehidupan mereka. Jika terjadi kelangkaan
air, mereka bias mati, bahkan punah. Dampak kepunahan berbagai jenis
tumbuhan dan hewan dirasakan oleh kita saat ini, karena di antara tumbuhan dan
hewan itu merupakan sumber makanan dan sarana hidup lainnya bagi manusia.
Oleh karena itu, ketika kita merusak lingkungan yang menyebabkan menurunnya
kualitas air bersih, maka kerugian bagi manusia menjadi berlipat-lipat. Di
samping ketersediaan air menjadi berkurang, kita pun menderita kekurangan
bahan pangan.
Keempat, air untuk menyuburkan tanah yang tandus (Qs. Al-Baqarah: 164,
Al-Hajj: 5, Al-Rum: 24). Dapat kita bayangkan ketika air tidak ada, maka semua
tumbuhan akan kering dan mati. Kita dapat saksikan gunung begitu gersang ketika
musim kemarau dan gunung kelihatan subur, ketika musim penghujan. Dengan
demikian, air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan.
Makhluk hidup di muka bumi ini tak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Air
merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada
kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Oleh karena itu, air juga dapat
menjadi malapetaka bilamana tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik
kualitas maupun kuantitasnya. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh
manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk
kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya.
Dewasa ini, air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang
serius. Untuk mendapat air yang baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini
menjadi barang yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacammacam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga secara kualitas,
sumberdaya air telah mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas,
yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
Di Indonesia, akses terhadap air bersih masih menjadi masalah. Sebagian
besar air tawar yang digunakan berasal dari air sungai, danau, waduk dan sumur.
Pesatnya pembangunan wilayah di Indonesia dan laju pertumbuhan penduduk
yang tinggi membutuhkan air dalam jumlah yang banyak yang sering kali tidak
tersedia untuk penduduk. Oleh karena itu pembangunan yang baik adalah juga
penyediaan kualitas dan kuantitas air bersih.
Pentingnya air sungai bagi masyarakat di Indonesia dan rendahnya kualitas
air sungai, seharusnya mendorong pemerintah melaksanakan program
peningkatan kualitas air sungai sebagai bagian dari pembangunan. Di antara
bentuk-bentuk program tersebut adalah dibuatnya aturan-aturan yang tegas
tentang penataan pemukiman, pengelolaan limbah pabrik atau perusahaan, dan
pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan bagi
kelangsungan hidup masyarakat.
Dalam penyadaran masyarakat tersebut dibutuhkan juga tokoh-tokoh
masyarakat, kalangan akademisi dan juga kalangan agamawan. Sehingga dengan
peran serta masing-masing komponen itu, kesadaran masyarakat tidak saja
ditumbuhkan terkait dengan pemahaman tentang pentingnya lingkungan yang
bersih secara umum, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran sebagai umat
beragama. Hal ini mengingat bahwa ajaran agama (Islam) bukanlah semata-mata
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sebagai ajaran ritus-spiritual, tetapi juga merupakan ajaran yang mencakup
masalah-masalah sosial, termasuk di dalamnya kebersihan dan kesehatan
lingkungan bagi masyarakat.

B. AIR DAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Masalah kerusakan lingkungan dan dampaknya berupa banjir, longsor,
semakin langkanya biota air tertentu dan sebagainya di beberapa tempat
merupakan fenomena yang setiap saat nampak dihadapan mata. Kejadiankejadian itu tidak saja mengakibatkan kerugian ekonomi, kelangkaan sumber daya
alam seperti ketersediaan air bersih sebagai sarana vital bagi kehidupan manusia,
tetapi juga tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Sebagian
fenomena itu diakibatkan oleh faktor alamiah, karena kita menempati wilayah
geografis yang memang rawan gempa, tanah yang labil dan berpotensi longsor,
dan faktor alam lainnya. Namun, sebagian besar dari kerusakan lingkungan itu
ternyata merupakan akibat dari ulah manusia sendiri.
Kenyataan seperti ini telah diperingatkan Allah Swt dalam banyak ayat alQur’an dan hadits-hadits Rasulullah Saw. Di antaranya firman Allah dalam surat
al-Rȗm ayat 41 sebagai berikut:

ٱ

ٱ

َوٱ

ٱ

ٱ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (ArRum[30]:41)

Juga sabda rasulullah Saw dalam hadits berikut:

Berperang ada dua, adapun orang yang mengharapkan wajah Allah dan
mentaati pemimpin, menginfakkan barang berharga, memberikan
kemudahan kepada sekutu, dan menghindari kerusakan maka tidur dan
terjaganya adalah seluruhnya pahala. Adapun orang yang berperang
karena ingin dilihat dan didengar serta durhaka kepada pemimpin, dan
membuat kerusakan di bumi maka sesungguhnya ia tidak akan kembali
dengan sesuatu yang mencukupi. (HR. Al-Nasa’i)

Berdasarkan firman Allah Swt dan sabda Rasul-Nya di atas, kita memahami
bahwa Islam, sebagaimana makna yang terkandung di dalamnya, adalah agama
yang menyelamatkan umat manusia. Keselamatan yang dijanjikan Islam itu tidak
saja keselamatan di akhirat, tetapi juga keselamatan yang dapat diraih umatnya
sejak di dunia ini. Keselamatan di dunia berupa kesejahteraan, ketenangan,
keamanan, dan kenyamanan hidup, yang salah satunya adalah terbebasnya umat
manusia dari bencana-bencana yang menimpa akibat kerusakan alam.
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Faktor manusia yang menyebabkan rusaknya lingkungan, sebagian
diakibatkan oleh ketidakmengertian umat Islam sendiri terhadap pesan-pesan
agamanya. Islam, dalam syari’atnya memberikan ajaran tentang thaharah, yaitu
bersuci ketika hendak melaksanakan ibadah, yang sarana utamanya adalah air
muthlaq. Air muthlaq, dalam kajian fiqih atau pemikiran hukum Islam dimaknai
sebagai air suci dan menyucikan. Makna air ini terkadang dipahami secara sempit,
yaitu sekedar suci menurut kaca mata fiqih dan dipertentangkan dengan
kebersihan menurut syarat-syarat kesehatan. Akbatnya, parameter-parameter air
bersih dari aspek fisika, kimia, dan biologi terkadang luput dari perhatian umat.
Masalah-masalah di atas merupakan obyek kajian dalam penulisan hasil
penelitian ini. Penelitian ini mencoba mengungkapkan faktor manusia berupa
peningkatan
jumlah
penduduk,
perkembangan
perindustrian,
dan
kekuarangsadaran lingkungan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup
yang berdampak pada penurunan ketersediaan air bersih dari sisi kuantitas
maupun kualitas. Kondisi-kondisi air tersebut kemudian dibahas dari peran dan
fungsi air dalam aspek biologis dan aspek sosio-religius.
Krisis lingkungan yang terjadi saat ini telah sampai pada tahap serius yang
mengancam eksistensi planet bumi dan kehidupan para penghuninya. Perlahan
tetapi pasti sistem lingkungan yang menopang kehidupan manusia mengalami
kerusakan yang semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan yang nampak
terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan seperti banjir, erosi dan
sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kuantitas dan
kualitas) yang berakibat terjadinya kasus kelaparan di beberapa wilayah negara.
Polusi air dan udara, pemanasan global, kerusakan biodiversitas, kepunahan
spesies tumbuhan dan hewan serta ledakan hama dan penyakit merupakan gejala
lain yang tak kalah seriusnya. Mewabahnya penyakit hewan dan manusia yang
mematikan akhir-akhir ini mulai dari demam berdarah, flu burung hingga HIV,
juga sebenarnya merupakan akibat dan dampak tidak langsung karena telah
terjadinya gangguan keseimbangan dan kerusakan lingkungan fisik maupun nonfisik di permukaan bumi.
Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup
global maupun nasional, sebenarnya berakar dari perilaku manusia yang tidak
bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Manusia merupakan penyebab
utama terjadinya kerusakan lingkungan di permukaan bumi ini. Peningkatan
jumlah penduduk dunia yang sangat pesat, mengakibatkan terjadinya eksploitasi
intensif (berlebihan) terhadap sumber daya alam, yang akibatnya ikut memacu
terjadinya kerusakan lingkungan terutama yang berupa degradasi lahan. Padahal
lahan dengan sumberdayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan dan
tumbuhan termasuk manusia.
Orientasi hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan
hedonistik juga sangat berpengaruh. Kesalahan cara pandang atau pemahaman
manusia tentang sistem lingkungannya, mempunyai andil yang sangat besar
terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dunia saat ini. Cara
pandang dikhotomis yang memandang alam sebagai bagian terpisah dari manusia
dan paham antroposentris yang menganggap bahwa manusia adalah pusat dari
sistem alam mempunyai peran besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan
(White,,1967, Ravetz,1971, Sardar, 1984, Mansoor, 1993 dan Naess, 1993).
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Cara pandang antroposentris ini ternyata telah melahirkan perilaku yang
eksploitatif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam
dan lingkungannya. Disamping itu paham materialisme, kapitalisme dan
pragmatisme dengan kendaraan sain dan teknologi telah ikut pula mempercepat
dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup global maupun
lokal, termasuk di negara kita. Upaya untuk penyelamatan lingkungan sebenarnya
telah banyak dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui
penyadaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders),
melalui pendidikan dan pelatihan, pembuatan peraturan pemerintah, undangundang, maupun melalui penegakan hukum. Penyelamatan melalui pemanfaatan
sain dan teknologi serta program-program lain juga telah banyak dilakukan. Akan
tetapi hasilnya masih belum nyata sebagaimana yang diharapkan serta belum bisa
mengimbangi laju kerusakan lingkungan yang terjadi. Perusakan lingkungan
dibeberapa tempat dimuka bumi ini termasuk di negara kita masih tetap saja
berlangsung, bahkan lebih cepat lajunya serta lebih intensif seolah upaya-upaya
pengendalian dan perbaikan yang telah dilakukan tak ada pengaruhnya sama
sekali (KLH, 2011).
Naess (1993) salah seorang penganjur ekosentrisme dan deep ecology
pernah menyatakan bahwa krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa
diatasi dengan merubah secara fundamental dan radikal cara pandang dan
perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Tindakan praktis dan teknis
penyelamatan lingkungan dengan bantuan sain dan teknologi ternyata bukan
merupakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan
gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi
semacam budaya masyarakat secara luas. Dengan kata lain dibutuhkan perubahan
pemahaman baru tentang alam semesta yang bisa melandasi perilaku manusia.
Agama Islam sebenarnya mempunyai pandangan (konsep) yang sangat
jelas terkait konservasi dan penyelamatan lingkungan. Islam merupakan agama
yang memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan
kepada Tuhan. Alam semesta termasuk bumi yang kita tempati ini adalah ciptaan
Tuhan. Oleh karena itu mengenal, memahami dan memelihara alam merupakan
bagian dari keimanan seseorang kepada Yang Maha Menciptakan alam. Dengan
kata lain, perilaku manusia terhadap alam lingkungannya merupakan cerminan
dari akhlak dan keimanan seseorang.
Dalam Islam, memelihara lingkungan merupakan kewajiban yang setara
dengan kewajiban ibadah-ibadah sosial yang lain, bahkan setara dengan
kewajiban mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan ramadhan dan
berhaji. Sebaliknya, perbuatan merusak lingkungan atau perbuatan yang bisa
mengakibatkan kerusakan lingkungan setara dengan perbuatan dosa besar seperti
pengingkaran terhadap Maha Kasih dan Pemelihara (al-rabb) Tuhan, atau
pembunuhan dan perampokan.
Konsep Islam terkait lingkungan ini sebagian telah diadopsi dan menjadi
prinsip etika lingkungan yang dikembangkan oleh para ilmuwan lingkungan.
Prinsip-prinsip pengelolaan dan etika lingkungan yang terdapat dalam ajaran
Islam telah banyak pula yang dituangkan dalam beberapa pasal dalam
Kesepakatan atau perjanjian dunia yang berkaitan dengan pengelolaan
lingkungan. Akan tetapi konsep (ajaran) Islam ini tampaknya masih belum banyak
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dipahami apalagi dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku terhadap
lingkungannya oleh sebagian besar umat Islam. Hal ini ditandai dari fakta empirik
yang menunjukkan bahwa berbagai kerusakan lingkungan baik dalam lingkup
nasional maupun global, ternyata sebagian besar terjadi di lingkungan yang
mayoritas penduduknya muslim. Atau barangkali dalam hal ini, disebabkan oleh
adanya kesalahan dalam pemahaman ajaran agama serta pendekatan yang dipilih
oleh umat Islam di berbagai belahan bumi.
Uraian berikut merupakan upaya penggalian kembali konsep (ajaran)
Islam yang berkaitan dengan lingkungan, terutama lingkungan air, yang
diharapkan bisa menjadi landasan untuk implementasi dan revitalisasinya dalam
kehidupan manusia, khususnya bagi kaum muslimin. Konsep (ajaran) Islam ini
diharapkan bisa menjadi dasar pijakan moral dan spiritual (moral and spiritual
base) dalam upaya penyelamatan lingkungan. Upaya ini bisa pula dikatakan
sebagai upaya untuk mencari akar teologis pengelolaan lingkungan dalam
perspektif Islam.
Upaya-upaya praktis penyelamatan lingkungan dengan memanfaatkan
kemajuan sain dan teknologi rupanya tidak cukup untuk mengendalikan
perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Permasalahan lingkungan
ternyata bukan hanya masalah teknis ekologi semata, akan tetapi juga menyangkut
teologi. Permasalahan yang menyangkut lingkungan sangat komplek serta multi
dimensi. Oleh karena itu nilai-nilai agama (ad-dîn) yang universal dan juga multidimensi bisa digunakan sebagai landasan berpijak dalam upaya penyelamatan
lingkungan baik dalam skala nasional maupun global.

BAB 2

KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN AIR
A. Lokasi dan Sampel Penelitian
Pesatnya pembangunan wilayah di Indonesia dan laju pertumbuhan
penduduk yang tinggi membutuhkan air dalam jumlah yang banyak yang sering
kali tidak tersedia untuk penduduk. Ketidaktersediaan air bersih secara umum
disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam
disebabkan secara alamiah bentukan (kondisi) wilayahnya yang memang sulit
untuk mendapatkan air sehingga tidak tersedianya air. Faktor manusia yaitu
dikarenakan tercemarnya air bersih akibat aktifitas manusia. Oleh karena itu,
persoalan-persoalan mengenai turunnya kualitas lingkungan seperti pencemaran,
kerusakan sumber daya alam, deforestasi serta degradasi fungsi hutan, musnahnya
berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan timbulnya jenis penyakit adalah
akibat penurunan fungsi lingkungan.
Hal tersebut diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan
dari faktor manusia itu sendiri. Dalam hal ini berbagai masalah dari pertumbuhan
penduduk dengan kebutuhan dan ketersediaan air bersih menjadi suatu masalah
yang saling berkaitan. Banyaknya lokasi permukiman yang berada di sekitar
bantaran sungai merupakan suatu permasalahan yang krusial dan memerlukan
upaya tersendiri untuk mengatasinya.Terlebih lagi terjadinya pencemaran air
sungai yang ditimbulkan oleh warga, seperti pembuangan limbah rumah tangga
dan membuang sampah yang langsung ke sungai. Hal ini terjadi akibat kurangnya
kepekaan masyarakat akan pelestarian lingkungan dan pada akhirnya akan
merugikan masyarakat sendiri.
Pencemaran serta tercemarnya air sungai tidak hanya merugikan
masyarakat yang mendiami daerah bantaran sungai saja, akan tetapi layaknya
seperti air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir yang berarti turut membawa
dampak-dampak negatif bagi masyarakat lain. Hasil penelitian terhadap
kerusakan kualitas dan kuantitas air sungai, air tanah, dan lingkungan secara
umum sebagai akibat pencemaran faktor manusia diuraikan dalam bagian tulisan
di bawah ini.
Penelitian ini dilatarbelakangi keprihatinan menyaksikan kondisi alam
lingkungan hidup masyarakat yang kian hari kian rusak, terutama kerusakan yang
diakibatkan oleh faktor manusia berupa pencemaran dan perambahan lahan atau
pepohonan. Sungai-sungai yang menurut agama merupakan salah satu sumber air
untuk kebersihan, bahkan sebagai sarana vital kehidupan bagi penduduk di
sekitarnya, hanyalah tersisa sebagai tempat pembuangan sampah masal.
Sampel air yang diambil dalam penelitian adalah air yang berasal dari
sumur gali yang terdapat di masjid-masjid milik warga sekitar daeran aliran
sungai Cikaro dan masjid-masjid di pesisir Pangandaran. Air pada sumur-sumur
tersebut diyakini terpengaruh pencemaran yang terjadi dari lingkungan
sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan penuturan beberapa partisipan dalam
penelitian ini. Menurut penuturan mereka, pada saat musim hujan, terjadi
rembesan air dari bagian atas sumur yang masuk dan tercampur dengan air yang
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ada di bawahnya. Akibatnya, air sumur di masjid-masjid tersebut menjadi keruh,
dan terkadang tercium bau yang kurang sedap.
Air pada sumur-sumur tersebut biasa digunakan oleh masyarakat sekitar
untuk berwudhu’ dan mandi. Bahkan ada juga yang digunakan sebagai bahan air
minum warga sekitar. Dengan demikian, sumber-sumber air yang ada di
lingkungan masjid milik penduduk tersebut difungsikan untuk hampir semua
kebutuhan warga yang berkenaan dengan air, tidak hanya untuk kebersihan,
tetapi juga dijadikan sebagai sumber air minum.
Selain tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga, sungaisungai yang ada di sekitar kita juga sudah tercemar berbagai bahan kimia
berbahaya yang sengaja dibuang atau dialirkan pabrik-pabrik manufaktur ke
dalamnya. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, secara kasat mata, warnanya
pun tidak lagi sekedar coklat keruh karena tercampur oleh lumpur tanah, tetapi
juga di beberapa tempat tampak menghitam.
Di sepanjang aliran sungai tidak lagi di dapati masyarakat yang sedang
memanfaatkan air untuk mandi atau bersuci guna keperluan ibadah. Melihat
anak-anak berenang di sungai hanyalah ingatan masa lalu yang sulit lagi
disaksikan saat ini, padahal sungai merupakan salah satu sarana rekreasi bagi
masyarakat di sekitarnya. Saat ini, aktivitas warga yang dapat disaksikan tinggallah
para peternak bebek yang menggiring ternak mereka di pinggiran sungai,
memanfaatkan sungai yang sudah mengalami pendangkalan untuk mencari pakan
di sela-sela sampah yang berserakan. Atau para pencari siput dan ikan-ikan kecil
yang masih bertahan seperti ikan keting atau betok, karena jenis-jenis biota air
lainya, termasuk beberapa jenis ikan sudah tidak bisa hidup lagi dalam kondisi air
yang tercemar.
Masalah yang terpikirkan dan menjadi pertanyaan penulis adalah
bagaimana halnya dengan air-air yang digunakan warga sekitar aliran sungai
yang didapatkan dari sumur-sumur yang mereka buat. Bukankah air yang
terdapat pada sumur-sumur warga pun sebagiannya merupakan air resapan dari
sungai yang telah tercemar. Masih layakkah air-air dari sumur warga dijadikan
sebagai sumber air minum? Bagaimana pula halnya dengan pemanfaatan air
sebagai sarana bersuci atau kebersihan dalam pandangan agama? Masih layakkah
air-air yang sudah tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan itu dijadikan sarana
bersuci untuk beribadah?

B. PENCEMARAN AIR SUNGAI CIKARO DI MAJALAYA
Sejak 1960-an, Majalaya dan sekitarnya, yang terletak di sebelah Tenggara
Kota Bandung, sudah dikenal sebagai kawasan industri tekstil di Jawa Barat.
Karena kemajuan ekonominya, kota ini pernah mendapat julukan kota “Kota
Dollar”. Beberapa jenis industri yang berkembang, diantaranya: pabrik
pemintalan, pabrik tenun, dan pabrik pencelupan benang. Produk tekstil dari
Majalaya mencapai ribuan ton dan menjadi komoditi ekspor ke manca negara
(Wikipedia Bahasa Indonesia).
Data dari LPPM ITB menunjukkan, pada awal 2003, industri tekstil
Majalaya menyerap 33.000 tenaga kerja atau 17 persen dari penduduk di kawasan
industri. Padahal pabrik tenun dan pintal itu dulunya hanya berskala rumah
(home industry) dan dimiliki warga setempat. Keuntungan ekonomi pun diraih
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warga sekitar dengan bekerja sebagai buruh di kawasan industri (Laporan WALHI
Jabar dalam http://uwadadang.blogspot.co.id/2007).
Sungai Cikaro merupakan anak sungai Citarum yang membelah kawasan
padat penduduk di Kecamatan Majalaya. Sungai ini melintasi kawasan pertokoan,
pasar tradisional, dan jalan raya yang cukup ramai. Karena terletak di jantung kota
Kecamatan Majalaya, keadaan air sungai sudah sangat tercemar oleh beragam
aktivitas penduduk dan padatnya hunian. Dari mulai sampah domestik, sampah
pasar, polusi kendaraan, bahkan aktivitas pertanian dan perambahan hutan di
hulunya, menjadikan air sungai ini sudah tidak layak untuk memenuhi kebutuhan
hidup masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kebersihannya.
Lahan-lahan di sekitar hulu sungai ini banyak yang telah menjadi ladang-ladang
dan tegalan serta sawah pertanian, sementara yang masih berupa hutan lebat
hanyalah di sekitaran Puncak Kamojang itu pun tidak begitu luas hanya sekitar
370,6 Ha (hasil interpretasi peta rupabumi BAKOSURTANAL menggunakan Map
Info).
Daerah Aliran Cikaro mempunyai karakteristik mempunyai luas kira-kira
2.925 hektar yang terbagi pada Kecamatan Ibun dan Paseh, Kabupaten Bandung.
Daerah Aliran Cikaro memiliki karakter penggunaan lahan yang relatif heterogen;
yaitu : sawah, pemukiman, perkebunan, tegalan, semak belukar dan hutan (Peta
Rupa Bumi Indonesia: 1999), dan merupakan salah satu recharge area yang
memberikan pasokan air penyebab banjir di Majalaya.
Aliran sungai tersebut, berada di jantung Kota Majalaya, sebagai
infrastruktur irigasi yang mengairi lahan pertanian padi ribuan hektare di dua
kecamatan tersebut. Daerah Aliran Cikaro merupakan wilayah aliran air yang
memiliki daerah tangkapan di sekitar gunung Kamojang, gunung Rakutak, dan
beberapa puncakan disekitar Kamojang. Outlet Cikaro bersambung dengan
Citarum yang masih berada di wilayah hulu, oleh karena itu Cikaro ini bisa
mewakili juga salah satu hulu Citarum. Wilayah lahan yang bergunung
memberikan Cikaro memiliki pola aliran dendritik. Hal ini memiliki potensi besar
terakumulasinya material tanah dan batuan pada sungai utama dari banyaknya
anak sungai di daerah aliran Cikaro.
Akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah ke
aliran sungai, kondisi air sungai Cikaro sudah tidak normal. Aliran ini terhambat
oleh endapan sampah. Selain dangkal, sungai Cikaro sudah menyempit. Apalagi di
bagian kanan kirinya ada bangunan permanen milik warga. Ditambah ada akses
jalan atau jembatan yang masuk ke gang-gang dan rumah warga. Akibat banjir,
sering terjadi kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan endapan lumpur yang
menggenang di ruas jalan pinggir sungai. Kecelakaan tersebut tidak jarang hingga
memakan korban jiwa. Selain itu, banyak di antara warga yang kehilangan harta
benda karena hancur akibat banjir bandang yang terjadi selama musim hujan ini.
Di samping masalah pencemaran, aliran Sungai Cikaro juga terhambat
dengan banyaknya bangunan liar (bangli) yang menempati bantaran sungai.
Dasar sungai sudah sangat dangkal. Padahal aliran Sungai Cikaro merupakan
andalan warga yang mengairi lahan sawah ratusan hektare di kawasan Kecamatan
Majalaya dan Kecamatan Solokanjeruk.
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1. Dampak Pencemaran pada Kualitas dan Kuantitas Air
Karena terletak di jantung kota Kecamatan Majalaya, keadaan air sungai
Cikaro sudah sangat tercemar oleh beragam aktivitas penduduk dan padatnya
hunian. Dari mulai sampah domestik, sampah pasar, polusi kendaraan, bahkan
aktivitas pertanian dan perambahan hutan di hulunya, menjadikan air sungai ini
sudah tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik dari segi
kuantitas maupun kualitas kebersihannya.
Selain rawan banjir pada musim hujan, dampak lingkungan yang diderita
penduduk di daerah aliran sungai Cikaro adalah menurunnya kualitas air bersih.
Pada sampel-sampel air sumur yang digunakan sarana bersuci di masjid-masjid
penduduk di daerah aliran sungai (DAS) Cikaro, sebagaimana dituturkan sebagian
partisipan di lapangan, bila musim penghujan, terdapat rembesan-rembesan air
yang masuk ke dalam sumur. Rembesan tersebut menyebabkan kekeruhan air
semakin pekat dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sedangkan pada sumursumur yang memiliki kedalaman melebihi dasar sungai, rembesan terus terjadi
sekalipun pada musim kemarau.
Bau tak sedap ditimbulkan oleh tingginya kandungan zat organik yang
berasal dari limbah pemukiman yang mencemari air tanah. Merembesnya air yang
tercemar tersebut juga dipengaruhi oleh kurang terpeliharanya sumur-sumur
yang ada secara baik. Hal itu antara lain berupa bangunan sumur yang dibuat
sederhana, lokasinya berdekatan dengan kali, buangan sampah, kakus, septik tank
dan sebagainya. Sedangkan tingginya kadar besi dan mangan disebabkan karena
formasi batuannya banyak mengandung logam-logam tersebut.
Sumber air warga, termasuk sampel air di masjid-masjid sekitar sungai
Cikaro, umumnya berupa sumur gali dengan kedalaman 10 hingga 15 meter. Dari
hasil analisis kimia dan fisika, kualitas air sumur gali berada di bawah batas
standar kualitas air minum. Dari parameter kekeruhan, sampel-sampel tersebut
umumnya masih berada di bawah ambang batas yang diperbolehkan sebagai air
minum. Dari parameter warna, rata-rata berada di atas ambang batas maksimum
standar air minum, walaupun masih dikategorikan sebagai air bersih. Namun dari
tingginya kandungan zat padat yang terlarut (TDS, Total Dissolved Solids), sampelsampel ini menunjukkan bahwa umumnya air tersebut tidak memenuhi
persyaratan untuk dipergunakan sebagai air minum berdasarkan Permenkes No.
416/Menkes/1990.
Secara umum, parameter fisika dan kimia pada sumur-sumur gali tersebut
di antaranya:
 Kandungan benda padat yang terlarut (TDS) pada sampel-sampel air
berada di atas ambang batas aman. Levelnya berada antara 328-1366
mg/L. Sedangkan level amannya antara 150-300 mg/L. tingginya level
TDS tersebut bahkan sangat jauh dari standar yang diperbolehkan untuk
air minum, yaitu pada level 0-50 mg/L. Air yang memiliki level TDS tinggi
memiliki rasa yang kurang enak, terasa agak asin, pahit, atau metalik. Bisa
juga berindikasi terdapatnya mineral-mineral yang bersifat toxic.
 Kekeruhannya <2,04 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) pada beberapa
sampel. Kekeruhan tersebut masih berada di bawah ambang batas
maksimum untuk air minum, yaitu sebesar 5 NTU. Namun satu sampel
yang diambil dari masjid Darul Falah menunjukkan tingkat kekeruhan
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diatas ambang batas yang diperbolehkan. Kekeruhan pada sumur gali di
masjid tersebut >15 NTU.
Warnanya rata-rata <25 TCU (True Color Unit), namun berada di atas
baku mutu air minum yang diperbolehkan, yaitu sebesar 5 TCU. Dengan
demikian, sampel-sampel tersebut masih dikategorikan sebagai air bersih
sekalipun tidak layak untuk diminum langsung.
Pada beberapa sampel menunjukkan pH yang rendah (pH < 6,5). Kadar
pH yang rendah menyebabkan korosif pada pipa-pipa air atau
pengerakan.
Kadar besi yang tinggi (Fe) < 0,16 mg/L dari ambang batas yang
diperbolehkan sebesar 0.005 mg/L. Kadar besi yang tinggi pasa air
tersebut menyebabkan warna air kemerah-merahan, rasa tidak enak bila
diminum, meninggalkan noda kekuningan pada cucian (pakaian), dan
meninggalkan endapan pada pipa-pipa berbahan logam.

Sementara itu, berdasarkan pengukuran parameter mikrobiologi,
keseluruhan sampel menunjukkan kadar coliform yang sangat tidak aman untuk
dikonsumsi. Kandungan bakteri coliform pada sampel-sampel air antara 8.200
sampai 30.000/100mL. Padahal, air yang layak untuk diminum seharusnya tidak
mengandung unsur virus atau bakteri sama sekali. Sedangkan standar air bersih
berada pada kisaran 10 sampai 50/100mL air.
Kehadiran bakteri Escherichia coli (e coli) menjadi indikator tingkat
pencemaran air pada sumur-sumur yang dijadikan sampel. E coli berhubungan
erat dengan tingkat kebersihan lingkungan. Bakteri ini biasanya ditemukan pada
usus manusia dan hewan. Oleh karena itu, jika bakteri ini ditemukan pada
sumber-sumber air, menandakan bahwa air tersebut telah tercemar kotoran
hewan atau tinja manusia (Matahelumual, 2003).
Terdapatnya kotoran hewan atau tinja manusia di sungai bisa diakibatkan
adanya pembuangan yang langsung ke sungai, saluran buang kakus yang
dialirkan ke sungai, dan sebagainya. Ketika terjadi rembesan, maka bakteri
tersebut juga ikut merembes ke dalam sumur-sumur warga. Di samping itu,
bakteri tersebut juga bias berasal dari rembesan kakus yang masuk ke sumursumur penampungan air.
Banyaknya bakteri yang terkandung dalam sampel air pada sumur-sumur
masjid di daerah aliran sungai Cikaro tersebut dapat dimaklumi mengingat
tingginya tingkat pencemaran pada air sungai Cikaro sendiri. Juga perembesan
dari septik tank yang kurang terjaga, limbah buangan rumah tangga dan
sebagainya. Di samping itu, pembangunan sumur-sumur tersebut juga kurang
baik. Sedangkan terdapatnya kotoran hewan atau tinja manusia di sungai bisa
diakibatkan adanya pembuangan yang langsung ke sungai, saluran buang kakus
yang dialirkan ke sungai, dan sebagainya. Ketika terjadi rembesan, maka bakteri
tersebut juga ikut merembes ke dalam sumur-sumur di masjid-masjid tersebut. Di
samping itu, bakteri tersebut juga bisa berasal dari rembesan kakus yang masuk ke
sumur-sumur penampungan air.
Berdasarkan parameter-parameter di atas, dapat disimpulkan bahwa
keseluruhan sampel yang diambil dari sumur-sumur gali di masjid-masjid daerah
aliran sungai Cikaro berada di atas ambang batas yang diperbolehkan untuk
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dikonsumsi, sekalipun masih aman dijadikan sebagai media untuk bersuci
(wudhu’ dan mandi).
2. Kondisi Visual Daerah Aliran Sungai Cikaro
Kecamatan Majalaya, sebagai kota industri dan perdagangan, merupakan
wilayah padat penduduk. Lalu lintas kendaraan bermotor yang sangat ramai,
bangunan toko-toko, lapak-lapak pasar tradisional, dan berdesaknya bangunanbangunan rumah warga di lintasan sungai Cikaro, merupakan pemandangan yang
jauh dari kesan nyaman.
Keberadaan sungai yang membelah kota kecamatan itu justeru menambah
kesan kumuhnya kota tersebut. Di bawah tembok-tembok rumah warga yang
menempati bantaran sungai terlihat pipa-pipa kotor saluran buang limbah rumah
tangga yang dialirkan ke sungai, sampah-sampah berserakan, bahkan menumpuk
di kolong-kolong jembatan jalan raya atau gang-gang menuju pemukiman pada
saat turun hujan. Pendangkalan sungai yang kerap terjadi karena terkikisya
lapisan tanah di daerah hulu menyebabkan pinggiran sungai Cikaro ditumbuhi
rumput-rumput liar. Warna air sungai coklat kehitam-hitaman. Bahkan di
beberapa tempat pembuangan limbah, warnanya nampak hitam legam.
Dalam hal ini berbagai masalah dari pertumbuhan penduduk dengan
kebutuhan dan ketersediaan air bersih menjadi suatu masalah yang saling
berkaitan. Banyaknya lokasi permukiman yang berada di sekitar bantaran sungai
di Kecamatan Majalaya merupakan suatu permasalahan yang krusial dan
memerlukan upaya tersendiri untuk mengatasinya.Terlebih lagi terjadinya
pencemaran air sungai Cikaro sebagai akibat aktivitas warga, seperti pembuangan
limbah rumah tangga dan membuang sampah yang langsung ke sungai,
diperlukan tidak saja aturan, tetapi sanksi yang tegas dari pemerintah setempat.
Hal ini terjadi akibat kurangnya kepekaan masyarakat akan pelestarian
lingkungan dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.
3. Kerugian pada Sektor Pertanian
Selain kondisi visual yang sangat buruk, pencemaran dan kerusakan sungai
Cikaro akibat aktivitas warga tersebut juga menimbulkan kerugian yang tidak
sedikit dari aspek ekonomi warga, terutama sektor pertanian. Berdasarkan
penuturan sejumlah petani di daerah survei, pencemaran air sungai juga sangat
berdampak pada meruginya sektor pertanian. Lahan sawah yang terkena limbah
pabrik tekstil menyebabkan pertumbuhan dan hasil padi kurang baik (kehampaan
sangat tinggi), walaupun pemeliharaan dan pemupukan sudah mengikuti dosis
anjuran (100-150 kg urea, 0100 kg SP36, dan 50 kg KCl/ha). Akibat limbah
tekstil, kualitas tanah dan air pengairan pada saat-saat tertentu sangat jelek. Gabah
kering giling (GKG) yang diperoleh selama musim tanam 2001-2002 (panen
Maret–April) = 3,5 t/ha (Desa Tenjolaya, dan Desa Bojongsalam, Kecamatan
Cicalengka), padahal sebelumnya dapat mencapai 4,0–5,5t gabah kring giling/ha.
Bila dibandingkan dengan lahan yang satu hamparan dan tidak terkena limbah,
hasil gabahnya dapat mencapai 4,5–5,0 t GKG/ha (Desa Jatimukti, Jatinangor,
Cigentur, Majalaya).
Menurut Darmono (2001), bahan toksik logam berat seperti Pb, Cd, dan
Hg menyebabkan matinya kehidupan biota air dan menurunkan produksi
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tanaman pangan. Petani di Kecamatan Solokanjeruk harus 2-3 kali tandur (tanam
padi) jika ada limbah dan banjir yang masuk ke persawahan. Daerah yang paling
parah terkena limbah adalah di kampung Papanggungan, Desa Jelegong,
Rancaekek dimana lahan sawahnya sudah tidak bisa ditanami padi lagi karena air
dan tanah berwarna hitam akibat endapan lumpur limbah. Genangan air saat
survei sekitar 30-50 cm di atas permukaan tanah.
Selain karena pencemaran limbah yang mengotori air sungai, penyebab
menurunnya luas tanam/panen di derah ini adalah genangan/banjir selama
musim hujan (Nopember–Juni), terutama di daerah cekungan, dimana aliran air
terhambat akibat Sungai Citarik mengalami pendangkalan dan penyempitan,
seperti di Desa Sangiang, Rancaekek dan Desa Tangsimekar, Majalaya. Luas lahan
sawah yang terkena aliran air limbah dan kebanjiran saat musim hujan sekitar
30% dari total luas sawah yang disurvei terkena aliran limbah dan banjir setiap
tahunnya. Jika yang terkena aliran limbah saja yang dihitung, hasil gabah setiap
musim panen berkurang 1-1,5 t/ha. Untuk 2 kali tanam dalam setahun daerah ini
akan kehilangan gabah sekitar 2.430-3.645 ton. Jika harga gabah basah saat
panen Rp. 1.000/kg, maka kerugian daerah ini sekitar Rp. 2,43 – Rp. 3,65
milyar/tahun.
Akibat limbah ataupun banjir, tidak hanya menurunkan produktivitas
lahan, tetapi dapat menurunkan indeks tanam/panen dan kualitas hasil panen.
Usaha-usaha penanggulangan perlu segera dilakukan terhadap sistem tata air di
hulu dan hilir, pola tanam dan remediasi (perbaikan) lahan tercemar agar
kerusakan yang terjadi tidak lebih parah. Banjir adalah bencana yang rutin terjadi
setiap tahun di daerah ini, terutama pada daerah aliran sungai Cikaro, pertemuan
anak sungai dengan Sungai Citarum. Pada daerah cekungan, sekitar 520 ha lahan
tergenang selama berbulan-bulan, akibatnya petani hanya dapat menanami padi
di lahannya sekitar bulan Juli-Agustus (musim kemarau).

C. PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN WISATA PANGANDARAN
Sementara itu, penelitian terhadap faktor manusia yang mempengaruhi
kondisi lingkungan, khususnya ketersediaan air bersih di Kabupaten Pangandaran
dikaitkan dengan semakin berkembangnya industri pariwisata di wilayah tersebut.
Sebagaimana dimaklumi, sumber daya alam dan lingkungan dalam ekonomi
memiliki tiga fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai persediaan bahan baku untuk
rumah tangga dan perusahaan yang bergantung pada air, udara serta keperluan
lain seperti mineral dan tenaga. Kedua, sebagai tempat pembuangan limbah dari
rumah tangga dan perusahaan. Ketiga adalah sebagai penyedia fasilitas
lingkungan yang menyediakan keindahan dan estetika (Djajadiningrat, 1997).
Pariwisata berkembang pemanfaatannya berdasarkan fungsi ketiga dari sumber
daya alam dan lingkungan.
Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, terjadilah perubahan
pada komponen lingkungan sebagai penyangganya. Menurut Inskeep (1991)
pengembangan pariwisata menimbulkan 2 tipe dampak, dampak tersebut dapat
berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berupa
konservasi kawasan alam, konservasi lokasi sejarah dan arkeologi serta bentukan
khas, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan infrastruktur, peningkatan
kesadaran lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa polusi air,
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polusi udara, polusi suara, polusi pemandangan, masalah pengolahan limbah,
penurunan ekologi, bencana lingkungan, kerusakan situs-situs bersejarah dan
arkeologi, serta permasalahan guna lahan.
Pangandaran merupakan salah satu Desa Pesisir di wilayah Kecamatan
Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Wilayah Desa Pangandaran mempunyai
luas desa pesisir sebesar 667,87 Ha dan panjang garis pantai sepanjang 7 Km.
Pemanfataan lahan darat dengan luas sebesar 137,8 Ha dimanfaatkan sebagai
lahan permukiman penduduk, prasaran perkantoran, puskesmas, fasilitas
pendidikan, pelaku usaha jasa pariwisata baik hotel maupun restoran, fasilitas
umum lainnya sebagai prasarana desa. Untuk lahan pesisir dengan panjang garis
pantai sebesar 7 Km ini dimanfaatkan untuk pelaku usaha jasa pariwisata di
kawasan pantai dengan memberikan pelayanan terhadap wisatawan dengan
berbagai aktifitas yang dilakukan. Di samping itu Desa Pangandaran juga memiliki
potensi perairan baik perairan laut maupun darat. Potensi sumberdaya alam
berupa sumberdaya kelautan dan perikanan secara umum yang dimiliki Desa
Pangandaran cukup lengkap dan sangat besar. Wilayah estuaria di Pangandaran
berupa muara yang berhubungan dengan sungai yang dimanfaatkan untuk
aktifitas nelayan.
1. Kuantitas dan Kualitas Air Kawasan Wisata Pangandaran
Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, penggunaan air untuk sektor
pariwisata masih tergolong kecil dibandingkan dengan kebutuhan air domestik
yang dipakai oleh penduduk. Peningkatan kebutuhan air seiring meningkatnya
sektor pariwisata masih tergolong kecil, yaitu sekitar 2% dari total ketersediaan
air baku yang ada yaitu sebesar 865.586,73m3/tahun (Nurazizah, 2010).
Kenaikan kebutuhan air pada sektor wisata sendiri dipicu karena adanya
penambahan bangunan serta kamar hotel yang ada di Kawasan Wisata
Pangandaran.
Sedangkan dampak pada kuantitas air yang diakibatkan oleh pariwisata
relatif kecil dibandingkan dengan penggunaan oleh penduduk lokal. Air tanah
yang menjadi sumber air baku maupun air bersih di kawasan Pangandaran
teridentifikasi telah mengalami intrusi air laut dibeberapa bagian pantai. Dari hasil
wawancara penduduk pantai timur yang tinggal berjarak 100 meter dari pantai
merasakan bahwa selama 10 tahun terakhir rasa dari air yang mereka pakai telah
berubah menjadi agak payau. Intrusi ini merupakan akibat dari penurunan muka
air tanah. Kondisi seperti ini terindikasi pada musim kemarau, yang dulunya
masyarakat mendapatkan air pada sumur dengan kedalaman 4 meter tetapi kini
mereka harus mencari sumur yang lebih dalam lagi untuk mendapatkan air.
Penurunan muka air tanah dan intrusi air laut ini tidak lepas dari kehadiran
sejumlah penginapan yang ada. Penginapan yang ada di Pangandaran
menggunakan air tanah dan PDAM sebagai penyuplai air bersih mereka. Akan
tetapi penginapan disini lebih mengutamakan air tanah sebagai penyuplai
kebutuhan mereka.
Drainase yang ada di Kawasan Wisata Pangandaran didominasi dengan
kontruksi tanah/alami. Sebagian besar saluran kondisinya kurang baik, hal ini
dikarenakan jaringan-jaringan drainase yang ada tertimbun oleh sampah, tanah,
dan pasir sehingga menyebabkan terputusnya saluran drainase yang ada.
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Terputusnya jaringan drainase ini dapat menyebabkan banjir maupun genangan
air ketika hujan. Selain buruknya sistem drainase, terjadi juga pencemaran limbah
cair yang berasal dari buangan kamar mandi penginapan yang dialirkan ke laut
melalui saluran drainase air hujan. Hal ini terlihat dari saluran yang tergenang air
berwarna hitam saat tidak ada hujan, seharusnya saluran tersebut kering saat tidak
ada hujan.
Berdasarkan paparan narasumber, hotel-hotel yang ada di Kawasan Wisata
Pangandaran belum mengelola air limbahnya secara baik. Limbah cair dari
buangan hotel yang ada disaluran drainase dapat menjadi transmisi atau media
penyebaran berbagai penyakit, terutama kolera, typhus abdominalis, disentri
basiler dan mikroorganisme patogen. Juga menimbulkan bau yang tidak enak serta
pandangan yang tidak sedap serta merupakan sumber pencemaran air
permukaan, tanah dan lingkungan hidup lainnya. Ketika sudah bercamur dengan
air laut di dekat pantai menyebabkan gatal-gatal pada wisatawan yang berenang.
Hal ini juga merupakan penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh
kegiatan pariwisata. Dengan demikian, dampak pariwisata pada kondisi air yang
ada di Pangandaran masuk dalam tahap menengah karena telah mengganggu
kenyamanan pengunjung.
Dalam hal pembuangan lmbah cair hampir semua aktifitas perhotelan
memiliki karakteristik kegiatan yang sama, yakni dari kegiatan dampur, kamar
mandi. Namun yang membedakan adalah jika hotel tersebut memiliki fasilitas
laundry atau pun fasilitas kolam renang. Karena bagi kedua fasilitas ini memiliki
kandungan kimia seperti air bekas cucian dan kaporit. Sehingga manajemen dan
pengelolaan limbah cair dari aktifitas ini tentu memerlukan treatment khusus agar
tidak menyebabkan pencemaran lingkungan pada saat membuangnya.
Besaran limbah cair yang dihasilkan hotel-hotel di wilayah pesisir Pantai
Pangandaran. Besaran ini bergantung dengan aktifitas dan fasilitas yang
ditawarkan hotel tersebut. Serta tingkat hunian kamar yang terjadi pada satuan
waktu tertentu. Pada hari-hari biasa atau low season hotel-hotel di Pangandaran
hanya memproduksi limbah cair rata-rata sekitar 150-220 liter. Namun jika sudah
memasuki musim-musim liburan atau peak season, baik akhir pekan maupun
tanggal merah akan terjadi peningkatan tingkat hunian penginapan hotel yang
tinggi. Jika semakin tinggi tingkat hunian hotel semakin banyak pula tamu yang
menginap dan akan mengakibatkan kebutuhan pemanfaatan air bersih untuk
aktifitas di hotel tersebut juga semakin banyak sama dengan buangan air yang
telah digunakan.
Jika melihat dari hasil kuisioner dan wawancara ke narasumber terkait,
BPLH Kabupaten Pangandaran dan PHRI Kabupaten Pangandaran, pengelolaan
limbah cair dari aktifitas perhotelan di wilayah pesisir Pantai Pangandaran
sebagian besar tidak dilakukan penyaringan. Hanya mengandalkan septik tank
atau langsung dibuang ke sungai. Dari sungai yang mengalir limbah cair dari
perhotelan tersebut nantinya akan bermuara ke wilayah pesisir.
2. Kondisi Visual Pantai Pangandaran
Kawasan wisata Pangandaran saat ini memiliki kondisi visual yang kurang
baik, sebagai sebuah kawasan wisata hal ini sangat merugikan karena dapat
mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Pertambahan jumlah perahu
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yang bersandar di pantai barat Pangandaran yang begitu banyak dalam 5 tahun,
berdasarkan hasil wawancara bahwa perahu yang bersandar pada tahun 2000
hanya kisaran 20 perahu. Pada tahun 2010 sendiri perahu yang bersandar di
pantai barat lebih dari 50 perahu motor. Perahu-perahu yang bersandar di pantai
barat ini sangat mengganggu, menyebabkan pantai terlihat jorok.
Pemandangan kumuh yang disebabkan oleh sampah karena kurangnya
kesadaran akan kebersihan. Semakin tinggi tingkat kunjungan khusus pada hari
libur sekolah, sampah-sampah yang berserakan di sepajang pantai barat
Pangandaran sangat banyak. Tempat sampah yang tersedia di sepanjang jalan
Kawasan Wisata Pangandaran tidak cukup membantu menanggulangi sampah
yang berserakan di baik di pantai maupun di jalanan hal ini menjadikan
lingkungan pantai barat telihat tidak terawat dan terpelihara.
Berdasarkan standar Dirjen Cipta Karya (1991) dapat dihitung timbulan
sampah yang dihasilkan oleh wisatawan pada tahun 2000 adalah 5,43 m3/hari.
Sedangkan pada tahun 2010, jumlah limbah padat yang dihasilkan hanya
mencapai 2,92 m3/hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah padat yang
dihasilkan oleh wisatwan selama periode waktu tersebut secara rata-rata
mengalami penurunan. Walaupun terjadi penurunan jumlah limbah padat tetap
saja masih banyak timbulan sampah yang masih belum tertangani. Ini disebabkan
sampah-sampah ini diangkut 2 kali dalam 1 minggu oleh truk sumpah dengan
muatan 6 m3 sekali angkut, sehingga sampah yang terangkut hanya 65% dari total
yang dibuang oleh wisatawan. Sehingga dampak negatif perkembangan pariwisata
terhadap kondisi visual dan persampahan cukup besar.
3. Kondisi Kesehatan Penduduk
Dampak kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Pantai Pangandaran dari
segi kesehatan belum terlihat karena belum ada pengujian data kualitas air laut
dari laboratorium seberapa parah pencemaran yang terkandung dalam air laut.
Tetapi dari sektor perikanan sudah banyak pengaduan dari pihak nelayan bahwa
mereka menemukan saluran dari hotel yang dibuang langsung ke tengah laut.
Kerap kali produksi tangkapan ikan mereka pun berkurang karena adanya kasus
pencemaran buangan limbah baik padat maupun cair dari sektor pariwisata yang
mereka sering temukan ditengah laut. Adapun ditemukan juga rusaknya terumbu
karang pada sekitaran wilayah yang tercemar dan dalam wilayah yang terdekat
terjadinya perubahan sedimentasi yaitu seperti dasar pada pantai berlumpur,
menimbulkan bau yang tidak nyaman, air dan lumpur menimbulkan iritasi pada
kulit manusia.
Dalam mengidentifikasi dampak kerusakan lingkungan, faktor kerusakan
dianggap penting dikemukakan dalam penelitian ini karena kepariwisataan pantai
Pangandaran telah lama berkembang. Perkembangan pariwisata pesisir Pantai
Pangandaran yang menstimulasi tumbuhnya tempat-tempat penginapan
(perhotelan) sebagai penunjang aspek pariwisata telah mengubah bentuk fisik
pantai Pangandaran itu sendiri. Kasus pencemaran mulai bermunculan, juga
masalah kenyamanan dan kebersihan yang dipermasalahkan baik oleh wisatawan
maupun penduduk lokal yang bekerja sebagai nelayan.

BAB 3

KONSEP DAN ASAS LINGKUNGAN
A. MAKNA LINGKUNGAN

Lingkungan alamiah (natural environment) yang sering dipendekkan
menjadi “lingkungan” dan yang dalam istilah bahasa kita sering disebut
“lingkungan hidup”, diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi alam yang
terdiri atas benda-benda (makhluk) hidup dan benda-benda tak hidup yang
berada di bumi atau bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan antara
satu dengan lainnya. Lingkungan (alam) ini terdiri atas beberapa komponen kunci
yakni:
1. Satuan landscape lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum
mengalami intervensi manusia, termasuk didalamnya terdapat tanah, air,
bebatuan, hewan dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi
dalam batas alami tersebut.
2. Sumberdaya alam umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam
batas-batas alami tersebut seperti udara, iklim dan atmosfer, akan tetapi
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh landscape yang bersangkutan.
3. Tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batas-batas alami, akan
tetapi keberadaannya dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh atau
direkayasa oleh manusia, seperti hewan liar di sebuah taman margasatwa
atau kebun binatang.
Dengan demikian terdapat dua macam lingkungan yakni lingkungan
alamiah (natural environment) dan lingkungan buatan (built environment), yang
antara keduanya berbeda sifat dan kondisinya. Lingkungan buatan merupakan
areal atau komponen alam yang telah dipengaruhi atau direkayasa oleh manusia.
Suatu wilayah geografis tertentu misalnya hutan konservasi, pada umumnya masih
dipandang sebagai lingkungan alamiah, walaupun campur tangan manusia telah
ada dalam wilayah tersebut, akan tetapi masih sangat terbatas. Sedangkan areal
cagar alam misalnya, merupakan areal yang sama sekali belum ada campur tangan
manusia didalamnya (KLH, 2011: 12).

B. EKOLOGI DAN EKOSISTEM

Istilah ekologi pada awalnya berasal dari bahasa Yunani yang merupakan
gabungan dari dua suku kata yakni: oikos yang berarti sekumpulan atau rumah
tangga atau habitat, dan logos yang bermakna pengetahuan. Istilah ekologi ini
pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli biologi Jerman yang bernama Ernst
Haeckel (1866), namum pengertian ekologi sebagaimana yang berkembang saat
ini baru dikenalkan oleh Eugen Warming seorang ahli botani dari Denmark pada
tahun 1890.
Ekologi mempunyai pengertian kajian pengetahuan atau ilmu yang
mempelajari kehidupan dan sebaran sekelompok makhluk hidup (living
organism) serta bagaimana kehidupan dan sebaran makhluk hidup tersebut
dipengaruhi oleh interaksi antara organisme dan lingkungan hidupnya
(habitatnya). Lingkungan organisme ini meliputi sifat-sifat fisik yang bisa di
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deskripsikan sebagai jumlah atau gabungan antara faktor abiotik (bukan makhluk
hidup) seperti cahaya matahari, iklim dan geologi dan faktor biotik (makhluk
hidup) seperti hewan dan tumbuhan atau organisme yang berinteraksi dengan
habitatnya. Dalam kajian ekologi ini dikenal adanya asas ekologi. Setiap makhluk
hidup (living organism) saling berhubungan yang terus menerus dengan setiap
elemen pendukungnya sehingga membentuk lingkungan hidupnya.
Sedangkan istilah ekosistem dapat dimaknai sebagai suatu situasi atau
kondisi lingkungan dimana terjadi interaksi antara organisme dan lingkungan
hidupnya. Ekosistem terdiri atas dua entitas yakni totalitas kehidupan yang disebut
biocoenosis, dan medium dimana kehidupan terjadi yang disebut biotop. Bagian
alam yang mengandung kehidupan sering pula disebut biosfer atau ekosfer. Suatu
ekosistem pada umumnya dihuni oleh makhluk hidup yang mengelompok yang
disebut populasi (kesatuan individu makhluk yang masih satu jenis). Sedangkan
sekelompok populasi makhluk hidup yang mendiami suatu areal atau ruang
tertentu disebut komunitas. Ekosistem alami yang dihuni oleh satu komonitas
disebut habitat.
Di dalam suatu ekositem, antara satu spesies dengan spesies lainnya
dihubungkan oleh rantai makanan (food-chain). Energi matahari ditangkap atau
dipanen oleh produsen pertama (tumbuhan) melalui proses fotosintesis. Hasil
proses fotosintesis ini kemudian dimanfaatkan (dimakan) oleh konsumen pertama
hewan pemakan tumbuhan (herbivora). Herbivora ini kemudian dimanfaatkan
oleh konsumen kedua dan ketiga yakni karnivora dan omnivora, sebelum akhirnya
hilang kedalam sistem yang berupa sisa bahang atau energi. Dalam daur makanan
ini, material menyatu dengan organisme hidup, yang kemudian mengembalikan
unsur-unsurnya kedalam sistem melalui proses dekomposisi membentuk daur biogeo-kimiawi (bio-geochemical) seperti misalnya terjadinya daur karbon dan
nitrogen di alam. Konsep ekosistem ini bisa terjadi dalam berbagai macam satuan
ukuran seperti misalnya suatu kolam, danau, satuan lahan, atau sepotong batang
tanaman yang mati.
Suatu ekosistem yang berada didalam ekosistem yang lainnya disebut
sebagai ekosistem mikro. Sebagai contoh, sebuah batu dengan segala kehidupan
yang ada di didalam atau dibawahnya adalah sebuah ekosistem mikro. Suatu
kawasan hutan misalnya disebut sebagai ekosistem meso. Sedangkan suatu daerah
aliran sungai (DAS) atau suatu wilayah yang lebih luas lagi disebut sebagai
ekosistem makro.
Ekosistem bisa pula dibeda-bedakan berdasarkan jenis biotop (areal atau
wilayah yang lingkungan kehidupannya seragam) yakni:
1. Ekosistem daratan (kontinental) seperti hutan dan padang pasir;
2. Ekosistem lahan bertanaman seperti padang rumput, lahan pertanian, atau
agro-ekosistem;
3. Ekosistem air darat yang terdiri atas ekosistem lentis (air menggenang atau
diam) seperti danau atau kolam, dan ekosistem lotis (air mengalir) seperti
sungai dan bentuk aliran air lainnya.
4. Ekosistem laut dan lautan (KLH, 2011: 13-15)
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C. ASAS ETIKA LINGKUNGAN
Asas keseimbangan, kesatuan ekosistem serta keterbatasan alam (daya
dukung dan faktor pembatas) hingga saat ini masih digunakan oleh para ilmuan
dan praktisi lingkungan untuk menyusun kebijakan dalam pengelolaan
lingkungan. Asas tersebut juga telah digunakan sebagai landasan moral (etika)
perlindungan alam dan lingkungan bagi aktifitas manusia dalam pengelolaan
lingkungan dan sumberdaya alam.
Asas pertama. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang bersifat
holistik dan saling mempengaruhi. Artinya segala sesuatu yang berada dibumi ini
saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak. Tidak ada satupun
komponen alam yang bergerak secara terpisah tanpa dipengaruhi atau
mempengaruhi komponen lainnya. Demikian pula dalam dimensi waktu, masa
kini dipengaruhi oleh masa lalu, dan masa kini mempengaruhi masa depan.
Secara moral, asas ini menuntun setiap individu untuk mempertimbangkan
setiap keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya terhadap lingkungan alam
dan lingkungan hidupnya. Asas ini sejalan dengan paham biosentrisme dan
ekosentrisme tentang hubungan antara manusia dan alam yang tidak bersifat
terpisah, akan tetapi manusia merupakan bagian dari alam, antara keduanya
saling terkait.
Dalam konteks hubungan antara manusia dan alam, asas ini juga menolak
paham antroposentrisme, yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat
sekaligus “penguasa” alam. Manusia adalah bagian dari alam, bukan di atas atau
terpisah dari alam. Manusia bukan tuan atau penguasa alam akan tetapi
mempunyai status yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam interaksinya
dengan alam, manusia dengan demikian harus mempertimbangkan hak dan peran
makhluk yang lain dan tidak terbatas pada makhluk hidup semata, akan tetapi
seluruh komponen alam. Keberlanjutan kehidupan manusia, juga dipengaruhi dan
tergantung pada alam atau ekosistemnya. Demikian pula kehidupan makhluk
yang lain dipengaruhi oleh manusia dan juga ekosistemnya.
Asas kedua. Segala sumber kehidupan dibumi (termasuk keanekaragaman
hayati) merupakan kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan yang tak
ternilai harganya. Keanekaragaman hayati ini harus dipelihara karena merupakan
sumber kehidupan dan keberlanjutan eksistensi semua makhluk hidup. Menjaga
keberlanjutan kehidupan dan keaneka ragaman hayati pada hakekatnya
merupakan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan di muka
bumi, termasuk kehidupan manusia. Hal ini merupakan tugas atau kewajiban
manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling unggul dalam ciptaan maupun
kemampuan nalarnya.
Dalam asas kedua ini terkandung pula asas kesamaan makhluk biosfer
(biospheric egalitarianism), yaitu pandangan bahwa semua benda dan makhluk
hidup adalah anggota dari satu kesatuan ekosistem, dan masing-masing
mempunyai status dan martabat yang sama. Oleh karena itu masing-masing
anggota juga mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang, baik bagi
makhluk hayati maupun non-hayati. Asas ini memberikan pengertian bahwa
segala sesuatu di alam semesta ini harus dihargai karena masing-masing
mempunyai peran dan nilai sendiri-sendiri.
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Asas ketiga. Dialam ini (bumi) terjadi perputaran (siklus) dan penyebaran
sumberdaya alam secara terus menerus melalui suatu mata rantai ekosistem
(rantai makanan), sehingga saling terpengaruh antara satu komponen dengan
komponen lainnya. Limbah suatu komponen ekosistim (spesies) bisa menjadi
masukan atau sumber makanan bagi komponen ekosistem (spesies) lainnya.
Pemutusan atau gangguan terhadap satu mata rantai akan mengakibatkan
terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem.
Sebaran sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang terjadi di alam
ini sudah disesuaikan dengan potensi dan karakteristik lokal, sesuai dengan
hukum-hukum alam. Pengambilan (eksploitasi) sumberdaya alam yang
berlebihan untuk digunakan saat ini akan mengganggu cadangan sumberdaya
alam tersebut untuk generasi mendatang. Demikian pula perusakan terhadap
sumberdaya alam di suatu tempat akan dapat pula mengganggu keseimbangan
ekosistem di lokasi yang bersangkutan dan berpengaruh terhadap lokasi lainnya.
Siklus dan sebaran sumberdaya alam ini hingga kini masih berlanjut dan tak
berhenti dalam rentang waktu yang lama. Tindakan perusakan terhadap
sumberdaya alam dan lingkungan baik secara individu maupun kelompok
(terorganisir) atau pemutusan mata rantai ekosistem merupakan perbuatan yang
tidak dibenarkan.
Asas keempat. Kehidupan dialam ini terdapat faktor pembatas (kendala).
Artinya faktor lingkungan tertentu bisa menjadi pembatas atau kendala (secara
fisikawi maupun kimiawi) bagi berkembangnya atau berfungsinya kehidupan bagi
faktor atau komponen lingkungan lainnya. Demikian pula daya dukung
lingkungan mempunyai keterbatasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Ekosistem dan komponennya juga mempunyai keterbatasan untuk melakukan
adaptasi terhadap perubahan baru atau gangguan keseimbangan yang terjadi pada
ekosistem yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap faktor pembatas misalnya
deengan melakukan eksploitasi atau pemanfaatan alam yang melampaui kapasitas
dan daya dukung lingkungan nya, juga akan mengakibatkan terjadinya gangguan
keseimbangan ekosistem dialam dan berdampak pada terjadinya degradasi.
Asas kelima. Setiap individu atau spesies mempunyai kelebihan (sekaligus
kekurangan atau faktor pembatas) untuk bisa mempertahankan dan melestarikan
spesiesnya. Jadi asas kelima ini terkait erat dengan asas keempat diatas. Gambaran
berlakunya kedua asas ini adalah perlindungan terhadap salah satu komponen
atau spesies tertentu dan memusnahkan spesies pemangsanya, ternyata dapat
mengganggu keseimbangan ekosistem. Gangguan ini ditandai dengan munculnya
spesies lain yang justru dapat merugikan keseluruhan ekosistem.
Asas keenam. Ekosistem mempunyai kemampuan tertentu untuk
mempertahankan kehidupannya. Kemampuan ini sering disebut sebagai daya
dukung atau kapasitas pembawa (carrying capacity), yang mirip dengan sistem
rekayasa dan perilaku organisasional. Planet bumi kita adalah merupakan atau
berperilaku sebagai sebuah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai
carrying capacity yang terbatas. Pelanggaran atau perusakan terhadap salah satu
komponen penyusun planet bumi (misalnya penumpukan gas CO di atmosfer atau
hanyutnya lapisan tanah karena erosi, atau hutan yang dibakar atau terbakar)
akan dapat menggannggu keseimbangan ekosistem planet bumi.
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Asas ketujuh. Ekosistem telah berkembang dari sistem yang semula sangat
sederhana menjadi sistem yang lebih beraneka ragam dan komplek dalam jangka
waktu yang lama. Ketika sebuah keaneka ragaman dan keseimbangan ekosistem
direduksi atau dirusak, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan atau
goncangan terhadap keseimbangan ekosistem. Pemindahan suatu kelompok atau
populasi kehidupan (tumbuhan, hewan atau manusia) dari suatu lokasi atau
lingkungan tertentu ke lokasi yang lain, merupakan suatu bentuk gangguan
keseimbangan. Apabila telah terjadi ganggun, alam atau ekosistem akan
melakukan reaksi untuk mendapatkan keseimbangan baru untuk
mempertahankan kehidupannya (survival for life) (KLH, 2011: 15-20).

D. ASAS PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM
Dalam syariah Islam, para ahli fiqh telah bersepakat tentang tiga asas
(kaidah) utama yang bisa digunakan sebagai panduan dalam pengambilan
keputusan maupun penetapan hukum untuk tujuan kemashlahatan. Ketiga asas
(kaidah) ini adalah:
1. Kepentingan masyarakat luas atau bangsa harus didahulukan daripada
kepentingan perorangan.
2. Menghindari atau menghilangkan penderitaan harus didahulukan
daripada mencari keuntungan.
3. Kehilangan atau kerugian yang lebih besar tidak bisa digunakan untuk
menghilangkan/mengurangi kehilangan atau kerugian yang lebih
kecil, dan manfaat yang lebih besar harus didahulukan daripada
manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya kehilangan atau kerugian yang
lebih kecil dapat digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih
besar, dan manfaat yang lebih kecil dapat dikeluarkan atau
ditinggalkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar.
Selanjutnya berdasarkan atas penjelasan al Qur’an serta hadist-hadist Nabi
yang berkaitan dengan alam, sumberdaya alam dan pemanfaatannya dapat
dirumuskan 6 (enam) asas legal yakni:
1. Tuhan Allah adalah pemilik tunggal alam semesta termasuk bumi
seisinya. Manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan alam
dengan segala sumberdayanya sematamata untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan keberlangsungan kehidupannya. Pemilikan
perorangan atas lahan atau sumberdya alam yang menjadi milik
umum/bersama, dilarang.
2. Penyalah gunaan hak baik oleh perorangan maupun kelompok dilarang
dan akan mendapat hukuman.
3. Terdapat hak pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi milik
umum dan diatur oleh masyarakat atau negara.
4. Sumberdaya alam yang terbatas ketersediaannya atau langka,
pemanfaatannya diatur oleh negara.
5. Kesejahteraan atau kemashlahatan umum didahulukan dan dilindungi.
6. Kemanfaatan atas sumberdaya alam dilindungi dan kerusakan yang
bisa menyebabkan menurunnya nilai manfaat sumberdaya alam yang
bersangkutan dikurangi atau dihindari.
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BAB 4

AIR BERSIH DAN MANFAATNYA BAGI
KEHIDUPAN
A. KONSEP AIR BERSIH

Air bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat syar’i maupun syaratsyarat kesehatan. Berdasarkan syar’i, air bersih adalah air suci dan menyucikan
yang tidak mengalami perubahan kondisi, baik warna, rasa maupun aromanya.
Sedangkan menurut syarat-syarat kesehatan, secara garis besar, air bersih adalah
air yang tidak berwarna (bening dan tembus pandang), tidak berubah warnanya
dan tidak berubah baunya, serta tidak mengandung zat-zat dan kuman yang dapat
menggangu kesehatan (MUI, 1995: 26).
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan
akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Dengan demikian,
sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem
penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan
dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis,
sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping (Ketentuan Umum
Permenkes No.416/Menkes/PER/IX/1990.
1. Syarat Kuantitas
Persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih adalah kondisi air
ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan
jumlah penduduk yang akan dilayani. Persyaratan kuantitas juga dapat ditinjau
dari standar debit air bersih yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan jumlah
kebutuhan air bersih.
Kebutuhan masyarakat terhadap air bervariasi dan bergantung pada
keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat (Chandra, 2006).
Konsumsi air bersih di perkotaan Indonesia berdasarkan keperluan rumah tangga,
diperkirakan sebanyak 138,5 liter/orang/hari dengan perincian yaitu untuk
mandi,cuci, kakus 12 liter, minum 2 liter, cuci pakaian 10,7 liter, kebersihan
rumah 31,4 liter, taman 11,8 liter, cuci kendaraan 21,8 liter, wudhu 16,2 liter,
lain-lain 33,3 liter (Slamet, 2007). Di samping itu, juga kebutuhan air bersih
untuk sektor pertanian yang dipengaruhi jenis tanaman, pola tanam, iklim, musim
dan lain-lain
2. Syarat Kualitas
Adapun syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan
mikrobiologis yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/ Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan
Pengawasan Kualitas Air (Slamet, 2007). Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
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a. Parameter Fisik
Air yang memenuhi persyaratan fisik adalah air yang tidak berbau,
tidak berasa, tidak berwarna, tidak keruh atau jernih, dan dengan suhu sebaiknya
dibawah suhu udara sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa nyaman, dan
jumlah zat padat terlarut (TDS) yang rendah
1) Bau. Air yang berbau selain tidak estetis juga tidak akan disukai oleh
masyarakat. Bau air dapat memberi petunjuk akan kualitas air.
2) Rasa. Air yang bersih biasanya tidak memberi rasa/tawar. Air yang tidak
tawar dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat
membahayakan kesehatan.
3) Warna. Air sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk
mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun mikroorganisme
yang berwarna. Warna dapat disebabkan adanya tannin dan asam humat
yang terdapat secara alamiah di air rawa, berwarna kuning muda,
menyerupai urin, oleh karenanya orang tidak mau menggunakannya.
Selain itu, zat organik ini bila terkena khlor dapat membentuk senyawasenyawa khloroform yang beracun. Warna pun dapat berasal dari buangan
industri.
4) Kekeruhan. Kekeruhan air disebabkan oleh zat padat yang tersuspensi, baik
yang bersifat anorganik maupun yang organik. Zat anorganik, biasanya
berasal dari lapukan batuan dan logam, sedangkan yang organik dapat
berasal dari lapukan tanaman atau hewan. Buangan industri dapat juga
merupakan sumber kekeruhan.
5) Suhu. Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi
pelarutan zat kimia yang ada pada saluran/pipa yang dapat
membahayakan kesehatan, menghambat reaksi-reaksi biokimia didalam
saluran/pipa, mikroorganisme patogen tidak mudah berkembang
biak, dan bila diminum air dapat menghilangkan dahaga.
6) Jumlah Zat Padat Terlarut. Jumlah zat padat terlarut (TDS) biasanya terdiri
atas zat organik, garam anorganik, dan gas terlarut. Bila TDS bertambah
maka kesadahan akan naik pula. Selanjutnya, efek TDS ataupun kesadahan
terhadap kesehatan tergantung pada spesies kimia penyebab masalah
tersebut.
b. Parameter Mikrobiologis
Sumber- sumber air di alam pada umumnya mengandung bakteri. Jumlah
dan jenis bakteri berbeda sesuai dengan tempat dan kondisi yang
mempengaruhinya. Oleh karena itu air yang digunakan untuk keperluan seharihari harus bebas dari bakteri patogen. Bakteri golongan coli tidak merupakan
bakteri golongan patogen, namum bakteri ini merupakan indikator dari
pencemaran air oleh bakteri patogen.
c. Parameter Radioaktivitas
Dari segi parameter radioaktivitas, apapun bentuk radioaktivitas
efeknya adalah sama, yakni menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar.
Kerusakan dapat berupa kematian, dan perubahan komposisi genetik. Kematian
sel dapat diganti kembali apabila sel dapat beregenerasi dan apabila tidak seluruh
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sel mati. Perubahan genetis dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker
dan mutasi.
d. Parameter Kimia
Dari segi parameter kimia, air yang baik adalah air yang tidak tercemar
secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan antara lain
air raksa (Hg), alumunium (Al), arsen (As), barium (Ba), besi (Fe), flourida (F),
tembaga (Cu), derajat keasaman (pH), dan zat kimia lainnya. Kandungan zat kimia
dalam air bersih yang digunakan sehari-hari hendaknya tidak melebihi kadar
maksimum yang diperbolehkan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990. Penggunaan air yang
mengandung bahan kimia beracun dan zat-zat kimia yang melebihi ambang batas
berakibat tidak baik bagi kesehatan dan material yang digunakan manusia,
contohnya antara lain sebagai berikut :
1) pH. Air sebaiknya tidak asam dan tidak basa (netral) untuk mencegah
terjadinya pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air. pH yang
dianjurkan untuk air bersih adalah 6,5 – 9.
2) Besi (Fe). Kadar besi (Fe) yang melebihi ambang batas (1,0 mg/l)
menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru dan menimbulkan rasa,
warna (kuning), pengendapan pada dinding pipa, pertumbuhan bakteri
besi, dan kekeruhan.
3) Klorida. Klorida adalah senyawa halogen klor (Cl). Dalam jumlah banyak,
klor (Cl) akan menimbulkan rasa asin, korosi pada pipa sistem penyediaan
air panas. Sebagai desinfektan, residu klor (Cl) di dalam penyediaan air
sengaja dipelihara, tetapi klor (Cl) ini dapat terikat pada senyawa organic
dan membentuk halogen- hidrokarbon (Cl-HC) banyak diantaranya
dikenal sebagai senyawa-senyawa karsinogenik. Kadar maksimum klorida
yang diperbolehkan dalam air bersih adalah 600 mg/l.
4) Tembaga (Cu). Tembaga (Cu) sebetulnya diperlukan bagi perkembangan
tubuh manusia. Tetapi, dalam dosis tinggi dapat menyebabkan gejala GI,
SSP, ginjal, hati; muntaber, pusing kepala, lemah, anemia, kramp, konvulsi,
shock, koma dan dapat meninggal. Dalam dosis rendah menimbulkan rasa
kesat, warna, dan korosi pada pipa, sambungan, dan peralatan dapur.
5) Mangan (Mn). Mangan (Mn) adalah metal kelabu-kemerahan. Keracunan
seringkali bersifat khronis sebagai akibat inhalasi debu dan uap logam.
Gejala yang timbul berupa gejala susunan syaraf: insomnia, kemudian
lemah pada kaki dan otot muka sehingga ekspresi muka menjadi beku dan
muka tampak seperti topeng (mask). Bila pemaparan berlanjut maka
bicaranya melambat dan monoton, terjadi hyperrefleksi, clonus pada
patella dan tumit, dan berjalan seperti penderita parkinsonism.
6) Seng (Zn). Di dalam air minum akan menimbulkan rasa kesat dan dapat
menyebakan gejala muntaber. Seng (Zn) menyebabkan warna air menjadi
opalescent dan bila dimasak akan timbul endapan seperti pasir. Kadar
maksimum seng (Zn) yang diperbolehkan dalam air bersih adalah 15 mg/l.

B. AIR SEBAGAI SARANA VITAL KEHIDUPAN

Air adalah kekayaan alam yang dikaruniakan Allah Swt sebagai sarana
hidup dan kehidupan yang amat penting. Ia merupakan sarana vital kehidupan
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yang menyangkut hajat banyak makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun
tumbuh-tumbuhan. Kehidupan di alam ini sangat bergantung pada keberadaan
air. Adanya kenyataan bahwa bumi yang di huni oleh manusia ini dua pertiganya
adalah lautan (air), menjadi bukti yang memperkuat pentingnya keberadaan air
bagi seluruh penduduk bumi. Dapat dikatakan bahwa air merupakan kebutuhan
utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak akan ada kehidupan
seandainya di bumi tidak ada air. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka
bilamana tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas maupun
kuantitasnya.
Masalah air adalah masalah dunia dan masalah kehidupan. Al-Qur’an
menegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan, dan dari air asal segala makhluk
hidup dijadikan (MUI, 1995: 17). Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt
berikut ini:

ٱ

Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah
mereka tiada juga beriman (Qs. Al-Anbiya: 30)
Lebih jauh al-Qur’an menerangkan bahwa air dapat mengubah tanah yang
tandus menjadi subur. Dengan kesuburannya itu, sehingga dapat menumbuhkan
tanam-tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan hewan dan manusia.

ۦ

ٱ

ٱ

ٱ

أَ َو

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau
(awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan
dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak
mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan.
(Qs. Al-Sajdah: 27)

ۦ

ٱ

ٱ

Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit
lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam
jenisnya. (Qs. Fathir: 27)

Air adalah zat atau material atau unsur penting bagi semua bentuk
kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain dalam
Sistem Tata Surya dan menutupi hampir 71% permukaan bumi
(http://id.wikipedia.orelwiki/ An,2009; Matthews, 2005). Ketersediaan air di
planet Bumi meliputi 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³)
(http://www.unep.org/vitalwater/01.htm). Wujud air bisa berupa cairan, es
(padat) dan uap/gas. Dengan adanya air, maka bumi merupakan satu-satunya
planet dalam Tata Surya yang memiliki kehidupan (Parker, 2007). Dari sudut
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pandang sejarah geologi, keberadaan air bersamaan dengan keberadaan
(lahirnya) bumi yang terjadi sejak + 4,6 milyard tahun. Diyakini oleh banyak
pakar bahwa bumi lahir berdasarkan dan berkaitan dengan teori besar yang
dikenal dengan Big Bang Theory. Yang paling utama materi yang disebut air mulai
ada bersamaan dengan keberadaan bumi(Kodoatie, 2012: 35)
Air merupakan senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan di
bumi yang diketahui hingga saat ini (Ball, 2005). Senyawa itu sebagian besar
terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncakpuncak gunung). Akan tetapi, air juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai,
muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam objek-objek tersebut
bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran
air di atas permukaan tanah (runoff, meliputi mata air, sungai, muara) menuju
laut.
Air adalah senyawa kimia yang merupakan hasil ikatan dari unsur
hidrogen (H2) dengan unsur oksigen (O) yang membentuk senyawa H2O. Dengan
demikian, satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara
kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak
berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 bar) and temperatur
273,15 K (0 °C). Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting, yang
memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garamgaram, gula, asam, beberapa jenis gas dan banyak macam molekul organik.
Keadaan air yang berbentuk cair merupakan suatu keadaan yang tidak
umum dalam kondisi normal, terlebih lagi dengan memperhatikan hubungan
antara hidrida-hidrida lain yang mirip dalam kolom oksigen pada tabel periodik,
yang mengisyaratkan bahwa air seharusnya berbentuk gas, sebagaimana hidrogen
sulfida. Dengan memperhatikan tabel periodik, terlihat bahwa unsur-unsur yang
mengelilingi oksigen adalah nitrogen, flor, dan fosfor, sulfur dan klor. Semua
elemen-elemen ini apabila berikatan dengan hidrogen akan menghasilkan gas
pada temperatur dan tekanan normal. Alasan mengapa hidrogen berikatan dengan
oksigen membentuk fase berkeadaan cair, adalah karena oksigen lebih bersifat
elektronegatif (Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas).
Manusia dan semua mahkluk hidup lainnya membutuhkan air. Air
merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Menurut dokter
dan ahli kesehatan, manusia wajib minum air putih minimal 2 liter (atau 8 gelas)
per hari dan maksimum 7% kali berat badan. Tumbuhan (flora) dan binatang
(fauna) juga mutlak membutuhkan air. Tanpa air keduanya akan mati. Sehingga
dapat dikatakan air merupakan salah satu sumber kehidupan. Dengan kata lain
air merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan oleh makhluk hidup.
Kurang lebih 67% atau dua pertiga dari berat tubuh manusia adalah air.
Dua pertiga (2/3) dari air ini terdapat dalam sel-sel tubuh dan sepertiga (1/3)
terdapat dalam rongga-rongga yang memisahkan sel-sel tersebut. Oleh karena itu,
seluruh kegiatan sel seyogyanya dalam lingkungan yang cair. Secara implisit dapat
dikatakan bahwa manusia adalah air yang hidup (Hutapea, 2005). Juga dapat
dikatakan bahwa air adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa (Kodoatie & Sjarief,
2010). Semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya
60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air (Enger dan
Smith, 2000). Dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan manusia dan
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kepentingan komersial lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas maupun
kuantitas mutlak diperlukan.
Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain.
Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air
minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia
itu sendiri. Kehilangan air untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan
kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi. Karenanya orang dewasa perlu
meminum minimal sebanyak 1,5 – 2 liter air sehari untuk keseimbangan dalam
tubuh dan membantu proses metabolisme (Slamet, 2007 ). Di dalam tubuh
manusia, air diperlukan untuk transportasi zat-zat makanan dalam bentuk larutan
dan melarutkan berbagai jenis zat yang diperlukan tubuh. Misalnya untuk
melarutkan oksigen sebelum memasuki pembuluh-pembuluh darah yang ada di
sekitar alveoli (Mulia, 2005).
Untuk tanaman, kebutuhan air juga mutlak. Pada kondisi tidak ada air,
terutama pada musim kemarau, tanaman akan segera mati. Sehingga dalam
pertanian disebutkan bahwa kekeringan merupakan bencana terparah
dibandingkan bencana lainnya. Bila kebanjiran, tanaman masih bisa hidup,
kekurangan pupuk masih bisa diupayakan namun tanaman akan mati saat tak ada
air pada bencana kekeringan.
Air juga merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang
mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Air
bersifat sumber daya yang terbarukan dan dinamis. Artinya sumber utama air yang
berupa hujan akan selalu datang sesuai dengan waktu atau musimnya sepanjang
tahun. Namun pada kondisi tertentu air bisa bersifat tak terbarukan, misalnya pada
kondisi geologi tertentu di mana proses perjalanan air tanah membutuhkan waktu
ribuan tahun, sehingga bilamana pengambilan air tanah secara berlebihan, air
akan habis. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan oleh Pindar "Water is
the best of all things”. Kehidupan adalah anugerah Tuhan, adanya kehidupan
adalah karena adanya air. Mempertahankan keberadaan air secara berkelanjutan
maka kita juga mempertahankan kehidupan yang berarti pula kita
mempertahankan anugerah Tuhan tersebut (Kodoatie dan Sjarief, 2010)

C. MANFAAT AIR BAGI TUBUH MANUSIA
1. Kebutuhan Air dalam Tubuh
Air yang dikenal dengan rumus kimia H2O merupakan molekul sederhana
yang mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan. Tubuh manusia
dapat bertahan selama berminggu-minggu tanpa makanan, namun hanya
beberapa hari saja tanpa air. Air merupakan penyusun utama tubuh yaitu 55-60%
dari berat badan orang dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa-lemak (lean
body mass). Kandungan air pada anak-anak lebih besar dibandingkan orang
dewasa. Pada proses penuaaan, manusia kehilangan air. Air menyusun 75% dari
berat badan bayi baru lahir dan 55% pada orang tua. Kandungan air tubuh relatif
berbeda antarmanusia, bergantung pada proporsi jaringan otot dan jaringan
lemak. Tubuh yang mengandung lebih banyak otot, mengandung lebih banyak air;
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kandungan air pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan kandungan
air pada anak muda lebih banyak daripada orangtua.
Setiap individu mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda tergantung
pada ukuran dan komposisi tubuh, tingkat aktivitas, suhu dan kelembaban
lingkungan. Orang dewasa yang mengeluarkan 2.400 kalori per hari kehilangan
kurang lebih 2.4 liter air per hari. Karena tubuh tidak dapat menyimpan air,
seorang dewasa paling sedikit membutuhkan 2.4 liter air per hari. Sampai saat ini
belum ada rekomendasi asupan air per hari (RDA – Recommended Daily Intake),
namun Food and Nutrition Board merekomendasikan asupan air untuk orang
dewasa sebanyak 1.0-1.5 ml per kilokalori yang dikeluarkan tubuh. Atlet atau
orang yang mempunyai tingkat aktivitas yang tinggi, membutuhkan jumlah air
yang lebih banyak dari itu, demikian juga bagi mereka yang bekerja di tempat yang
hangat dan memiliki tingkat kelembaban yang tinggi.
Rasio untuk asupan air berdasarkan asupan rata-rata untuk air dalam
liter/hari dihitung menggunakan estimasi kebutuhan energi (EER = Estimated
Energy Requirements) untuk tiap tingkatan aktivitas fisik. EER diambil dari
Institute of Medicine Dietary Reference Intakes Macronutrients Report, 2002.
Konsumsi air diatur oleh rasa haus dan kenyang, melalui perubahan yang
dirasakan oleh mulut, hipotalamus (pusat otak yang mengontrol pemeliharaan
keseimbangan air dan suhu tubuh) dan perut. Bila konsentrasi bahan-bahan dalam
darah terlalu tinggi, maka bahan-bahan ini akan menarik air dari kelenjar ludah.
Mulut menjadi kering dan timbul keinginan untuk minum guna membasahi
mulut. Bila hipotalamus mengetahui konsentrasi darah terlalu tinggi, maka timbul
rangsangan untuk minum. Pengaturan minum dilakukan pula oleh saraf lambung.
Konsumsi air berasal dari air yang diminum dan diperoleh dari makanan, serta air
yang diperoleh dari hasil metabolisme.
Menurut Alamsyah (2007), fungsi air dalam tubuh manusia antara lain:
membantu proses pencernaan, mengatur proses metabolisme, mengangkut zat-zat
makanan, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Secara luas, air mempunyai
fungsi vital bagi tubuh, yaitu:
a. Pelarut dan alat angkut. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat gizi seperti
monosakarida, asam amino, lemak, vitamin dan mineral dan bahan-bahan
lain seperti oksigen dan hormon. Di samping itu, air juga berfungsi sebagai
pelarut dan mengangkut sisa-sisa metabolisme seperti karbondioksida dan
ureum untuk dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru, kulit dan ginjal.
b. Katalisator. Air berperan sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biologis
dalam sel, termasuk dalam saluran cerna; untuk memecah atau
menghidrolisis zat gizi kompleks menjadi bentuk-bentuk yang lebih
sederhana.
c. Pelumas. Air berfungsi sebagai pelumas dalam cairan sendi-sendi tubuh.
d. Fasilitator pertumbuhan. Air sebagai bagian jaringan tubuh diperlukan
untuk pertumbuhan (sebagai zat pembangun)
e. Pengatur suhu. Air memiliki kemampuan untuk menyalurkan panas
sehingga air berfungsi untuk mendistribusikan panas dalam tubuh.
Sebagian panas yang dihasilkan dari metabolism energi diperlukan untuk
mempertahankan suhu tubuh 37oC yang merupakan suhu ideal untuk
kerja enzim-enzim di dalam tubuh.
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f. Keseimbangan pH (asam-basa). Air merupakan komponen penting untuk
menjaga keseimbangan pH (asam-basa), salah satu yang penting adalah
sistem buffer yang melibatkan asam karbonat dan bikarbonat. Asam
karbonat terbentuk ketika karbondioksida terlarut bereaksi dengan air
(CO2 + H2O = H2CO3). Asam karbonat akan terdisosiasi membentuk ion
H+ dan HCO3- (bikarbonat). Ion H+ akan membantu meningkatkan
keasaman dan menurunkan pH.
g. Cairan tubuh. Air merupakan komponen utama dari cairan tubuh. Carian
ini mempunyai fungsi yang mekanis yang penting seperti absorpsi,
pelumas, pembersih dan perlindungan. Sebagai contoh, cairan amniotic
(air ketuban) sebagai pelindung janin, air mata sebagai pelumas dan
pembersih mata, dan kelenjar ludah melembabkan dan memudahkan
makanan untuk ditelan.
h. Peredam benturan. Air dalam mata, jaringan saraf tulang belakang, dan
kantung ketuban melindungi organ-organ tubuh dari benturan.
2. Pengeluaran Air dari Dalam Tubuh
Tubuh akan mengeluarkan air secara terus menerus melalui berbagai cara,
antara lain melalui paru-paru, air keluar lewat udara yang dihembuskan; melalui
kulit, air keluar dalam bentuk keringat dan pada saluran pencernaan, air keluar
dari tubuh bersama-sama dengan feces sedangkan lewat ginjal, air keluar dalam
bentuk urine.
Pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak. Hipotalamus
mengatur konsentrasi garam dalam darah, merangsang kelenjar pituitary
mengeluarkan hormone antidiuretika (ADH). ADH dikeluarkan bilamana
konsentrasi garam tubuh terlalu tinggi atau bila volume darah atau tekanan darah
terlalu rendah. ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali
air dan mengedarkannya kembali dalam tubuh. Semakin banyak air dibutuhkan
tubuh, semakin sedikit yang dikeluarkan.
Air memegang peranan penting dalam mengeluarkan sisa-sisa pencernaan.
Urea, hasil pemecahan metabolisme protein merupakan komponen utama yang
terdapat dalam urine. Jika kita mengonsumsi protein dan garam dalam jumlah
berlebih, ginjal akan bekerja lebih keras untuk menghilangkan kelebihan urea dan
garam dari tubuh. Pekerjaan ini membutuhkan air, kecuali jika ginjal tidak
berfungsi dengan baik. Semakin banyak jumlah protein dan garam yang
dikonsumsi, semakin banyak cairan yang dibutuhkan tubuh dan semakin banyak
urine yang dihasilkan.
Tubuh paling kurang harus mengeluarkan 500 ml air per hari melalui
urine yaitu merupakan jumlah minimal yang diperlukan untuk mengeluarkan
bahan sisa sehari dari aktivitas metabolism dalam tubuh. Di luar jumlah tersebut,
pengeluaran air disesuaikan dengan pemasukan air. Jumlah air yang hilang ratarata tiap hari adalah kurang lebih 2.5 liter.
Kehilangan air secara tak disadari juga terjadi pada saat sakit. Demam, flu,
bernapas cepat meningkatkan kehilangan air dalam tubuh. Pada kondisi tersebut,
dokter menyarankan untuk meningkatkan asupan air, terutama pada saat sakit.
Keseimbangan cairan tubuh sangat penting. Tubuh berusaha agar cairan dalam
tubuh setiap waktu berada dalam jumlah yang tetap/konstan. Ketidakseimbangan
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terjadi pada saat dehidrasi (kehilangan air secara berlebihan) dan intoksikasi air
(kelebihan air) (Insel, P., Turner, R.E., and Ross, D., 2002).
3. Air dan Kesehatan Tubuh Manusia
Air mempunyai fungsi yang penting bagi tubuh. Ada beberapa akibat yang
ditimbulkan jika tubuh mengalami kekurangan cairan. Air mempengaruhi prestasi
atlit dan para militer, kekurangan cairan tubuh dapat menyebabkan menurunnya
daya tahan tubuh, mudah lelah, mengubah kemampuan termoregulasi tubuh, dan
berkurangnya motivasi. Dehidrasi tingkat rendah juga dapat menyebabkan
gangguan suasana hati dan fungsi kognitif seperti konsentrasi, kewaspadaan, dan
mudah lupa (short term memory) pada anak-anak dan orang tua. Namun
pengaruh dehidrasi tingkat rendah terhadap fungsi kognitif belum menunjukkan
hasil yang konsisten.
Air mempunyai peranan yang penting terhadap pencernaan makanan di
lambung dan penyerapan makanan di usus. Tingkat penyerapan makanan
ditentukan oleh tingkat pengosongan lambung ke usus dua belas jari dan
dipercepat oleh total volume cairan yang dikonsusmi dan diperlambat oleh
tingginya energi densitas makanan dan osmolalitas. Kekurangan cairan dapat
menyebabkan konstipasi yang ditandai dengan singkatnya waktu transit makanan
di lambung, feces yang keras dan berukuran kecil serta sulit dilepaskan. Hal-hal
lain yang dapat menyebabkan konstipasi adalah penggunaan obat, kurangnya
serat makanan, makanan yang buruk dan sakit. Meningkatkan asupan cairan ke
dalam tubuh dapat membantu mengatasi kondisi ini.
Ginjal memiliki peran yang penting dalam mengatur keseimbangan cairan
dan tekanan darah demikian juga dalam mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna
dari tubuh. Mengkonsumsi banyak cairan membantu ginjal untuk membersihkan
natrium, urea dan racun dari tubuh yang secara signifikan menurunkan resiko
berkembangnya penyakit ginjal kronis. Temuan penelitian memberikan bukti
bahwa meningkatkan asupan air, sekitar dua liter sehari, dapat mengurangi risiko
penurunan fungsi ginjal. Sangat penting untuk diingat bahwa tingkat asupan
cairan yang benar untuk setiap individu tergantung pada banyak faktor termasuk
jenis kelamin, olahraga, iklim, kondisi kesehatan, kehamilan dan menyusui. Selain
itu, orang-orang yang sudah memiliki batu ginjal disarankan untuk minum 2-3
liter air setiap hari untuk mengurangi risiko pembentukan batu yang baru.
Volume darah, tekanan darah dan detak jantung berhubungan satu sama
lain. Volume darah diatur oleh asupan dan pengeluaran air yang diatur oleh ginjal.
Asupan air dapat menurunkan detak jantung dan meningkatkan tekanan darah
pada individu dengan tekanan darah normal dan tinggi. Efek ini terjadi 15-20
menit setelah minum air dan dapat bertahan sampai 60 menit. Konsumsi air juga
bermanfaat dalam mencegah reaksi vasovagal syncope pada pendonor darah
berisiko tinggi yaitu untuk mencegah terjadinya pingsan pasca donor.
Dehidrasi juga dapat menyebabkan terjadinya sakit kepala dan memicu
migraine. Hal ini disebabkan karena dehidrasi pada intracranial dan total volume
plasma. Kulit mengandung kurang lebih 30% air yang berkontribusi terhadap
kelenturan, kelembaban, elastisitas dan kecerahan kulit. Namun demikian, hidrasi
pada kulit tidak dapat mencegah terjadinya kerut pada kulit yan disebabkan oleh
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faktor usia, hal yang berhubungan dengan dengan genetik, sinar matahari dan
pengaruh lingkungan.
Salah satu cara paling sederhana untuk menilai tingkat hidrasi yang tepat
adalah dengan grafik warna urine. Karena warna dalam grafik ini perlu
direproduksi secara akurat, profesional perawatan kesehatan harus menggunakan
versi cetak dengan benar. Grafik warna urine memungkinkan setiap orang untuk
menilai warna urine mereka dan membandingkannya dengan standar warna yang
terdapat dalam grafik. Idealnya, urine harus berwarna kuning pucat atau ‘jerami
berwarna’, yang menunjukkan keadaan hidrasi optimal. Semakin gelap warnanya,
semakin
pekat
urin
dan
menunjukkan
keadaan
terdehidrasi
(http://foodtech.binus.ac.id/2015/03/19/air-bagi-kehidupan/)
Di samping manfaat-manfaat di atas, air juga digunakan untuk berbagai
kebutuhan hidup manusia lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai keperluan
hidup tersebut antara lain: (1) keperluan air minum, (2) kebutuhan rumah tangga
I (cuci pakaian, cuci alat dapur, dan lain- lain), (3) kebutuhan rumah tangga II
(gelontor, menyiram tanaman), (4) konservasi sumber baku PAM, (5) Tamantaman rekreasi (tempat-tempat pemandian, tempat bersuci/cuci tangan), (6)
Pusat-pusat perbelanjaan (khususnya untuk kebutuhan yang dikaitkan dengan
proses kegiatan bahan-bahan/ minuman, WC dan lain-lain), (7) Perindustrian I
(untuk bahan baku yang langsung dikaitkan dalam proses membuat makanan,
minuman, perusahaan roti dan lain-lain), (8) Pertanian/irigasi, dan (9) Perikanan.

BAB 5

PENCEMARAN AIR DAN DAMPAKNYA
A. MAKNA PENCEMARAN AIR
Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat
penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah yang diakibatkan
oleh alam atau akibat aktivitas manusia. Dalam PP No. 20/1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan sebagai:
“pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi
dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiaan manusia sehingga kualitas air
turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai
dengan peruntukannya” (Pasal 1, angka 2).
Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya
menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku dan
aspek akibat (Setiawan, 2001). Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab
terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya mahluk hidup, zat, energi atau
komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar.
Masukan tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemar, yang pada
prakteknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya
buangan limbah cair. Aspek pelaku/penyebab dapat yang disebabkan oleh alam,
atau oleh manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat
berimplikasi hukum, tetapi Pemerintah tetap harus menanggulangi pencemaran
tersebut. Sedangkan aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air
sampai ke tingkat tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut
adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak-cemar (tingkat
kualitas air belum sampai batas) dan tingkat cemar (kualitas air yang telah sampai
ke batas atau melewati batas) (Warlina, 2004: 5).

B. SUMBER PENCEMARAN AIR
Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat
dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak
langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA
sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan
yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfir berupa hujan
(Pencemaran Ling. Online, 2003). Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal
dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah
mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan pestisida.
Kontaminan dari atmosfir juga berasal dari aktifitas manusia yaitu pencemaran
udara yang menghasilkan hujan asam. Pengaruh bahan pencemar yang berupa
gas, bahan terlarut, dan partikulat terhadap lingkungan perairan dan kesehatan
manusia dapat ditunjukkan secara skematik pada Tabel 5.1. pada pembahasan
selanjutnya dalam bab ini.
Adapun aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan tercemarnya air di
antaranya:
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1. Buangan Limbah Rumah Tangga
Aktivitas rumah tangga menghasilkan limbah buangan yang masuk ke
perairan. Limbah ini berasal dari senyawa-senyawa yang digunakan untuk
kebutuhan konsumsi, mandi, cuci, kakus. Limbah yang dihasilkan oleh rumah
tangga tak hanya melulu tentang buangan yang dihasilkan oleh rumah penduduk,
namun juga yang berasal dari rumah sakit, rumah makan, dan lainnya. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Menkes/
Per/Viii/77 Bab 1 Pasal 1 yaitu buangan rumah tangga adalah buangan yang
berasal bukan dari industri, melainkan berasal dari rumah tinggal, kantor, hotel,
restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan, dan rumah sakit.
Meningkatnya jumlah penduduk membuat limbah yang dihasilkan oleh aktivitas
rumah tangga menjadi meningkat.
2. Aktivitas Industri
Meningkatnya industri di indonesia dibarengi dengan meningkatnya
jumlah limbah yang dihasilkan, terutama limbah cair yang dibuang melalui aliran
air. Minyak adalah salah satu contoh limbah cair yang populer dari aktivitas
industri. Tidak adanya pengolahan limbah industri yang langsung dibuang ke
perairan berdampak pada komposisi air di wilayah tersebut. Tercemarnya badan
air oleh minyak dapat menyebabkan kematian bagi organisme di sekitarnya.
Masalahnya ialah minyak, tidak dapat menyatu dengan air. Dengan demikian
sangat sulit untuk memisahkan zat tercemar tersebut.
3. Limbah Pertanian
Negara kita merupakan negara agraris, sebagian penduduk indonesia
masih mengandalakan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Aktivitas penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian dapat mencemari
badan air sekitarnya. Pasalnya, senyawa-senyawa organik yang berasal dari pupuk
atau pestisida langsung ataupun tidak langsung dapat berdampak pada
keseimbangan ekosistem dan juga kesehatan manusia itu sendiri.

C. INDIKATOR PENCEMARAN AIR
Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya
perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan menjadi:
1 Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan
tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna dan
adanya perubahan warna, bau dan rasa
2 Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air
berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH
3 Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air
berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya
bakteri pathogen. Indikator yang umum diketahui pada pemeriksaan
pencemaran air adalah pH atau konsentrasi ion hydrogen, oksigen terlarut
(Dissolved Oxygen, DO), kebutuhan oksigen biokimia (Biochemiycal
Oxygen Demand, BOD) serta kebutuhan oksigen kimiawi (Chemical
Oxygen Demand, COD).
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Tabel 5.1. Pengaruh pH Terhadap Komunitas Biologi Perairan
Nilai pH
6,0 – 6,5

5,5 – 6,0

Pengaruh Umum
1.
2.

Keanekaragaman plankton dan bentos sedikit menurun
Kelimpahan total, biomassa, dan produktivitas tidak mengalami
perubahan

1.
2.

Penurunan nilai keanekaragaman plankton dan bentos semakin tampak
Kelimpahan total, biomassa, dan produktivitas masih belum mengalami
perubahan yang berarti
Algae hijau berfilamen mulai tampak pada zona litoral

3.
1.
5,0 – 5,5

2.
3.
4.
1.

4,5 – 5,0

2.
3.
4.

Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton, perifilton
dan bentos semakin besar
Terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa zooplankton dan
bentos
Algae hijau berfilamen semakin banyak
Proses nitrifikasi terhambat
Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton, perifilton
dan bentos semakin besar
Penurunan kelimpahan total dan biomassa zooplankton dan bentos
Algae hijau berfilamen semakin banyak
Proses nitrifikasi terhambat

Sumber: Modifikasi Baker et al., 1990 dalam Efendi, 2003

D. KOMPONEN PENCEMARAN AIR
Saat ini hampir 10 juta zat kimia telah dikenal manusia, dan hampir
100.000 zat kimia telah digunakan secara komersial. Kebanyakan sisa zat kimia
tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Sebagai contoh adalah pestisida
yang biasa digunakan di pertanian, industri atau rumah tangga, detergen yang
biasa digunakan di rumah tangga atau PCBs yang biasa digunakan pada alat-alat
elektronik.
Erat kaitannya dengan masalah indikator pencemaran air, ternyata
komponen pencemaran air turut menentukan bagaimana indikator tersebut
terjadi. Menurut Wardhana (1995), komponen pencemaran air yang berasal dari
industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai
bahan buangan sebagai berikut: (1) padat; (2) organik dan olahan bahan
makanan; (3) anorganik: (4) cairan berminyak; (5) panas; dan (6) zat kimia.
1. Bahan buangan padat
Yang dimaksud bahan buangan padat adalah adalah bahan buangan yang
berbentuk padat, baik yang kasar atau yang halus, misalnya sampah. Buangan
tersebut bila dibuang ke air menjadi pencemaran dan akan menimbulkan
pelarutan, pengendapan ataupun pembentukan koloidal. Apabila bahan buangan
padat tersebut menimbulkan pelarutan, maka kepekatan atau berat jenis air
akan naik. Kadang-kadang pelarutan ini disertai pula dengan perubahan warna
air. Air yang mengandung larutan pekat dan berwarna gelap akan mengurangi
penetrasi sinar matahari ke dalam air. Sehingga proses fotosintesa tanaman dalam
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air akan terganggu. Jumlah oksigen terlarut dalam air menjadi berkurang,
kehidupan organisme dalam air juga terganggu.
Terjadinya endapan di dasar perairan akan sangat mengganggu
kehidupan organisme dalam air, karena endapan akan menutup permukaan dasar
air yang mungkin mengandung telur ikan sehingga tidak dapat menetas. Selain
itu, endapan juga dapat menghalangi sumber makanan ikan dalam air serta
menghalangi datangnya sinar matahari.
Pembentukan koloidal terjadi bila buangan tersebut berbentuk halus,
sehingga sebagian ada yang larut dan sebagian lagi ada yang melayang-layang
sehingga air menjadi keruh. Kekeruhan ini juga menghalangi penetrasi sinar
matahari, sehingga menghambat fotosintesa dan berkurangnya kadar oksigen
dalam air.
2. Bahan buangan organik dan olahan bahan makanan
Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk
atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan
menaikkan populasi mikroorganisme. Dengan berambahnya mikroorganisme
dapat berkembang pula bakteri pathogen yang berbahaya bagi manusia. Demikian
pula untuk buangan olahan bahan makanan yang sebenarnya adalah juga bahan
buangan organic yang baunya lebih menyengat. Umumnya buangan olahan
makanan mengandung protein dan gugus amin, maka bila didegradasi akan
terurai menjadi senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk (misal. NH3).
3. Bahan buangan anorganik
Bahan buangan anorganik sukar4.4.3 didegradasi oleh mikro-organisme,
umumnya adalah logam. Apabila masuk ke perairan, maka akan terjadi
peningkatan jumlah ion logam dalam air. Bahan buangan anorganik ini biasanya
berasal dari limbah industri yag melibatkan penggunaan unsure-unsur logam
seperti timbal (Pb), Arsen (As), Cadmium (Cd), air raksa atau merkuri (Hg), Nikel
(Ni), Calsium (Ca), Magnesium (Mg) dll.
Kandungan ion Mg dan Ca dalam air akan menyebabkan air bersifat sadah.
Kesadahan air yang tinggi dapat merugikan karena dapat merusak peralatan yang
terbuat dari besi melalui proses pengkaratan (korosi). Juga dapat menimbulkan
endapan atau kerak pada peralatan. Apabila ion-ion logam berasal dari logam
berat maupun yang bersifat racun seperti Pb, Cd ataupun Hg, maka air yang
mengandung ion-ion logam tersebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia, air
tersebut tidak layak minum.
4. Bahan buangan cairan berminyak
Bahan buangan berminyak yang dibuang ke air lingkungan akan
mengapung menutupi permukaan air. Jika bahan buangan minyak mengandung
senyawa yang volatile, maka akan terjadi penguapan dan luas permukaan minyak
yang menutupi permukaan air akan menyusut. Penyusutan minyak ini tergantung
pada jenis minyak dan waktu. Lapisan minyak pada permukaan air dapat
terdegradasi oleh mikroorganisme tertentu, tetapi membutuhkan waktu yang
lama.
Lapisan minyak di permukaan akan mengganggu mikroorganisme dalam
air. Ini disebabkan lapisan tersebut akan menghalangi diffusi oksigen dari udara
ke dalam air, sehingga oksigen terlarut akan berkurang. Juga lapisan tersebut akan
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menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air, sehingga fotosintesapun
terganggu. Selain itu, burungpun ikut terganggu, karena bulunya jadi lengket,
tidak dapat mengembang lagi akibat kena minyak.
5. Bahan buangan berupa panas (polusi thermal)
Perubahan kecil pada temperatur air lingkungan bukan saja dapat
menghalau ikan atau spesies lainnya, namun juga akan mempercepat proses
biologis pada tumbuhan dan hewan bahkan akan menurunkan tingkat oksigen
dalam air. Akibatnya akan terjadi kematian pada ikan atau akan terjadi
kerusakan ekosistem. Untuk itu, polusi thermal inipun harus dihindari. Sebaiknya
industri-industri jika akan
membuang air buangan ke perairan harus
memperhatikan hal ini.
6. Bahan buangan zat kimia
a) Sabun (deterjen, sampo dan bahan pembersih lainnya),
Adanya bahan buangan zat kimia yang berupa sabun (deterjen, sampo dan
bahan pembersih lainnya) yang berlebihan di dalam air ditandai dengan
timbulnya buih-buih sabun pada permukaan air.
Bahan buangan berupa sabun dan deterjen di dalam air lingkungan akan
mengganggu karena alasan berikut:
 Larutan sabun akan menaikkan pH air sehingga dapat menggangg
kehidupan organisme di dalam air. Deterjen yang menggunakan bahan
non-Fosfat akan menaikkan pH air sampai sekitar 10,5-11
 Bahan antiseptic yang ditambahkan ke dalam sabun/deterjen juga
mengganggu kehidupan mikro organisme di dalam air, bahkan dapat
mematikan
 Ada sebagian bahan sabun atau deterjen yang tidak dapat dipecah
(didegradasi) oleh mikro organisme yang ada di dalam air. Keadaan ini
sudah barang tentu akan merugikan lingkungan. Namun akhir-akhir ini
mulai banyak digunakan bahan sabun/deterjen yang dapat didegradsi oleh
mikroorganisme
b) Bahan pemberantas hama
Pemakaian bahan pemberantas hama (insektisida) pada lahan pertanian
seringkali mekiputi daerah yang sangat luas, sehingga sisa insektisida pada daerah
pertanian tersebut cukup banyak. Sisa bahan insektisida tersebut dapat sampai ke
air lingkungan melalui pengairan sawah, melalui hujan yang jatuh pada daerah
pertanian kemudian mengalir ke sungai atau danau di sekitarnya. Seperti halnya
pada pencemaran udara, semua jenis bahan insektisida bersifat racun apabila
sampai kedalam air lingkungan.
Bahan insektisida dalam air sulit untuk dipecah oleh mikroorganisme,
kalaupun biasanya hal itu akan berlangsung dalam waktu yang lama. Waktu
degradasi oleh mikroorganisme berselang antara beberapa minggu sampai
dengan beberapa tahun. Bahan insektisida seringkali dicampur dengan senyawa
minyak bumi sehingga air yang terkena bahan buangan pemberantas hama ini
permukaannya akan tertutup lapisan minyak.
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c) Zat warna kimia
Zat warna dipakai hampir pada semua industri. Tanpa memakai zat
warna, hasil atau produk industri tidak menarik. Oleh karena itu hampir semua
produk memanfaatkannya agar produk itu dapat dipasarkan dengan mudah.
Namun demikian, pada dasarnya semua zat warna adalah racun bagi tubuh
manusia. Oleh karena itu pencemaran zat warna ke air lingkungan perlu
mendapat perhatian sungguh-sungguh agar tidak sampai masuk ke dalam tubuh
manusia melalui air minum. Ada zat warna tertentu yang relatif aman bagi
manusia, yaitu zat warna yang digunakan pada industri bahan makanan dan
minuman, industri farmasi/obat-obatan.
Zat warna tersusun dari chromogen dan auxochrome. Chromogen
merupakan senyawa aromatic yang berisi chromopore, yaitu zat pemberi warna
yang berasal dari radikal kimia, misal kelompok nitroso (-NO), kelompok azo (N=N-), kelompok etilen (>C=C<) dan lain lain. Macam-macam warna dapat
diperoleh dari penggabungan radikal kimia tersebut di atas dengan senyawa lain.
Sedangkan auxochrome adalah radikal yang memudahkan terjadinya pelarutan,
sehingga zat warna dapat mudah meresap dengan baik ke dalam bahan yang
akan diberi warna. Contoh auxochrome adalah –COOH atau –SO3H atau
kelompok pembentuk garam –NH2 atau –OH.
Zat warna dapat pula diperoleh dari senyawa anorganik dan mineral
alam yang disebut dengan pigmen. Ada pula bahan tambahan yang digunakan
sesuai dengan fungsinya, misalnya bahan pembentuk lapisan film (misal, bahan
vernis, emulsi lateks), bahan pengencer (misal, terpentin, naftalen), bahan
pengering (missal, Co, Mn, naftalen), bahan anti mengelupas (missal, polihidroksi
fenol) dan bahan pembentuk elastic (misal, minyak).
Berdasarkan bahan susunan zat warna dan bahan-bahan yang
ditambahkan, dapat dimengerti bahwa hampir semua zat warna kimia adalah
racun. Apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat bersifat cocarcinogenik,
yaitu merangsang tumbuhnya kanker. Oleh sebab itu, pembuangan zat kimia ke
air lingkungan sangatlah berbahaya. Selain sifatnya racun, zat warna kimia juga
akan mempengaruhi kandungan oksigen dalam air mempengaruhi pH air
lingkungan, yang menjadikan gangguan bagi mikroorganisme dan hewan air.
d) Zat radioaktif
Tidak tertutup kemungkanan adanya pembuangan sisa zat radioaktif ke air
lingkungan secara langsung. Ini dimungkinkan karena aplikasi teknologi nuklir
yang menggunakan zat radioaktif pada berbagai bidang sudah banyak
dikembangkan, sebagai contoh adalah aplikasi teknologinuklir pada bidang
pertanian, kedokteran, farmasi dan lain lain. Adanya zat radioaktif dalam air
lingkungan jelas sangat membahayakan bagi lingkungan dan manusia. Zat
radioaktif dapat menimbulkan kerusakan biologis baik melalui efek langsung
atau efek tertunda.

E. DAMPAK PENCEMARAN AIR
Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air
minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidak seimbangan
ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam dsb. Pada
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badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah
menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut
eutrofikasi (eutrofication). Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen
yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi
berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih
banyak oksigen. Akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun.
Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori (KLH,
2004): (1) dampak terhadap kehidupan biota air; (2) dampak terhadap kualitas
air tanah; (3) dampak terhadap kesehatan; (4) dampak terhadap estetika
lingkungan
1. Dampak terhadap kehidupan biota air
Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya
kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Sehingga akan mengakibatkan
kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi
perkembangannya. Selain itu kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun
yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air.
Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara
alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air
limbah menjadi sulit terurai. Panas dari industri juaga akan membawa dampak
bagi kematian organisme, apabila air limbah tidak didinginkan dahulu.
2. Dampak terhadap kesehatan
Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam antara
lain: sebagai media untuk hidup mikroba pathogen, sebagai sarang insekta
penyebar penyakit, dan sebagai media untuk hidup vektor penyakit.
Terdapat beberapa penyakit yang masuk dalam katagori water-borne
diseases, atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak terdapat
di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba
penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan jenis mikroba yang dapat menyebar
lewat air antara lain, bakteri, protozoa dan metazoa.
Adapun peranan air dalam memindahkan penyakit dapat terjadi melalui
hal-hal sebagai berikut (MUI, 1995: 22-25):
a. Menular melalui air (water borne)
Kuman dapat berada di dalam air minum untuk manusia. Bila air yang
mengandung kuman ini terminum, maka akan menjadi penyakit bagi yang
bersangkutan. Di antara penyakit-penyakit tersebut adalah diare/kholera,
typhoid, hepatitis infeksiosa, dan dysentribasiler. Untuk jenis-jenis penyakit
tersebut, air bukanlah satu-satunya jalur yang dapat dipakai untuk penularan.
Segala jalur yang memungkinkan adanya kontak antara tinja dan mulut manusia
merupakan jalur yang mengakibatkan penularan untuk jenis-jenis penyakit
tersebut.
b. Menular melalui peralatan (water washed)
Cara penularan penyakit ini berkaitan erat dengan air bagi kebersihan
umum beragam peralatan, terutama peralatan dapur, peralatan makan, dan
kebersihan perorangan. Dengan terjaminnya kebersihan oleh tersedianya air
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bersih yang cukup, maka penyakit-penyakit tertentu dapat dikurangi
penularannya pada manusia. Kelompok penyakit-penyakit ini banyak terdapat di
daerah tropis. Peranan air bersih dalam cara penularan melalui peralatan terutama
berada pada bidang hygiene dan sanitasi (kebersihan).
Penyakit diare merupakan penyakit yang penularannya bersifat fecal-oral
(anus-mulut). Karena itu, penyakit-penyakit diare dapat ditularkan melalui
beberapa jalur, di antaranya jalur yang melalui air dan jalur yang melalui
peralatan dapur yang dicuci dengan air. Berjangkitnya penyakit-penyakit
kelompok ini berkaitan erat dengan kurangnya penyediaan air bersih untuk
makan, minum, dan memasak, serta untuk kebersihan alat-alat makan. Sedangkan
golongan penyakit infeksi kulit dan selaput lendir sangat erat kaitannya dengan
buruknya tingkat kebersihan seseorang akibat kurangnya penyediaan air bersih
untuk kebutuhan perorangan, seperti mandi dan bersuci.
c. Menular melalui penampungan air (water based)
Kelompok penyakit ini dalam siklusnya membutuhkan perantara yang
hidup di dalam air. Contoh penyakit yang termasuk kelompok ini adalah
schistosomiasis (demam keong). Larva schistosomiasis hidup di dalam tubuh
keong-keong air. Bila tiba waktunya, larva ini akan berubah bentuk menjadi
cercaria dan dapat menembus kulit (kaki) manusia yang berada di dalam air
tersebut. Air yang mengandung cercaria infeksif ini sangat berbahaya bagi
manusia. Badan-badan air yang terdapat di alam sangat potensial dalam
menularkan penyakit ini. Kondisi ini sangat berhubungan erat dengan kebiasaan
hidup sehari-hari amnusia, seperti menangkap ikan, mandi, mencuci, dan
sebagainya.
3. Dampak terhadap estetika lingkungan
Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan
perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai
dengan bau yang menyengat disamping tumpukan yang dapat mengurangi
estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi
estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi
licin. Sedangkan limbah detergen atau sabun akan menyebabkan penumpukan
busa yang sangat banyak. Inipun dapat mengurangi estetika.

BAB 6

AIR DALAM PANDANGAN ISLAM
A. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN 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. Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an:

ۥ

ٱ

ٱ

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan
kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala
sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya (Qs. Ar-Ra’d: 8)
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (Qs. AlQamar: 49)

َوٱ

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gununggunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran
(Qs.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.
Berkaiatan dengan ini, Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an sebagai
berikut ini:

ٓۦ

ٱ

ٱ

َوٱ

ٱ

ٱ

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah
menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit
air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari
tumbuh-tumbuhan
yang
bermacam-macam.
Makanlah
dan
gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian
itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
(QS: Taha: 53-54).
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Dia-lah yang menentukan dan mentaqdirkan segala sesuatu di alam
semesta. Tidak ada sesuatu di alam ini kecuali mereka tunduk dan patuh terhadap
ketentuan hukum dan qadar Tuhan serta berserah diri dan memuji-Nya. Hal itu
sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya:

ۗۥ

ۥ

َوٱ

َوٱ

ٱ

ۥ

ٱ

َوٱ

Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di
langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya.
Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan (QS. An-Nur: 41)
(Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 2011: 6).

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.
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).

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

َوٱ

ٱ

َوٱ

ٱ

ٱ

ٱ

Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan
benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu
terjadilah", dan di tangan-Nya-lah segala kekuasaan di waktu sangkakala
ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (Q.S: Al-An’am: 73)

ٱ

ٱ

َوٱ

ٱ

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara
keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang
kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk
neraka (Qs. Shâd:27)

.

َوٱ

ٱ

43

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara
keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya
melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Qs.
Al-Dukhân: 38-39)

ۖۥ

َوٱ

ٱ

ٱ
.

ٱ

ٱ

ٱ

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan
langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau
menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami
dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau
masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan
tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun (Qs. Ali
Imrân:191-192).

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 (KLH, 2011: 7).
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). Masing-masing
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. 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 makhluk
ciptaan Tuhan yang lain yakni sebagai khalifah, wakil Tuhan dan pemimpin di
bumi. Sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur’an pada ayat berikut ini.

ٱ

ۥ

ٱ

ٱ
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Dan Dialah 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 (Qs: Al-An’am: 165).
Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini
ditegaskan dalam beberapa ayat Al Qur’an yang lain dan Hadist 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 hakhak 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 kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang
dilarang (haram) dan akan mendapatkan hukuman.
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
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ilmu ini pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan
mamahami yang Menciptakan dan Memelihara alam, agar bisa berhubungan
denganNya (KLH, 2011: 7-9).

B. AIR SEBAGAI ASAL KEHIDUPAN
Tuhan telah menciptakan air dan mentaqdirkannya sebagai asal muasal
kehidupan sebagaimana firman-Nya:

Kami telah jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air (Qs. alAnbiya: 30).

Segala sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan,
semuanya tergantung pada air untuk keberadaannya dan untuk keberlanjutan
kehidupannya. Hal itu diungkapkan Allah Swt dalam banyak ayat al-Qur’an, di
antaranya surat Al Baqarah: 164; Al-An’am: 99; Al-Hajj: 5; Al-Furqan: 48-49; AlWa-qi’ah: 68-70; dan Al-Mulk: 30. Beberapa ayat mengenai bergantungnya
kehidupan hewan dan manusia pada keberadaan air dikemukakan berikut ini.

َو

َو

َو

َو

َو

َو

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam
dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan
air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di
bumi 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.
AlBaqarah: 164)

َو

ۦ
ٓۚۦ

ٓۦ

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan
dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari
tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma
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mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan
(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak
serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan
(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian
itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
(Qs. Al-An’am: 99)

Lebih dari 75 % penyusun tubuh manusia terdiri dari air, bahkan lebih dari
75% planet bumi kita ini juga berisi air. Jadi air merupakan asal sekaligus sumber
kehidupan di alam termasuk di muka bumi. Tanpa air, tidak ada kehidupan di
muka bumi ini. Selain sebagai asal dan sumber kehidupan (fungsi biologis), air
mempunyai pula peran atau fungsi sosial-religius yakni untuk membersihkan dan
mensucikan tubuh dan pakaian dari kotoran dan najis, sehingga dalam
berhubungan satu dengan lainnya atau dalam berhubungan dengan Tuhan
melalui ibadah mahdhah (ibadah khusus) manusia harus terlebih dahulu berada
dalam keadaan suci dan bersih lahir dan batinnya.
Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah Swt dalam ayat-ayat al-Qur’an
berikut ini:

ۦ

إ ِ ۡذ

(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu
penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan
dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan
dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu
dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu).” (QS: Al-Anfal: 11)

ۦ

Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat
memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan
dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera
berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karuniaNya, dan supaya kamu bersyukur” (An-Nahl: 14)

ۥ
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari
laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang
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dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan
darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang
kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. (Al-Ma’idah: 96)
Hampir semua pembahasan hukum (fiqh) dalam islam, selalu dimulai
dengan pembahasan mengenai air dan peran air bagi penyucian diri dan sarana
ibadah. Demikian pula dalam pembahasan tentang ibadah (mahdhah), selalu
didahului dengan pembahasan tentang thaharah (bersuci) sebagai syarat sahnya
ibadah. Air merupakan alat thaharah utama, jika tidak ada air baru bisa
menggunakan tanah atau batu (Sarwat, 2011: 181).
Bardasarkan ayat-ayat al Qur’an dan fakta empiris yang bisa diamati dan
dirasakan oleh mausia, maka tidak ada keraguan lagi bahwa air merupakan
sumberdaya alam yang sangat vital bagi kehidupan di muka bumi. Perlindungan
dan konservasi terhadap sumberdaya alam yang sangat vital ini (air) sangat
mendasar (fundamental) agar fungsi dan manfaatnya tetap terjaga lestari untuk
keberlanjutan kehidupan semua makhluk di permukaan bumi, untuk masa kini
dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, “Kewajiban untuk perlindungan dan
konservasi air dalam Islam mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban
menjaga keberlanjutan kehidupan itu sendiri”. (KLH, 2011: 37)
Menjaga keberlangsungan kehidupan hukumnya wajib dalam Islam. Setiap
tindakan yang menganggu atau merusak fungsi sosial dan biologis air baik yang
berupa perusakan atau pencemaran air dan sumber air dengan tindakan atau
unsur tertentu sehingga mengakibatkan air tidak bisa dimanfaatkan untuk
kehidupan, atau fungsi dasar air sebagai sumber kehidupan menjadi terganggu
atau rusak, maka hal ini berarti sama dengan merusak kehidupan itu sendiri. Hal
ini sesuai dengan kaidah fiqh : “Segala sesuatu yang menyebabkan dilarang
(haram) maka segala sesuatu (sebab) itu terlarang (haram) pula” (KLH, 2011: 37).
Berkaitan dengan air sebagai sumberdaya alam yang vital ini, Tuhan telah
menetapkan hak-hak pemanfaatan air (common right) bagi manusia dan semua
makhluk hidup. Semua makhluk hidup di alam ini mempunyai hak yang sama
untuk memanfaatkan air. Monopoli pemanfaatan air oleh seseorang atau
sekelompok orang untuk kepentingan apapun, atau monopoli pemanfaatan air
untuk penggunaan tertentu dan menutup hak pemanfaatan untuk penggunaan
lainnya tidak diperkenankan. Penyalahgunaan peran dan fungsi air, pemborosan
dan monopoli penggunaan air dilarang pula. Tuhan telah memerintahkan kepada
pengikut Tsamud dan untanya:

Katakan kepada mereka bahwa air harus dibagi dengan baik diantara
mereka. (Qs. Al-Qamar: 28).
Juga diungkapkan dalam sebuah hadits setiap muslim diperintahkan harus
berbagi dalam tigal hal yakni air, padang rumput dan api.

ِﺍﻟﻨﺎﺭﺍﻟﻜﻺِ ﻭ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﰲ ﺛﻼﺙﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ
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Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. (HR. Abu
Daud dan Ibnu Majah).

Pemborosan dalam penggunaan air dilarang, dan pelarangan ini berlaku
baik untuk pemakaian perorangan maupun publik (umum). Begitupun, larangan
ini berlaku baik air dalam keadaan banyak maupun dalam keadaan kurang
(langka). Rasulullah saw pada saat dalam perjalanan bersama sahabat Sa’ad yang
sedang berwudhu menegur, “Mengapa berlaku boros dengan air wahai Sa’ad?”.
Sa’ad menjawab “Apakah berwudhu untuk sholat (bermunajat dengan Tuhan)
juga tak boleh boros air”. Rasul menjawab, “Ya, walaupun engkau berwudhu
menggunakan air sungai yang mengalir” (HR. Iman Ahmad)

C. AIR SEBAGAI SARANA IBADAH
Keadaan bersih atau suci merupakan salah satu syarat sahnya ibadah,
terutama shalat (sembahyang dalam Islam). Seperti dikatakan Izetbegovic (1992),
tidak ada sembahyang tanpa keadaan bersih, dan tidak ada upaya spiritual tanpa
disertai upaya fisik dan sosial. Tanpa terlebih dahulu bersuci (wudhu’), shalat
tidaklah memiliki arti. Dalam keadaan tertentu, Islam memang memberikan
keringanan bagi umatnya untuk menjadikan benda selain air untuk sarana
bersuci, namun penempatan air sebagai sarana utama menunjukkan bahwa air
merupakan benda yang penting kedudukannya sebagai syarat suci di dalam Islam.
Oleh karena itu, pembahasan tentang air seringkali menjadi pembahasan awal
dalam kajian fiqh (hukum Islam) tentang ibadah.
1.

Kondisi dan Hukum Air untuk Bersuci
Sekalipun sebagai sarana utama, namun Islam memberikan batasanbatasan tentang kondisi air yang layak untuk digunakan dalam bersuci. Ada
beberapa keadan yang tidak memungkinkan air untuk digunakan. Dalam hal ini,
para ulama telah membagi air menjadi beberapa keadaan, sesuai dengan
hukumnya yang digunakan untuk bersuci. Kebanyakan yang kita dapat di dalam
kitab fiqh, para ulama itu membaginya menjadi 4 macam, yaitu air mutlaq, air
musta’mal air yang tercampur benda yang suci, dan air yang tercampur dengan
benda najis (Sarwat, 2011: 182).
a. Air Muthlaq
Air mutlaq adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air
itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda
suci atau pun benda najis. Air mutlaq ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan
untuk bersuci. Maksudnya untuk berwudhu’ dan mandi janabah. Dalam fiqih
dikenal dengan istilah thahirun li nafsihi muthahhirun li ghairihi.
Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa
digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau
dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa atau air-air lainnya. Namun air yang suci
belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan, seperti untuk berwudhu’ atau
mandi. Oleh karenanya, dalam hukum Islam dikenal adanya air yang suci tapi
tidak mensucikan. Diantara air yang termasuk dalam kelompok suci dan
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mensucikan ini antara lain adalah: air hujan, salju, embun, air laut, air zamzam,
air sumur atau mata air dan air sungai.
b. Air Musta’mal
Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah digunakan untuk
bersuci. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu’ di tubuh seseorang atau sisa
juga air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk
lagi ke dalam penampungan. Para ulama menyebut air jenis ini sebagai air
musta'mal. Kata musta'mal berasal dari dasar ista'mala - yasta'milu, yang bermakna
menggunakan atau memakai. Dengan demikian, maka air musta'mal maksudnya
adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan thaharah yaitu berwudhu atau
mandi janabah.
Air musta’mal berbeda dengan air bekas mencuci tangan atau membasuh
muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain selain untuk wudhu’ atau mandi
janabah. Air sisa bekas cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, atau sisa mandi biasa
yang bukan mandi janabah statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan
mensucikan. Air itu tidak disebut sebagai air musta’mal karena bukan digunakan
untuk wudhu atau mandi janabah.
Para ulama berbeda pendapat tentang apakah air musta’mal itu boleh
digunakan lagi untuk berwudhu’ dan mandi janabah. Perbedaan pendapat itu
dipicu oleh perbedaan nash dari Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau.
 Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sekalikali seorang kamu mandi di air yang diam dalam keadaan junub.” (HR. Muslim)
 ”Janganlah sekali-kali seorang kamu kencing di air yang diam tidak mengalir
kemudian dia mandi di dalam air itu”. Dalam riwayat Muslim: ”Mandi dari air
itu”. Dalam riwayat Abu Daud: ”Janganlah mandi janabah di dalam air itu.” (HR.






Muslim)
Dari seseorang yang menjadi shahabat nabi SAW berkata: ‘Rasululllah SAW

melarang seorang wanita mandi janabah dengan air bekar mandi janabah lakilaki, dan melarang laki-laki mandi janabah dengan air bekas mandi janabah
perempuan. Hendaklah mereka masing-masing menciduk air.” (HR. Abu Daud
dan An-Nasa’i)
Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi SAW pernah mandi dengan air bekas
Maimunah radhiyallahuanhu (HR. Muslim)

Riwayat Ashhabussunan, bahwasanya salah satu isteri Nabi telah mandi
dalam satu ember kemudian datang Nabi dan mandi dari padanya lalu
berkata isterinya ”Saya tadi mandi janabat.” Maka jawab Nabi SAW.:
”Sesungguhnya air tidak ikut berjanabat”. (Sarwat, 2011: 192-193)

c. Air tercampur dengan yang suci
Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau
barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan
sabun kapur barus tepung dan lainnya selama nama air itu masih melekat
padanya. Namun bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau
murni air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan.
Misalnya air dicampur dengan susu meski air itu suci dan susu juga benda
suci tetapi campuran antara air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air
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murni menjadi larutan susu. Air yang seperti ini tidak lagi bisa dikatakan air
mutlak sehingga secara hukum tidak sah kalau digunakan untuk berwudhu' atau
mandi janabah meski pun masih tetap suci.
Demikian juga dengan air yang dicampur dengan kaldu daging irisan
daging dan bumbu-bumbu. Air itu sudah keluar dari karakter kemutalakannya.
Bahkan sudah tidak lagi dikatakan air melainkan kita sebut 'kuah bakso'. Hal yang
sama terjadi pada kasus air yang dicampur dengan benda lain seperti teh, kopi,
santan kelapa, kuah gado-gado, kuah semur, kuah opor dan seterusnya, meski
semua mengandung air dan tercampur dengan benda suci namun air itu
mengalami perubahan karakter dan kehilangan kemutlakannya. Sehingga air itu
meski masih suci tapi tidak sah untuk dijadikan media bersuci.
d. Air Mutanajjis
Air mutanajjis artinya adalah air yang tercampur dengan barang atau
benda yang najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua
kemungkinan hukum bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya yaitu
ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami
perubahan atau tidak setelah tercampur benda yang najis. Perubahan itu sangat
erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis.
Pada air yang volumenya sedikit seperti air di dalam kolam kamar mandi
secara logika bila kemasukan ke dalamnya bangkai anjing kita akan mengatakan
bahwa air itu menjadi mutanajjis atau ikut menjadi najis juga. Karena air itu sudah
tercemar dengan perbandingan benda najis yang besar dan jumlah volume air
yang kecil. Tapi dalam kasus bangkai anjing itu dibuang ke dalam danau yang luas
tentu tidak semua air di danau itu menjadi berubah najis apalagi kalau airnya
adalah air di lautan.
Di laut sudah tidak terhitung jumlah najis tetapi semua najis itu
dibandingkan dengan jumlah volume air laut tentu bisa diabaikan. Kecuali air laut
yang berada di dekat-dekat sumber najis yang mengalami perubahan akibat
tercemar najis, maka hukumnya juga ikut najis.
Untuk mengetahui apakah air yang ke dalamnya kemasukan benda najis
itu ikut berubah menjadi najis atau tidak, maka para ulama membuat indikator
yaitu rasa warna atau aromanya.
1) Berubah Rasa, Warna atau Aroma. Bila berubah rasa, warna, atau
aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis maka
hukum air itu itu menjadi najis juga. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Munzir
dan Ibnul Mulaqqin.
2) Tidak Berubah Rasa, Warna atau Aroma. Sebaliknya bila ketiga kriteria di
atas tidak berubah maka hukum air itu suci dan mensucikan, baik air itu
sedikit atau pun banyak. Dalilnya adalah hadits tentang a’rabi (arab
kampung) yang kencing di dalam masjid:
Dari Abi Hurairah ra bahwa seorang a’rabi telah masuk masjid dan kencing
di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah
SAW bersbda: “Biarkan saja dulu siramilah di atas tempat kencingnya itu
seember air. Sesungguhnya kalian dibangkitkan untuk memudahkan dan
bukan untuk menyusahkan. (HR. Bukhari)
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e. Keadaan Air Lainnya
Selain keadaan air yang telah disebutkan di atas ada juga beberapa keadaan
lain dari air yang mengandung hukum. Di antaranya adalah:
1) Air Musakhkhan Musyammasy
Air musakhkhan musyammas artinya adalah air yang berubah suhunya
menjadi panas akibat sinar matahari. Para ulama berbeda pendapat mengenai
status hukum air tersebut untuk digunakan dalam bersuci. Di antara mereka ada
yang membolehkannya secara mutlak, dan ada juga yang memakruhkan.
Ulama yang membolehkan secara mutlak mengatakan bahwa kondisi air
musakhkhan musyammas tidak ada bedanya dengan air biasa. Keduanya samasama suci dan mensucikan dan boleh digunakan tanpa ada kemakruhan.
Kelompok yang berpendapat seperti ini umumnya jumhur mazhab Al-Hanafiyah
dan Al-Hanabilah, juga sebagian ulama kalangan Al-Syafi'iyah seperti Ar-Ruyani
dan Al-Imam An-Nawawi (Al-Majmu' 1: 187 dan Al-Mughni 1: 18-20 dalam
Sarwat, 2011: 202). Sedangkan sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah
dan sebagian Al-Hanafiyah cenderung memakruhkan air yang dipanaskan oleh
sinar matahari. Kelompok yang memakruhkan ini umumnya mengacu kepada
atsar dari shahabat Nabi SAW Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu: “Bahwa
beliau memakruhkan mandi dengan menggunakan air musyammas (HR. AsySyafi'i)
2) Air Musakhkhan Ghairu Musyammasy
Musakhkhan ghairu musyammasy artinya adalah air yang menjadi panas
tapi tidak karena terkena sinar matahari langsung. Al-Malikiyah dan AsySyafi'iyah mengatakan bahwa air ini tidak makruh untuk digunakan wudhu atau
mandi janabah karena tidak ada dalil yang memakruhkannya. Bahkan Al-Imam
Asy-Syafi'i mengatakan bahwa meski air itu menjadi panas lantaran panasnya
benda najis, tetap saja air itu boleh digunakan untuk berthaharah. Namun bila air
itu bersuhu sangat tinggi sehingga sulit untuk menyempurnakan wudhu dengan
betul-betul meratakan anggota wudhu dan air secara benar-benar (isbagh)
hukumnya menjadi makruh bukan karena panasnya tetapi karena tidak bisa
isbagh (Al-Syahr al-Kabir 1: 45 dalam Sarwat, 2011: 204)
2. Proses Penyucian Air
Air yang sudah terkena pencemaran najis masih bisa disucikan kembali
asalkan memenuhi ketentuan atau kriteria yang telah ditetapkan. Abu Ja'far AlHindawani dan Abu Al-Laits mengatakan bila air yang mengandung najis itu
mendapat suplai air suci dari luar, sementara air yang mengandung najis tadi
sebagiannya juga keluar sehingga terjadi aliran atau siklus, maka hukumnya
kembali lagi menjadi suci ketika bekas-bekas atau tanda-tanda najis itu sudah
hilang. Dalam kondisi ini, air itu sudah dianggap air yang mengalir seperti sungai
dan sejenisnya.
Abu Bakar al-A'masy mengatakan bahwa air yang terkena najis dalam
suatu wadah harus mendapatkan suplai air suci baru dimana air yang sebelumnya
juga mengalir keluar kira-kira sebanyak tiga kali volume air yang ada sebelumnya.
Dalam hal ini dianggap air itu sudah dicuci 3 kali. Al-Malikiyah mengatakan
bahwa air yang najis itu akan kembali menjadi suci manakala dituangkan lagi ke
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dalamnya air yang baru sehingga tanda-tanda kenajisannya menjadi hilang (AlMausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 39: 374 dalam Sarwat, 2011: 205).
Di masa sekarang ini sudah ditemukan teknologi untuk membersihkan air.
Air yang kita minum sehari-hari dari produksi perusahaan air minum umumnya
diproduksi dari air yang mengalami proses sterilisasi baik lewat penyulingan atau
pun lewat perembesan (osmosis). Karena pada hakikatnya hasil akhir dari
pemurnian air menunjukkan tidak adanya salah satu dari 3 indikator najis,
hukumnya kembali kepada hukum asal air yaitu suci dan mensucikan. Dalam hal
ini, yang menjadi ukuran bukan riwayat air itu, tetapi keadaan fisiknya. Selama
tidak ada najisnya maka air itu mengikuti hukum dasarnya yaitu suci dan tidak
najis (Sarwat, 2011).

BAB 7

KEBERSIHAN DALAM PANDANGAN ISLAM
A. ARTI PENTING KEBERSIHAN
Ungkapan “bersih pangkal sehat” mengandung arti betapa pentingnya
kebersihan bagi kesehatan manusia, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat,
maupun lingkungan. Kebersihan menurut pandangan Islam adalah upaya
manusia dalam memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan
keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan
nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, sedangkan
sehat merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan kebahagiaan. Sebaliknya,
kotor tidak saja merusak keindahan, tetapi juga dapat menjadi penyebab timbulnya
berbagai macam penyakit. Sedangkan sakit sendiri merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan penderitaan bagi manusia (MUI, 1995: 35)
Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang
membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Swt.,
sebagaimana firman-Nya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orangorang yang mensucikan diri. (Al-Baqarah: 222)

Ajaran kebersihan dalam agama Islam merupakan konsekuensi dari
keimanan kepada Allah. Dengan kata lain, berupaya menjadikan dirinya
suci/bersih supaya ia berpeluang mendekat dan akrab kepada Allah Swt., Tuhan
Yang Maha Suci. Hal ini dapat dipahami dari beberapa hadits berikut:

(ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻰ

Kebersihan itu bagian dari iman” (HR. Al-Dailami)

(ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﺷﻄﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

Kebersihan itu adalah separuh dari iman” (HR. Muslim)

()رواﻩ ﻣﺴﲅ
Iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan, atau enam puluh tiga
sampai enam puluh sembilan cabang. Yang paling utama adalah perkataan, LAA
ILAAHA ILLALLAHU (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Dan
yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu
adalah sebagian dari iman.(HR. Muslim)
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Hadis-hadis tersebut memberi petunjuk bahwa kebersihan itu bersumber
dari iman dan merupakan bagian dari keimanan seseorang. Dengan demikian,
kebersihan dalam ajaran Islam berkaitan dengan aspek ibadah dan aspek moral.
Dalam kaitan itu, sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai padanan kata
“membersihkan/melakukan kebersihan”. Dalam rangka pelembagaan kebersihan
dalam hukum Islam, kita mengenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk ke
dalam kelompok ibadah, seperti wudhu’, mandi (ghusl), membersihkan gigi
(siwak), membersihkan diri dari najis (istinja), dan sebagainya.
Wudhu’, yang pelaksanaannya sudah dimulai seorang muslim sejak fajar,
selain sebagai ibadah dan syarat bagi sahnya shalat, juga menjadi sarana kesehatan
yang sangat penting artinya (MUI, 1995: 37). Dengan wudhu’, maka seseorang
akan terjamin kebersihan sejumlah anggota badannya yang paling banyak
bergerak dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anggota-anggota badan
tersebut meliputi wajah termasuk di dalamnya kebersihan mata, hidung, telinga,
rambut, dan mulut yang di dalamnya terdapat gigi dan lidah. Keseluruhan anggota
badan tersebut merupakan bagian yang terpenting dan paling banyak difungsikan
sepanjang hari. Begitu juga halnya dengan mencuci kedua tangan dan kedua kaki
sebagai bagian anggota badan yang paling banyak bergerak, akan terjaga
kebersihannya dengan baik melalui wudhu’.

B. CAKUPAN KEBERSIHAN
Di dalam kitab-kitab fiqih (ajaran hukum Islam), masalah-masalah yang
berkaitan dengan kebersihan disebut thaharah. Istilah ini diambil dari ayat-ayat
al-Qur’an, antara lain sebagai berikut:

ۥ
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (Al-Maidah:
6)

Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih (Al-Taubah: 108)

ۦ

Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu
dengan hujan itu (Al-Anfal: 11)

Makna thaharah mencakup aspek bersih lahir dan bersih batin. Bersih lahir
artinya terhindar dari segala kotoran, baik berupa hadas maupun najis. Sedangkan
bersih batin mengandung arti terhindarnya seseorang dari sifat dan sikap yang
tercela (MUI, 1995: 43)
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1. Kebersihan Ruhani
Ajaran kebersihan ruhani merupakan ajaran kebersihan yang mendasar di
dalam agama Islam. Firman Allah yang menyangkut kebersihan ruhani di
antaranya ayat 11 surat al-Anfal dan ayat 108 surat al-Taubah sebagaimana telah
dituliskan di atas. Selain itu, juga firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 33
berikut ini:

ۚ ٓۥ
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai
ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (Al-Ahzab: 33)

2. Kebersihan Badan
Kebersihan badan atau jasmani adalah hal yang tidak terpisahkan dari
kebersihan ruhani. Hal ini dikarenakan bahwa ibadah sebagai sarana untuk
kebersihan ruhani di dalam Islam mengharuskan/mensyaratkan adanya
kebersihan badan/jasmani saat melakukannya. Hal ini disebutkan dalam beberapa
firman Allah berikut ini.

َو
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan
(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka
mandilah.... (Al-Maidah: 6)

ۦ

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama
Tuhannya, lalu dia sembahyang (Al-A’la: 14-15)

Ayat-ayat di atas mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa
menjaga kebersihan badan, antara lain dengan mandi. Semakin sering mandi,
maka akan semakin baik untuk kebersihan dengan menghilangkan daki atau
kotoran yang melekat di badan. Keadaan ini sering diibaratkan dengan seseorang
yang mengerjakan shalat lima waktu, sehingga dirinya terbebas dari dosa.
3. Kebersihan Tempat
Kebersihan tempat ibadah merupakan salah satu syarat sahnya
melaksanakan shalat. Ajaran ini mengisyaratkan bahwa umat Islam tidak saja
diwajibkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, tetapi juga tempat-tempat
lain, termasuk rumah tinggal dan tempat bekerja. Hal ini ditegaskan oleh salah
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satu hadis Nabi Muhammad Saw, bahwa seluruh permukaan bumi adalah masjid
(tempat yang bisa digunakan untuk shalat).
Masjid sebagai tempat suci, tempat umat Islam melaksanakan ibadah,
harus dijaga kesucian dan kebersihannya, karena ibadah shalat menjadi tidak sah
jika dikerjakan di tempat yang tidak bersih atau kotor. Dengan memperhatikan
petunjuk Nabi di atas, maka umat Islam diharuskan untuk memelihara kebersihan
masjid dan lingkungannya serta tempat-tempat lain yang biasa digunakan sebagai
tempat ibadah, termasuk rumah dan sebagainya.
Dalam kaitan ini Allah Swt berfirman sebagaimana ayat 108 surat AlTaubah di atas. Juga Hadits Rasulullah Muhammad Saw:
Perbaikilah rumah-rumah tempat kediamanmu dan pakaian-pakaianmu,
sehingga kamu menjadi seumpama tahi lalat di wajah di antara manusia (HR.
Al-Hakim)

4. Kebersihan Pakaian
Kebersihan pakaian dipandang penting dalam agama mengingat nilai
pentingnya bagi tubuh/badan manusia. Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat,
melindungi badan dari kotoran dan penyakit, serta memperindahnya. Ajaran Islam
menyatukan antara perintah untuk membersihkan badan dengan membersikan
pakaian. Perintah membersihkan pakaian mengandungarti agar setiap muslim
memelihara kebersihan pakaiannya, lebih-lebih pada saat melaksanakan ibadah.
Hal tersebut sebagaimana difirmankan Allah Swt:

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan,
Agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, serta tinggalkanlah
perbuatan dosa (Al-Mudatsir: 1-5)

Selain kebersihan, Islam juga mengajarkan agar umatnya memelihara
keindahan, termasuk keindahan pakaian. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw
mengatakan: “Bahwasanya Allah itu indah, dan menyukai keindahan” (HR. AlTirmidzi)
5. Kebersihan Makanan
Ajaran Islam tentang kebersihan makanan merupakan sebuah ajaran yang
mempertemukan antara kebersihan makanan dari aspek kesehatan dan kebersihan
dari aspek kehalalan makanan tersebut. Dalam hal ini, agama Islam menyatukan
antara konsep baik dan konsep halal menyangkut makanan. Makanan yang halal
adalah makanan yang dibolehkan oleh agama untuk dikonsumsi. Sedangkan
makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan,
termasuk makanan yang bersih, bergizi, dan berprotein.
Allah Swt berfirman, antara lain dalam ayat-ayat berikut:
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Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang
Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar
hanya kepada-Nya kamu menyembah (Al-Baqarah: 172)

ۥ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah: 168)

6. Kebersihan Lingkungan
Menjaga
kelestarian
lingkungan
hidup,
memelihara
dan
menghindarkannya dari pencemaran akibat limbah atau sampah, merupakan
ajaran penting dalam Islam terkait kebersihan lingkungan. Hal ini ditegaskan
dalam Hadits Rasulullah Saw, antara lain:
Nabi Saw mengatakan: “Takutlah terhadap dua hal yang dapat mendatangkan
laknat.” Para sahabat bertanya: “Apakah dua hal yang dapat mendatangkan laknat
itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah mengatakan: “Membuang hajat/kotoran di
jalan yang biasa dilalui manusia atau membuang hajat/kotoran di tempat orangorang berteduh.” (HR. Muslim dan Abu Daud)
Barangsiapa yang buang air, hendaklah ditutupi/dihalangi, tidak terbuka (HR.
Abu Daud).

Kedua hadits di atas melarang kita membuang hajat/kotoran di tempat
umum yang terbuka. Hal tersebut karena perbuatan itu akan mengganggu
kebersihan lingkungan, di samping terkesan jorok dan menggangu kenyamanan
pandangan.
7. Kebersihan dalam Rumah Tangga
Kebersihan rumah tangga maksudnya tidak terbatas pada tempat tinggal
sebagaimana yang sudah dijelaskan pada kebersihan tempat ibadah di atas.
Kebersihan di sini juga meliputi hubungan antar anggota keluarga, terutama
hubungan suami-istri.
Beberapa firman Allah Swt dalam Al-Qur’an terkait dengan kebersihan
rumah tangga, antara lain:

ٓۥ
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian
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jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya (Al-Talaq: 6)

ذَا
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu
kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan
menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Al-Baqarah: 222)

Juga Hadits Rasulullah Saw berikut ini:
Sesungguhnya Tuhan mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu,
dan keluargamu pun mempunyai hak atasmu. Maka tunaikanlah hak-hak itu
bagi pemiliknya (HR. Bukhari).
8. Kebersihan Harta
Kebersihan harta maksudnya adalah terhindarnya harta dari hak-hak
kepemilikan pihak lain. Dalam ajaran Islam, pada harta yang kita miliki terdapat
hak-hak yang harus ditunaikan, yaitu hak Allah dan hak sesama manusia.
Membersihkan harta dilakukan dengan jalan membayar zakat atau shadaqah.
Sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan mensucikan mereka dan berdoa’lah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu
itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui (Al-Taubah: 103)

Dari uraian di atas dipahami, bahwa ajaran tentang kebersihan di dalam
agama Islam mencakup keseluruhan aspek penting dalam kehidupan manusia. Di
mulai dari aspek pribadi yang menyangkut jasmani dan ruhani, keluarga, tempat
tinggal dan lingkungan sekitar, hingga kebersihan makanan dan harta. Dengan
kebersihan yang menyeluruh itu, Islam menghendaki terwujudnya kehidupan
manusia, sebagai individu dan masyarakat, yang selamat, sehat, dan sejahtera
lahir-batin (MUI, 1995: 53).
Islam memberikan prioritas pada masalah kebersihan itu dalam ajaran
thaharah sebagai wujud nyata dari sanitasi, yaitu usaha untuk membina dan
menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan. Adapun kesehatan
yang ingin diwujudkan Islam tidak saja berupa kesehatan fisik pribadi, tetapi
kesehatan yang mencakup segenap lingkungan hidup manusia yang meliputi
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tanah, air, dan udara. Sikap hidup bersih itu sendiri menjadi tolok ukur kehidupan
seorang muslim, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad Saw dalam sebuah
hadits:
Jagalah kebersihan dengan segala usaha yang dapat kamu lakukan.
Sesungguhnya Allah menegakkan Islam atas prinsip kebersihan, dan tak akan
memasuki surga kecuali orang-orang yang memelihara kebersihan (HR. AlThabrani)

Dengan tolok ukur tersebut, umat Islam dituntut untuk menjadi teladan
yang baik bagi seluruh umat manusia. Salah satu aspek yang hendak ditonjolkan
dari umat Islam adalah menjadi teladan dalam hal pemeliharaan kebersihan dan
mampu membudayakan hidup bersih. Dalam kaitan ini, Allah Swt berfirman:
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah (Ali ‘Imran: 110).

C. KESEHATAN LINGKUNGAN TEMPAT IBADAH
Keberadaan rumah ibadah agama tertentu di suatu lingkungan masyarakat
seringkali menjadi pertanda mengenai keberadaan umat beragama itu sendiri di
lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Demikian halnya dengan keberadaan
masjid sebagai rumah ibadah umat Islam. Kondisi masjid, baik dari segi estetikanya
maupun kebersihannya, terkadang menjadi tolok ukur penilaian seseorang
mengenai kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dimaklumi,
mengingat masjid sebagai rumah Tuhan yang harus disucikan. Sehingga, jika
“rumah Tuhan” itu nampak kotor, tidak indah, bagaimana pula dengan rumahrumah penduduk dan lingkungan yang lain yang “tidak dianggap suci” dan tidak
harus dijaga kesuciannya.
Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Nama ini terambil dari
kata sajada dalam bahasa Arab yang berarti tempat sujud. Masjid adalah tempat
suci, bersuci dan menyucikan diri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat alTaubah ayat 108 di atas.
Sekalipun memiliki makna tempat sujud sebagai salah satu gerakan dalam
ibadah shalat, namun fungsi masjid tidak terbatas sebagai tempat shalat. Dalam
sejarah umat Islam, sejak zaman Rasulullah Saw, para sahabat dan penerusnya,
masjid difungsikan oleh umat Islam untuk melakukan beragam aktivitas
kehidupan. Aktivitas-aktivitas itu antara lain: tempat ibadah, pusat informasi dan
pendidikan, pusat kebudayaan, dan pusat kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
1. Masjid sebagai Tempat Ibadah
Sejak awal didirikannya, fungsi utama masjid merupakan tempat
melakukan ibadah, terutama shalat. Masyarakat sekitar masjid datang setiap hari
ke tempat itu untuk melaksanakan shalat wajib lima waktu atau ibadah shalat
sunnat. Pada hari Jum’at atau dua hari besar umat Islam, jumlah jama’ah yang
datang ke masjid lebih banyak lagi. Bahkan di bulan Ramadhan, masyarakat
datang ke masjid setiap malam untuk melaksanakan shalat tarawih secara
berjama’ah.
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2. Masjid sebagai Pusat Informasi dan Pendidikan
Masjid juga kerap dijadikan tempat penyampaian informasi mengenai halhal penting yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Adakalanya
informasi disampaikan secara tertulis yang ditempel di papan pengumuman, atau
diumumkan langsung melalui pengeras suara. Isi informasi yang disampaikan
meliputi hal-hal yang patut diketahui secara umum, misalnya tentang berita
kematian salah seorang warga, ajakan dari RT atau RW untuk melaksanakan kerja
bakti, dan hal-hal lain menyangkut kepentingan bersama dalam hidup
bermasyarakat.
Pada masa Nabi Saw, apabila para sahabat menemui suatu permasalahan
dalam hidup, baik menyangkut masalah agama maupun masalah-masalah sosial,
mereka langsung mendatangi Nabi Saw di masjid. Sebagai sumber ilmu, Nabi
memberikan jawaban atau jalan keluar dari masalah-masalah yang
dipertanyakan, baik langsung oleh pribadi beliau maupun melalui musyawarah
dengan para sahabatnya. Dari situ kemudian, masjid berkembang sebagai pusat
pendidikan Islam. Dari pelembagaan pendidikan yang sederhana, seperti
pengajian rutin mingguan atau bulanan, hingga bentuk lembaga pendidikan
persekolahan seperti diniyah atau madrasah yang memiliki sistem kelembagaan
dan sumberdayanya yang lebih lengkap.
3. Masjid sebagai Pusat Kebudayaan
Masjid juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Islam. Dalam
memperingati hari-hari besar Islam seperti Isra’ Mi’raj, Nuzulul Qur’an, atau
Maulid Nabi Saw, masyarakat melaksanakannya di masjid sebagai pusat kegiatan.
Dalam peringatan-peringatan tersebut seringkali ditampilkan bentuk-bentuk
kebudayaan Islam, seperti seni melantunkan ayat-ayat al-Qur’an, membaca
barzanji, lomba kaligrafi, lomba adzan, peragaan busana muslim, lomba pidato
keagamaan, dan bentuk-bentuk kreatifitas anak-anak.
4. Masjid sebagai Pusat Kegiatan Sosial
Sejak masa Rasulullah, masjid telah difungsikan sebagai pusat kegiatan
masyarakat. Misalnya Nabi Saw dengan para sahabatnya pernah bermusyawarah
untuk menyusun strategi perang melawan musuh di masjid. Pada masa khalifah
‘Umar, Dewan Pertimbangan Khalifah senantiasa mengadakan sidang-sidangnya
di masjid. Tidak kurang pentingnya, masjid juga seringkali dijadikan tempat
beristirahat dan bermalam para musafir yang kelelahan atau kemalaman di dalam
perjalanannya.
Dari uraian tentang fungsi-fungsi masjid di atas, dapatlah disimpulkan
bahwa masjid merupakan tempat dilakukannya beragam aktivitas sosial, sehingga
menjadi tempat yang senantiasa dikunjungi masyarakat banyak. Dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu, masyarakat senantiasa memanfaatkan segala
fasilitas yang ada di masjid, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masjid
merupakan contoh dan cerminan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh
karena itu, jika masjid dalam keadaan baik, bersih, dan terawat, maka hal ini
mencerminkan bahwa masyarakat sekitarnya berada dalam kondisi yang baik dan
bersih pula, demikian pula sebaliknya.
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Dalam hal ini, Allah Swt dan rasul-Nya memerintahkan kepada kita, umat Islam,
untuk menjaga kebersihan dan keindahan saat memasuki masjid. Sebagaimana
firman-Nya dalam al-Qur’an:

ۥ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid,
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Al-A’raf: 31)

Juga sabda Nabi Saw:
Sesungguhnya Allah itu baik, dan Dia menyukai kebaikan; Allah itu bersih, dan
Dia menyukai kebersihan; Allah itu pemurah, dan Dia menyukai kemurahan;
Allah itu dermawan, dan Dia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah
pekaranganmu (HR. Al-Tirmidzi)
Dari petunjuk-petunjuk agama di atas, kita malihat bahwasanya Islam
sangat memperhatikan kebersihan tempat ibadah dan lingkungan pemukiman.
Akan tetapi, realitas yang kita saksikan, ternyata masih banyak di antara kita yang
belum memahami dan menjalankan petunjuk-petunjuk agama itu di dalam
kehidupan masyarakat. Bahkan tidak jarang di antara kita ada yang masih
mempertentangkan antara makna bersih dan suci.
Dikatakan bahwa bersih itu belum tentu suci, dan suci itu tidak harus
bersih. Pemahaman yang demikian ini serupa dengan keyakinan yang ada dalam
ordo kependetaan tertentu dalam agama Kristen dan Hindu tentang
“ketidakbersihan suci” (holy uncleanliness) (Izetbegovic, 1984: 203). Dalam
pandangan ordo-ordo ini, menurut Izetbegovic, pengabaian atas tubuh secara
acuh tak acuh dan dilakukan secara aktif, malah dapat memperkukuh komponen
spiritual dalam sembahyang. Logika ini timbul dari anggapan bahwa sembahyang,
sehubungan dengan prinsip yang mendasarinya, akan lebih benar jika
“dijauhkan/dibersihkan” dari segala hal yang bersifat fisik. Semakin sedikit yang
bersifat “fisik” itu hadir, maka akan semakin kuatlah yang bersifat “spiritual”
ditekankan.
Sebagai contoh adanya pemahaman seperti itu di kalangan umat Islam,
masih banyak kita jumpai pada tempat-tempat ibadah ditemui air yang tergenang,
tidak mengalir. Air tersebut dipakai untuk berwudhu’, mandi, gosok gigi, dan
sebagainya. Sementara yang lain menggunakan air yang sama untuk mencuci
pakaian, membasuh kaki yang kotor, bahkan mengambilnya untuk air minum.
Padahal ajaran Islam mengenai perlunya kebersihan tersebut tidak saja terkait
dengan masalah kesucian, tetapi juga untuk menunjang kesehatan umat. Sehingga
antara bersih dan suci tidak sepatutnya dipertentangkan, bahkan seharusnya
dijadikan sebagai kesatu-paduan yang tak terpisahkan.
Kata “thuhur” yang sering dipakai dalam al-Qur’an dan hadits
mengandung arti suci sekaligus bersih/higienis. Dengan demikian, terkandung
dalam kata “thuhur” tersebut unsur kesucian dalam arti religius dan unsur
kebersihan yang memenuhi standar dan syarat-syarat kesehatan.
Berdasarkan paparan ini, persoalan air bersih sebagai sarana utama untuk
bersuci dalam melaksanakan ibadah, juga tidak cukup hanya di tinjau dari aspek
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spiritual, sebagaimana sering diungkapkan dalam kajian fiqih (pemikiran hukum
Islam) yang memberikan batasan tidak berubah warna, rasa dan baunya. Tetapi
juga ditingkatkan pada pemahaman tentang kebersihannya dalam aspek-aspek
kesehatan yang mencakup syarat-syarat fisik, biologi dan kimia pada air tersebut.

BAB 8

TEOLOGI LINGKUNGAN
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. 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?.

B. HUBUNGAN MANUSIA DAN ALAM DALAM PANDANGAN ISLAM
Alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan
dalam keseimbangan, proporsional dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran,
baik secara kualitatif maupun kuantitatif (QS:Ar-Ra’d: 8; Al-Qomar: 49 dan AlHijr: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 (QS: Taha: 53-54). Dia-lah yang menentukan dan mentaqdirkan
segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada sesuatu di alam ini kecuali mereka
tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum dan qadar Tuhan serta berserah diri
dan memuji-Nya (QS. 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.

64

Realitas alam ini tidak diciptakan dengan ketidak-sengajaan (kebetulan atau mainmain atau bathil) sebagaimana pandangan beberapa saintis barat, akan tetapi
dengan nilai dan tujuan tertentu dan dengan haq atau benar (Q.S: Al-An’am: 73;
Shaad:27; Al-Dukhaan: 38-39, Ali Imran:191-192). 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. 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 (Qs. Al-An’am: 165). Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan
hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al Qur’an yang lain dan Hadist Nabi,
yang intinya adalah sebagai berikut :


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.



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
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pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau
hilang.


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 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 (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
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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 di hadapan Tuhan setelah kehidupan dunia
ini berakhir. Islam melarang pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui
batas, berlebihan, dan boros (isrof) (QS: Al An’am: 141-142). 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 beryawa.
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.

D. PANDANGAN ISLAM TENTANG LINGKUNGAN

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan (ecofriendly) 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 hidup (syari’ah) yang merupakan konsekuensi
dari pernyataan atau persaksian (syahadah) tentang keesaan Tuhan (tauhid).
Syari’ah adalah sebuah sistem pusat nilai 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 lingkungan pun pada dasarnya dibangun atas dasar 5
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(lima) pilar syariah tersebut yakni: 1) tauhid, 2) khilafah, 3) amanah, 4) adil dan
5) istishlah. 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.
1. Tauhid (Peng Esaan Tuhan).
Tuhan adalah “Dzat” atau “dimensi” yang non-empirik dan yang
menciptakan sehingga memungkinkan adanya dimensi lain termasuk alam
semesta yang visual dan empirik ini. Dia memberikan arti dan kehidupan pada
setiap sesuatu. Dia serba meliputi (al Muhith) dan tak terhingga. Sedangkan segala
sesuatu selain Dia (makhluq ciptaanNya) adalah serba diliputi dan terhingga.
Alam semesta adalah makhluq ciptaan Tuhan. Karena itu alam semesta ada dan
bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Penciptanya.
Dengan demikian didalam setiap kejadian di alam ini berlaku hukum sebab-akibat
yang “alamiah”.
Walaupun demikian tidak berarti bahwa setelah mencipta, Tuhan
kemudian lantas “istirahat atau tidur” dan tidak berhubungan dengan perilaku
alam. Demikian pula tidak berarti bahwa terdapat “persaingan” antara Tuhan
dengan makhluqnya dan masing-masing merupakan eksistensi yang berdiri
sendiri dan terpisah. Tidak pula berarti bahwa Tuhan “bekerja” sendiri disamping
manusia dan alam. Tuhan itu ada (eksis) bersama setiap sesuatu. Karena setiap
sesuatu itu secara langsung berhubungan dengan Tuhan, maka setiap sesuatu
(termasuk manusia) itu melalui dan di dalam hubungannya dengan lainnya,
berhubungan pula dengan dan dikontrol oleh Tuhan. Tanpa “aktifitas” Tuhan,
manusia dan alam semesta menjadi tersesat, liar dan sia-sia.
Tuhan adalah “makna” dari realitas, sebuah makna yang dimanifestasikan,
dijelaskan serta dibawakan oleh alam semesta (termasuk manusia). Dengan kata
lain alam semesta termasuk dunia seisinya ini adalah sebuah realitas empirik yang
tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan realitas yang lain yang nonempirik dan transenden. Setiap sesuatu di alam semesta ini adalah “ayat” atau
pertanda akan eksistensi dan “aktifitas” Yang Ghaib. Hal ini juga bermakna bahwa
kehidupan di dunia yang fana ini bukan merupakan sebuah kehidupan yang
berdiri sendiri atau terpisah dengan kehidupan yang lain. Kehidupan dunia
sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan akherat.
Dengan demikian kualitas kehidupan manusia didunia akan menentukan
kualitas kehidupannya di akherat kelak. Dan kualitas kehidupan seseorang
didunia ini bisa diukur dari seberapa jauh orang yang bersangkutan menjalani
hidup dan kehidupannya berdasarkan pedoman hidup di dunia (as-syirath) yang
telah ditetapkan oleh Yang Menciptakan dunia. Hal lain yang juga sangat penting
dalam konteks peng Esaan Tuhan ini adalah bahwa Allah itu berbeda dengan
makhlukNya (al-Mukhalafatu lil al hawadist). Allah adalah ‘dimensi” yang tak
terhingga dan mutlak. Sedangkan semua makhluq ciptaan-Nya adalah terhingga
dan bersifat nisbi (relatif).
Alam semesta (termasuk manusia) mempunyai potensipotensi tertentu,
akan tetapi juga mempunyai batas kemampuan atau keterhinggaan. Betapapun
tingginya potensi makhluk (alam dan manusia), tidak akan dapat membuat atau
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merubah yang terhingga menjadi tak terhingga. Konsep inilah yang di dalam
beberapa ayat AlQur’an dinyatakan bahwa setiap sesuatu ciptaan Allah itu
mempunyai “ukuran” (qadr), dan oleh karena itu bersifat relatif dan tergantung
kepada Allah (QS: Al-Qamar: 49, Al -A’raf: 54, Al-A’la: 2-3, Ya-sin: 38-40). Jika
sesuatu ciptaan Allah (termasuk manusia) itu melanggar hukum-hukum yang
telah ditetapkan baginya dan melampaui “ukuran”nya, maka alam semesta ini
akan menjadi kacau balau.
Setiap tindakan atau perilaku manusia (muslim) baik yang berhubungan
dengan orang lain atau makhluk lain atau lingkungan hidupnya harus dilandasi
oleh pemahaman atas konsep Keesaan dan Kekuasaan Tuhan serta penciptaan
alam semesta sebagaimana telah disebutkan diatas. Pernyataan ini mempunyai
makna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus sebagai hamba Tuhan
(‘abdul Allah) harus senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan atau
hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Yang Menciptakan sekaligus Yang
Diperhamba yakni Allah. Manusia juga harus bertanggungjawab kepada-Nya
untuk semua tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga menyiratkan bahwa tauhid
atau peng Esaan Tuhan merupakan satu-satunya sumber nilai dalam etika.
Pelanggararan atau penyangkalan terhadap nilai ketauhidan ini berarti syirik yang
merupakan perbuatan dosa terbesar dalam Islam. Oleh karena itu tauhid
merupakan landasan dan acuan bagi setiap perbuatan manusia, baik perbuatan
lahir maupun perbuatan batin termasuk berfikir.
Bagi seorang muslim, tauhid harus masuk menembus ke dalam seluruh
aspek kehidupannya dan menjadi pandangan hidupnya. Dengan kata lain, tauhid
merupakan sumber etika pribadi dan kelompok (masyarakat), etika sosial,
ekonomi, dan politik, termasuk etika dalam pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan, pengembangan sain dan teknologi.
2. Khilafah (Perwalian)
Bermula dari landasan yang pertama yakni tauhid, Islam mempunyai
ajaran atau konsep yang bernama khilafah dan amanah. Konsep khilafah ini
dibangun atas dasar pilihan Allah dan kesediaan manusia untuk menjadi khalifah
(wakil atau wali) Allah di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30, Al-Isra : 70, Al-An’am:
165 dan Yunus: 14).
Sebagai wakil Allah, manusia wajib (secara aktif) untuk bisa
merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah
tentang alam ini adalah bersifat sebagai pemelihara atau penjaga alam (al-rab
al’alamin). Jadi sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif
dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Menjaga bumi ini berarti menjaga
keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk
manusia, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya.
Khilafah bisa juga bermakna kepemimpinan. Manusia adalah wakil Tuhan
di muka bumi ini yang telah ditunjuk menjadi pemimpin bagi semua makhluk
Tuhan yang lain (alam semesta termasuk bumi dan seisinya (atmosfer, dan
sumberdaya alam yang dikandungnya termasuk tumbuhan dan hewan). Makna
ini mengandung konsekuensi bahwa manusia harus bisa mewakili Tuhan untuk
memimpin dan memelihara keberlangsungan kehidupan semua makhluk.
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Pilihan Tuhan ini bukan tanpa alasan. Manusia telah dipilih oleh Tuhan
dan manusia juga telah menyetujui pilihan ini (Q.S. Al-Ahzab:72). Untuk
menjalankan misi khilafah ini manusia telah dianugerahi oleh Tuhan kelebihan
dibandingkan dengan makhluk lain, yakni kesempurnaan ciptaan dan akal budi
yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada makhluk lainnya. Dengan berbekal akal
budi (akal dan hati nurani) ini manusia mestinya mampu mengemban amanat
untuk menjadi pemimpin sekaligus wakil Tuhan di muka bumi.
Sebagai pemimpin, manusia harus bisa memelihara dan mengatur
keberlangsungan fungsi dan kehidupan semua makhluk, sekaligus mengambil
keputusan yang benar pada saat terjadi konflik kepentingan dalam penggunaan
atau pemanfaatan sumberdaya alam. Pengambilan keputusan ini harus dilakukan
secara adil, bukan dengan cara memihak kepada individu atau kelompok makhluk
tertentu, akan tetapi mendholimi atau mengkhianati individu atau kelompok
makhluk lainnya dalam komunitas penghuni bumi (QS. Shaad: 26; An-Nisa: 58).
Sebagai pemimpin semua makhluk, manusia harus bisa menegakkan
amanah dan keadilan ditengah-tengah lingkungan alamnya dimuka bumi ini,
termasuk dalam lingkungan sosialnya. Penyelewengan terhadap amanah ini
dengan demikian berarti juga melanggar asas ketauhidan yang berarti merupakan
perbuatan syirk dan dzalim. Manusia memang mempunyai potensi untuk bisa
berbuat adil, akan tetapi juga mempunyai potensi untuk berbuat dzalim. Untuk
mengawal manusia agar bisa tetap berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan
oleh Tuhan, kepada manusia diberikan (dibuatkan) rambu-rambu syariah yakni
halal dan haram sebagaimana dimuka telah disinggung.
Dengan instrument halal dan haram ini maka manusia bisa atau
mempunyai hak untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh pada saat
manusia yang bersangkutan menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil
Tuhan sekaligus pemimpin makhluk dimuka bumi. Oleh karena itulah maka
konsep khilafah ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait erat dengan konsep
tauhid, amanah, halal dan haram.
Khalifah adalah juga amanah yang telah diberikan oleh Tuhan yang
menciptakan manusia kepada manusia karena dipandang mampu untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan dimuka bumi. Oleh karena itulah maka
pemahaman makna khilafah dan peran manusia sebagai khalifah di alam
khususnya di muka bumi ini menjadi sangat penting karena akan menentukan
keberhasilan atau kegagalan manusia dalam mengemban amanah yang telah
diberikan Tuhan sekaligus yang telah disanggupinya. Tindakan-tindakan manusia
yang berakibat terjadinya kerusakan di muka bumi sebagaimana di muka telah
ditegaskan, merupakan pelanggaran atau penginkaran terhadap amanah yang
berarti juga merupakan perbuatan dosa besar.
3. Amanah
Bumi sebagai bagian dari alam semesta juga merupakan amanah dari Allah
swt Sang Pencipta (Q.S. Al-Ahzab: 72). Untuk menjaga keberlangsungan dan
memenuhi hajat hidupnya, manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan apaapa yang ada di muka bumi (sumberdaya alam) bumi. Akan tetapi manusia baik
secara individu maupun kelompok tidak mempunyai hak mutlak untuk menguasai
sumberdaya alam yang bersangkutan. Hak penguasaannya tetap ada pada Tuhan
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Pencipta. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau amanah yang telah diberikan
oleh Allah tersebut.
Dalam konteks ini maka alam terutama bumi tempat tinggal manusia
merupakan arena atau ajang uji bagi manusia. Agar manusia bisa berhasil baik
dalam ujiannya, maka ia harus bisa membaca “tanda-tanda” atau “ayat-ayat” alam
yang ditunjukkan oleh sang Maha Pengatur Alam. Salah satu syarat agar manusia
mampu membaca ayat-ayat Tuhan, manusia harus mempunyai pengetahuan dan
ilmu. Oleh karena itulah maka pada abad awal perkembangan Islam, ilmu yang
berlandaskan atas tauhid (fisika, kimia, biologi, pengobatan dan kedokteran)
berkembang dengan pesat.
Ilmu dikembangkan bukan semata-mata untuk memuaskankeingin tahuan
manusia atau untuk memahami fenomena alam, atau ilmu untuk ilmu, akan tetapi
ada tujuan yang lebih tinggi yakni untuk memahami Allah (ma’rifatullah) melalui
“ayat-ayat” nya. Konsep tauhid, khilafah, amanah dan al-‘ilm merupakan konsep
yang saling berkaitan dan satu kesatuan. Epistimologi keilmuan atau pandangan
(ekologis) Islam dengan demikian bersifat holistik (menyeluruh) dan menolak
epistimologi reduksionis (mengurangi dan memutus mata rantai pemahaman),
bahwa alam merupakan sebuah realitas yang berdiri sendiri.
4. Halal dan Haram
Keberlanjutan peran dan fungsi alam serta harmoni kehidupan di alam ini
(khususnya bumi sebagai planet yang dihuni manusia) oleh islam dijaga oleh dua
instrumen yang berperan sebagai rambu bagi manusia, yakni halal dan haram.
Halal bermakna segala sesuatu yang baik, berakibat baik, menguntungkan, dan
menenteramkan hati. Segala sesuatu yang menguntungkan atau berakibat baik
bagi seseorang, masyarakat dan lingkungan alamnya serta lingkungan sosialnya
adalah halal. Sebaliknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan atau merusak
seseorang, masyarakat dan lingkungan alam dan sosialnya adalah haram. Segala
yang membahayakan dan merusak fisik (tubuh) dan jiwa (rohani) manusia, serta
alam lingkungannya adalah haram.
Konsep halal dan haram ini sebenarnya tidak hanya diberlakukan bagi
manusia, akan tetapi juga berlaku bagi alam. Pelanggaran terhadap rambu-rambu
ini akan mengakibatkan terjadi ketidak seimbangan atau disharmoni baik dalam
kehidupan manusia maupun gangguan keseimbangan ekologis di alam.
5. Keseimbangan (i’tidal)
Alam diciptakan Allah dalam keberagaman kualitatif maupun kuantitatif
seperti ukuran, jumlah, struktur, peran, umur, jenis kelamin, masa edar dan radius
edarnya. Walaupun demikian, alam dan ekosistem ciptaan Tuhan yang sangat
beragam ini berada dalam keseimbangan, baik keseimbangan antar individu
maupun antar kelompok. (QS: Al-Mulk: 67). Keseimbangan ini merupakan hukum
Tuhan yang juga berlaku atas alam termasuk manusia.
Keseimbangan ini bisa mengalami gangguan (dis-harmoni) jika salah satu
atau banyak anggota kelompok atau suatu kelompok mengalami gangguan baik
secara alamiah (karena sebab-sebab yang alamiah) maupun akibat campur tangan
manusia. Jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan alam, maka alam akan
bereaksi atau merespon dengan membentuk keseimbangan baru yang bisa terjadi
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dalam waktu singkat, atau bisa pula dalam waktu yang cukup lama tergantung
pada intensitas gangguan serta sifat kelentingan masing-masing sistem alam yang
bersangkutan.
Keseimbangan baru yang terbentuk ini sudah barang tentu bisa berbeda
secara kuantitatif maupun kualitatif dengan keseimbangan sebelumnya. Demikian
pula keseimbangan baru ini bisa bersifat merugikan, bisa pula menguntungkan
bagi anggota komunitas atau kelompok yang bersangkutan. Perilaku dan
perbuatan manusia terhadap alam termasuk antar manusia yang diharamkan
(dilarang), sebenarnya bertujuan agar keseimbangan atau harmoni alam tidak
mengalami gangguan. Larangan untuk tidak bertengkar, berkata kotor,
berbohong, berburu, melukai atau membunuh hewan dan tanaman pada waktu
ihram bagi orang yang sedang berhaji atau umrah, sebenarnya mengandung pesan
bahwa keseimbangan lingkungan dan harmoni kehidupan tidak boleh diganggu
dengan perbuatan-perbuatan yang merusak (haram).
6. Kemashlahatan (istishlah)
Al istishlah atau kemashlahatan umum merupakan salah satu pilar utama
dalam syariah Islam termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Bahkan secara tegas
dan eksplisit Tuhan melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang bersifat
merusak lingkungan termasuk merusak kehidupan manusia itu sendiri, setelah
Tuhan melakukan perbaikan (ishlah). Istishlah ini bahkan tidak hanya sepanjang
umur dunia akan tetapi sampai ke kehidupan akherat (QS: AlA’raf: 56). Tujuan
tertinggi dari perlindungan alam dan ekosistem ini adalah kemaslahatan dan
kesejahteraan (istishlah) universal (bagi seluruh makhluk) baik dalam kehidupan
masa kini (di dunia) maupun kehidupan dimasa depan (di akhirat).
Istishlah juga bisa bermakna pemeliharaan terhadap alam termasuk kepada
kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan di bumi. Hewan dan tumbuhan
diciptakan Tuhan memang diperuntukkan bagi manusia untuk menunjang
kehidupannya, dan bukan untuk dirusak. Dengan kata lain pemanfaatan alam
termasuk hewan dan manusia adalah pemanfaatan yang berkelanjutan. Alam telah
diciptakan oleh Tuhan dalam disain yang sempurna dan setimbang, maka
gangguan ciptaan dan keseimbangan ini berarti juga merupakan perbuatan
perusakan terhadap alam, yang berarti juga merusak kehidupan di alam termasuk
kehidupan manusia, dan perbuatan demikian merupakan perbuatan dosa besar,
setara dengan pembunuhan.
Jika konsep tauhid, khilafah, amanah, halal dan haram terebut kemudian
digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan (i,tidal), dan kemaslahatan
(istishlah) maka kesatuan ini akan membentuk suatu “bangunan” (konsep) yang
serba cakup (komprehensip) tentang teologi lingkungan dalam perspektif islam.
Jika kerangka ini diaplikasikan sepenuhnya, dengan kata lain setiap muslim
menjalankan syari’at Islam dengan konsekuen, maka permasalahan tentang krisis
lingkungan terutama dinegaranegara yang mayoritas penduduknya muslim, insya
Allah tidak akan separah saat ini.
Konsep teologi lingkungan tersebut mengandung makna, penghargaan
yang sangat tinggi terhadap alam, penghormatan terhadap saling keterkaitan
setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan
dan persaudaraan semua makhluk, serta menunjukkan bahwa etika (akhlak)
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harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia. Kelima pilar etika
lingkungan tersebut sebenarnya juga merupakan pilar syari’ah Islam. Syari’ah
yang bermakna lain as-syirath adalah sebuah “jalan” yang merupakan
konsekuensi dari pernyataan atau persaksian (syahadah) tentang keesaan Tuhan
(tauhid).
Syari’ah adalah sebuah sistem pusat-nilai untuk mewujudkan nilai yang
melekat dalam konsep (nilai normatif) pokok Islam yakni tauhid, khilafah, amanah
halal dan haram (Sardar, 1985). Tujuan tertinggi dari sistem pusat nilai ini adalah
kemaslahatan dan kesejahteraan (istishlah) universal (seluruh makhluk) saat ini
(dunia) dan di masa depan (akhirat).

BAB 9

ISLAM DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
A. ASAS PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM
Islam mempunyai pandangan bahwa segala makhluk ciptaan Tuhan
dialam ini baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh manusia
mempunyai dua fungsi utama yakni:
 Fungsi keimanan (tauhid) yang bermakna bahwa segala sesuatu di alam
semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan bukti keberadaan
(eksistensi), Kearifan, ke Kuasaan dan KeMaha Rahman dan Rahim Tuhan,
 Fungsi sosial, yakni bahwa alam ini diciptakan sebagai tempat tinggal
manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupannya
dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (fungsi pelayanan).
Kemahabijaksanaan Tuhan, telah menentukan (mentaqdirkan) bahwa
antara satu makhluk dengan lainnya dialam ini saling berkaitan dan saling
membutuhkan. Saling keterkaitan antara satu komponen dan saling
membutuhkan ini mengakibatkan terjadinya sebuah keseimbangan yang dinamis
(a dynamic balance) yang dengan keseimbangan ini keberlanjutan kehidupan di
alam bisa terjaga. Tindakan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan,
kesalahan cara pemanfaatan, perusakan atau pencemaran sumberdaya alam
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan (taqdir) Tuhan. Pandangan sempit,
kepentingan pribadi atau kelompok dan tindakan tak bertanggung jawab lainnya
pada umumnya akan mengganggu keseimbangan dinamik yang telah diatur oleh
Tuhan tersebut. Dengan demikian perlindungan terhadap sumberdaya alam dari
pencemaran dan atau perusakan merupakan tugas atau kewajiban manusia
sebagai wakil (khalifah) Tuhan dimuka bumi.
Fungsi penting yang kedua yakni fungsi sosial penciptaan alam, yang bisa
menjadi landasan untuk melahirkan atau mengembangkan asas legal perlunya
tindakan konservasi sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan. Alam
dengan segala sumberdayanya memang telah diciptakan Tuhan untuk melayani
kebutuhan manusia, dan Tuhan telah menundukkan alam kepada manusia (QS:
Al-Baqarah::29; Luqman:20; dan AlJa-siyah:12).
Ketundukan alam terhadap manusia atas perintah Tuhan ini bukan
bermakna bahwa manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam tanpa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketundukan alam ini sebenarnya
untuk menggambarkan atau memberi peringatan kepada manusia bahwa Tuhan
berperan dalam proses kejadian alam dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini.
Alam tunduk kepada manusia ini juga menyiratkan pesan bahwa manusia
memang menjadi pemimpin (khalifah) bagi alam (bumi), dan kepemimpinannya
ini juga atas kehendak dan campur tangan Tuhan.
Hal penting lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alam ini adalah
bahwa alam dengan segala sumberdaya alamnya, bukan hanya untuk melayani
atau memenuhi kebutuhan manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi
kebutuhan makhluk hidup lainnya. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan
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pemanfaatan sumberdaya alam yang dikembangkan berdasarkan konsep
penciptaan alam ini dengan demikian harus secara eksplisit dan tegas menyatakan
bahwa segala sumberdaya ciptaan dan atau anugerah Tuhan diperuntukkan bagi
semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia. Dengan kata lain semua
makhluk hidup entah itu yang bernama manusia, hewan maupun tumbuhan,
mempunyai hak untuk memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa sumberdaya
alam.
Manusia dipersilahkan untuk memaanfaatkan sumberdaya alam untuk
mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk
kemashlahatan, akan tetapi tidak boleh berlebihan (israf), berbuat aniaya (dzalim)
dan berbuat kerusakan (fasad) di atas bumi. Pesan ini berkali-kali diulang oleh
Tuhan dalam al-Qur’an. Yang lebih penting lagi dari hal-hal yang telah disebutkan
di atas, bahwa alam diciptakan adalah sebagai tanda (ayat) atas ke Maha Kuasaan
dan belas kasih Allah. Fungsi utama dan vital penciptan alam ini perlu ditegaskan
karena sebagian manusia melengahkan bahkan mengingkari peran Tuhan dalam
penciptaan alam. Mereka berpandangan bahwa alam ini terjadi karena sebabsebab yang tersendiri, secara alamiah dan tidak ada campur tangan Tuhan. Mereka
lupa bahwa tanpa sebabsebab “yang lebih tinggi” sebab-sebab alamiah dalam
proses pembentukan dan proses perkembangan alam tidak akan pernah ada. Alam
semesta ini akan hilang apabila “diletakkan” disisi Tuhan, karena tak ada sesuatu
apapun yang mempunyai jaminan yang “inherent” untuk ada (eksis).

B. KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA ALAM
Berikut ini akan diurai satu persatu konsep konservasi dan perlindungan
beberapa sumberdaya alam utama.
1. Air (al-Mâ’)
Tuhan telah menciptakan air dan mentaqdirkannya sebagai asal muasal
kehidupan sebagaimana firman-Nya: “Kami telah jadikan segala sesuatu yang
hidup berasal dari air” (Q.S. al-Anbiya: 30). Segala sesuatu yang hidup seperti
manusia, hewan dan tumbuhan, semuanya tergantung pada air untuk
keberadaannya dan untuk keberlanjutan kehidupannya (QS: Al Baqarah: 164; AlAn’am: 99; Al-Hajj: 5; Al-Furqan: 48-49; Al-Wa-qi’ah: 68-70; dan Al-Mulk: 30).
Lebih dari 75 % penyusun tubuh manusia terdiri dari air, bahkan lebih dari 75 %
planet bumi kita ini juga berisi air. Jadi air merupakan asal sekaligus sumber
kehidupan di alam termasuk di muka bumi. Tanpa air, tidak ada kehidupan di
muka bumi ini.
Selain sebagai asal dan sumber kehidupan (fungsi biologis), air
mempunyai pula peran atau fungsi sosial-religius yakni untuk membersihkan dan
mensucikan tubuh dan pakaian dari kotoran dan najis, sehingga dalam
berhubungan satu dengan lainnya atau dalam berhubungan dengan Tuhan
melalui ibadah mahdhah (ibadah khusus) manusia harus terlebih dahulu berada
dalam keadaan suci dan bersih lahir dan batinnya. “Dialah yang menyebabkan
hujan turun dari langit untuk membersihkannmu” (QS: Al-Anfal: 11; An-Nahl: 14;
dan Al-Ma’idah: 96).
Bardasarkan ayat-ayat al Qur’an dan fakta empiris yang bisa diamati dan
dirasakan oleh manusia, maka tidak ada keraguan lagi bahwa air merupakan
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sumberdaya alam yang sangat vital bagi kehidupan di muka bumi. Perlindungan
dan konservasi terhadap sumberdaya alam yang sangat vital ini sangat mendasar
agar fungsi dan manfaatnya tetap terjaga lestari untuk keberlanjutan kehidupan
semua makhluk di permukaan bumi, untuk masa kini dan masa yang akan datang.
Oleh karena itu: “Kewajiban untuk perlindungan dan konservasi air dalam Islam

mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban menjaga keberlanjutan kehidupan
itu sendiri”.
Menjaga keberlangsungan kehidupan hukumnya wajib dalam Islam. Setiap

tindakan yang menganggu atau merusak fungsi sosial dan biologis air baik yang
berupa perusakan atau pencemaran air dan sumber air dengan tindakan atau
unsur tertentu sehingga mengakibatkan air tidak bisa dimanfaatkan untuk
kehidupan, atau fungsi dasar air sebagai sumber kehidupan menjadi terganggu
atau rusak, maka hal ini berarti sama dengan merusak kehidupan itu sendiri. Hal
ini sesuai dengan kaidah fiqh: “Segala sesuatu yang menyebabkan dilarang
(haram) maka segala sesuatu (sebab) itu terlarang (haram) pula”.
Berkaitan dengan air sebagai sumberdaya alam yang vital ini, Tuhan telah
menetapkan hak-hak pemanfaatan air (common right) bagi manusia dan semua
makhluk hidup. Semua makhluk hidup di alam ini mempunyai hak yang sama
untuk memanfaatkan air. Monopoli pemanfaatan air oleh seseorang atau
sekelompok orang untuk kepentingan apapun, atau monopoli pemanfaatan air
untuk penggunaan tertentu dan menutup hak pemanfaatan untuk penggunaan
lainnya tidak diperkenankan. Penyalah gunaan peran dan fungsi air, pemborosan
dan monopoli penggunaan air dilarang pula. Tuhan telah memerintahkan kepada
pengikut Tsamud dan untanya: “ Katakan kepada mereka bahwa air harus dibagi
dengan baik diantara mereka” (QS. Al-Qamar: 28) dan dalam sebuah hadits setiap
muslim diperintahkan harus berbagi dalam tigal hal yakni air, padang rumput dan
api (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
Pemborosan dalam penggunaan air dilarang, dan pelarangan ini berlaku
baik untuk pemakaian perorangan maupun publik (umum) baik air dalam
keadaan banyak maupun dalam keadaan kurang (langka). Rasulullah saw pada
saat dalam perjalanan bersama sahabat Sa’ad yang sedang berwudhu menegur,
“Mengapa berlaku boros dengan air wahai Sa’ad?”. Sa’ad menjawab “Apakah
berwudhu untuk sholat (bermunajat dengan Tuhan) juga tak boleh boros air”.
Rasul menjawab, “Ya, walaupun engkau berwudhu menggunakan air sungai yang
mengalir” (HR. Iman Ahmad)
Upaya untuk konservasi dan penghematan penggunaan air dengan
demikian menjadi wajib dilakukan oleh siapa saja baik perorangan, lembaga
masyarakat maupun pemerintah. Upaya bisa dilakukan dengan bantuan teknologi
atau dengan melakukan rekayasa alamiah melalui manipulasi iklim mikro.
2. Udara (al-Rîh)
Udara merupakan unsur kehidupan yang tak kalah pentingnya
dibandingkan dengan air. Hampir semua makhluk hidup di darat sangat
menggantungkan udara untuk bernafas. Disamping untuk bernafas yang bisa
dirasakan langsung oleh manusia, udara juga sangat diperlukan bagi kehidupan
dan peran lingkungan lainnya, akan tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh
manusia, seperti misalnya untuk membantu penyerbukan bunga, menimbulkan
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angin, membawa uap air dan sebagainya (QS.Al-Hijr: 22; AlBaqarah: 164 dan AlA’raf: 57).
Walaupun udara ini terdapat di mana-mana dan bisa diperoleh dengan
gratis, akan tetapi kualitas udara saat ini sudah banyak yang mengalami
penurunan akibat pencemaran. Bahkan lapisan atmosfer bumi kita (lapisan Ozon)
saat ini sudah mengalami kerusakan (berlubang) yang akibatnya juga bisa
berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian pula
gas buang kendaran bermotor dan asap industri telah ikut memperparah kualitas
udara di permukaan bumi kita. Emisi gas CO2 dan gas-gas lain dari aktifitas
industri, pertanian, kendaraan bermotor dan pembakaran hutan telah
menimbulkan efek rumah kaca sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan
global.
Pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya suhu permukaan
bumi, lautan dan atmosfer. Pemanasan global ini akan menjadi masalah bagi
kehidupan makhluk di muka bumi apabila laju peningkatan suhu bumi melebihi
batas ambang perubahan normal. Akhir-akhir ini bumi telah mengalami
pemanasan yang sangat cepat sebagai akibat dari aktifitas manusia sebagaimana
telah disebutkan dimuka.
Selama seratus tahun terakhir, rata-rata suhu bumi telah meningkat
sebesar 0.6 oC, dan diperkirakan akan meningkat sebesar 1.4-5.8 oC pada tahun
2050. Kenaikan suhu bumi ini akan mengakibatkan mencairnya es di kutub,
menaikkan suhu lautan sehingga volume dan muka air laut meningkat.
Kenaikan volume dan permukaan air laut ini akan mengakibatkan banjir
di wilayah-wilayah pantai dan bisa menenggelamkan beberapa pulau. Di beberapa
wilayah yang mengalami kenaikan suhu ini akan mengalami perubahan iklim
yang ekstrem, yang ditandai dengan curah hujan yang lebih tinggi, suhu udara
meningkat dan pergeseran atau perubahan musim. Evaporasi akan semakin tinggi
sehingga kelembaban tanah semakin cepat hilang dan tanah cepat mengering.
Kekeringan ini disamping akan mengakibatkan terjadinya krisis ketersediaan air
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan hewan, akan terjadi gangguan
produksi bahan makanan untuk manusia maupun bahan pakan untuk hewan
ternak. Gangguan produksi ini akan mengakibatkan terjadinya kekurangan bahan
pakan dan makanan. Kekurangan bahan pakan dan makanan ini akan
menimbulkan kelaparan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan hewan di
wilayah yang bersangkutan. Krisis air dan bahan makanan ini selanjutnya bisa
memicu terjadinya konflik horizontal antar wilayah atau antar Negara, serta
konflik antar pengguna air, sehingga akan terjadi gangguan keamanan dalam
skala regional maupun global.
Pemanasan global juga akan mengakibatkan munculnya berbagai macam
penyakit hewan dan manusia, yang pengobatannya sulit karena virus penyebab
penyakit tersebut merupakan hasil dari mutasi genetik dari virusvirus yang sudah
ada sebelumnya. Hewan-hewan juga akan melakukan migrasi besar-besaran ke
daerah-daerah yang suhunya lebih sesuai, sehingga daerah yang ditinggalkan
akan kekurangan atau bahkan ketiadaan spesies hewan tertentu yang semula ada.
Spesies hewan dan tanaman yang tidak mampu berpindah atau menyesuaikan diri
akan musnah.
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Potensi akibat yang ditimbulkan oleh pemanasan permukaan bumi dan
atmosfer ini sangat besar dan dalam skala luas (global), sehingga penanganannya
tidak bisa dilakukan oleh Negara per negara, akan tetapi harus melalui kerjasama
antar Negara dan kerjasama internasional. Perlindungan dan pemeliharan udara
agar fungsi biologis, ekologis dan sosialnya tetap lestari dengan demikian
merupakan kewajiban manusia, karena memelihara udara dari polusi dan
kerusakan (kualitas dan kuantitasnya) sama nilainya juga dengan memelihara
kehidupan itu sendiri.
Dalam hal ini sekali lagi berlaku kaidah: “segala sesuatu yang sangat
diperlukan untuk memenuhi kewajiban penting menjadi wajib hukumnya. Semua
kegiatan manusia yang berkaitan dengan perlindungan udara yang sangat
dibutuhkan bagi kehidupan maka kegiatan tersebut menjadi wajib hukumnya.
Sebaliknya semua kegiatan yang akan mengakibatkan terjadinya polusi udara,
merusak peran dan fungsi udara dan atmosfer (fungsi biologis dan sosialnya)
merupakan perbuatan yang melawah hukum Tuhan dalam penciptaan alam, serta
melanggar amanah serta perintah Tuhan, dan oleh karena itu hukumnya dilarang
(haram).
3. Tanah dan Lahan (al-Ardh)
Lahan dan tanah sebagaimana air dan udara juga merupakan komponen
dan sumberdaya utama bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Manfaat air bagi kehidupan akan menjadi lebih besar dan nyata jika air yang
berasal dari hujan telah jatuh ke permukaan tanah dan tersimpan di dalam tanah.
Air ini dalam berbagai bentuk dan sumber kemudian akan bisa dimanfaatkan oleh
tumbuhan, hewan dan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (QS. ArRahman: 10). Tanah juga merupakan unsur kejadian manusia dan tempat
bergantungnya hidup hewan dan tumbuhan (QS. Ar-Rum: 20; dan Nuh: 17-20).
Tuhan telah menciptakan tanah sebagai sumber penyediaan makanan dan
kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
Tanah atau hamparan tanah yang kelihatannya diam dan mati, ternyata “hidup”
dan selalu mengalami perubahan dan pergerakan. Tanah terdiri atas bermacam
bahan padat terutama mineral dan bahan organik, fragmentasinya tidak beraturan
dengan bentuk geometrik yang sangat beragam pula. Didalam tanah terkandung
air, udara dan unsur-unsur kimia yang terlarut dalam komposisi dan konsentrasi
yang juga sangat beragam dan multifase. Bahan padat tanah ini kemudian
berinteraksi dengan air dan udara tanah yang berada dalam ruang pori-pori tanah
membentuk suatu sistem tanah-air-udara dalam suatu keseimbangan yang
dinamis dan berguna bagi kehidupan. Keseluruhan sistem tanah ini sangat sulit
untuk berada dalam keadaan setimbang dalam jangka waktu yang lama karena
selalu mengalami perubahan dari keadaan kering ke lembab atau sebaliknya,
memuai, mengkerut, menyebar, mengumpul, bertukar ion dan sebagainya.
Tanah merupakan suatu sistem yang sangat komplek, “hidup” dan dinamis,
sehingga sangatlah beralasan dan logis kalau Tuhan menjadikan tanah sebagai asal
dan sumber kehidupan. Tanah juga mengandung mikro organisme yang sangat
beragam baik jenis, bentuk dan ukurannya, yang sangat berguna untuk membantu
proses penguraian dan pembentukan tanah. Fenomena tentang tanah yang sangat
komplek ini memang sengaja diciptakan Tuhan agar bisa memenuhi fungsinya
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sebagai sumber sekaligus penopang kehidupan semua makhluk hidup. Fenomena
tentang tanah yang sangat komplek ini merupakan tanda (ayat) kekuasaan Allah
sang Pencipta alam (QS. Ali Imran: 191). Dengan demikian upaya untuk
memahami fenomena tanah (dengan ilmu) dan memahami peran dan fungsi tanah
bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia pada hakekatnya merupakan upaya
untuk memahami Yang Menciptakan dan menyediakan tanah bagi manusia.
Selain sebagai asal dan sumber kehidupan (fungsi biologis), sebagaimana
air, tanah mempunyai pula peran atau fungsi sosial-religius yakni untuk
membersihkan dan mensucikan tubuh dari najis, sebagaimana diketahui dalam
fiqh, tanah (debu) bisa digunakan untuk bertayamum ketika dalam ketiadaan air,
atau ada sebab-sebab medis yang tidak membolehkan bagian tubuh terkena air
(sakit). Tanah juga merupakan unsur yang dapat berfungsi untuk menghilangkan
najis besar (mughalladzah). Fungsi religius lainnya, bahwa tanah atau hamparan
tanah (bumi) ini merupakan sarana ibadah (masjid) bagi seluruh manusia
sebagaimana dinyatakah dalam dalam salah satu hadist Rasulullah.
Jika manusia ingin menyatakan terima kasih kepada Tuhan yang telah
menyediakan tanah (bumi) dengan segala macam isinya, maka manusia harus
menyatakannya dengan cara menjaga dan memelihara tanah agar fungsi biologis
dan sosialnya tetap lestari. Caranya adalah dengan menjaga produktifitas tanah
serta melakukan perlindungan dari ancaman erosi, pencemaran dan ancaman
lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya degradasi fungsi tanah. Pada waktu
manusia melakukan kegiatan bertani, berkebun, mendirikan bangunan, memanen
rumput dan hutan, menggali bahan tambang dan sebagainya, manusia harus
melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan benar sehingga tidak
mengakibatkan degradasi dan kerusakan.
Seiring dengan makin bertambah banyaknya jumlah penduduk dunia,
aktifitas manusia juga bertambah banyak, beragam dan intensif. Akibatnya, bahan
sisa dan sampah yang dihasilkan oleh aktifitas manusia modern dewasa ini
bertambah banyak dan beragam pula. Sebagian besar bahan sisa dan sampah ini
dibuang di permukaan tanah atau ditanam di dalam tanah. Tanah memang bisa
berperan sebagai filter, penahan, penghalang dan pengurai bahan sisa, terutama
yang berupa bahan organik. Untuk bahan sisa atau sampah yang non-organik,
atau sampah yang mengandung logam berat, timbal dan unsur lain yang bersifat
racun, tanah tidak bisa mengurai sehingga sampah ini akan menjadi pollutan dan
kontaminan bagi tanah, air dan udara disekitarnya, yang dampaknya juga
membahayakan bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Sampah saat ini
telah menjadi masalah besar bagai semua negara, termasuk negara kita.
Segala tindakan (manusia) yang mengakibatkan terjadinya degradasi atau
kerusakan tanah dan lahan di mana hampir semua bentuk kehidupan bergantung,
berarti manusia telah melakukan pelanggaran terhadap Maha Kasih dan Maha
Memelihara Tuhan terhadap alam ( al-rab al-alamien). Sebaliknya memelihara
tanah dari kerusakan, pollusi dan kontaminasi merupakan kewajiban bagi setiap
manusia sekaligus merupakan perbuatan baik yang akan mendapat balasan
kebaikan dari Allah swt.
Nabi Muhammad pernah mengatakan, “Seluruh permukaan bumi telah

diciptakan oleh Tuhan sebagai masjid (tempat ibadah) bagi manusia, yang suci dan
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bersih” (HR: Bukhari Muslim). Dengan demikian, wajib menjaga kesucian dan
kebersihan bumi kita (tidak mencemari dan membuat kerusakan di muka bumi).

4. Kepemilikan dan Hak Guna Lahan
Berkaitan dengan lahan ini, masalah kepemilikan dan hak pemanfaatan
lahan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berpengaruh
terhadap status, nilai dan keberlanjutan fungsi lahan. Masalah penggunaan dan
kepemilikan lahan ini menjadi sangat penting, akhir-akhir ini karena sejalan
dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia yang sangat pesat, kebutuhan
penduduk akan lahan juga meningkat dengan pesat pula. Sementara itu pada sisi
lain, di banyak tempat telah dan sedang terjadi proses penggurunan
(desertification) dan degradasi lahan secara besar-besaran. Akibatnya lahan kritis
dan gurun yang sudah tidak lagi bisa ditanami semakin meluas. Sebagai akibat
berikutnya, disamping akan terjadi ancaman krisis air, dan ancaman terhadap
ketersediaan pangan, akan terjadi pula konflik horisontal antar pengguna tanah
dan konflik antara pemerintah dengan penduduk sebagaimana yang telah sering
terjadi ditanah air akhir-akhir ini.
Islam telah membuat ketentuan atau hukum tentang kepemilikan lahan ini
yang dikaitkan dengan pilar amanah dan mashlahah. Manusia telah dipilih oleh
Tuhan dan bersedia untuk mengemban amanah menjadi khalifah Tuhan di bumi.
Sementara itu, tujuan utama penciptaan alam semesta termasuk bumi adalah
untuk kemshlahatan dan rakhmat untuk semua makhluk. Dengan demikian
tujuan utama ketentuan kepemilikan dan hak guna tanah ini adalah untuk
kemashlatan umum (masyarakat).
Asas yang menyatakan bahwa tanah dan lahan adalah karunia Tuhan,
mengandung arti semua makhluk Tuhan (termasuk manusia) mempunyai hak
yang sama untuk memanfaatkan karunia tersebut. Jadi hak pemanfaatan lahan ini
tidak hanya bagi manusia, akan tetapi karena manusia telah ditunjuk oleh Tuhan
sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia mempunyai hak dan berkewajiban
untuk memakmurkan, memelihara dan memanfaatkan bumi ini untuk
kesejahteraan bersama.
Bagi manusia, dalam karunia Tuhan berupa tanah ini terdapat 4 (empat)
cabang amanah yakni :
1. Kepemilikan lahan hanyalah merupakan tanda hak untuk
menggunakannya dan kepemilikan dapat dialihkan kepada orang lain
2. Pemilik berhak atas kepemilikan pribadi hanya selama yang bersangkutan
menggunakannya
3. Pemilik yang tidak lagi memanfaatkan karunia tersebut dianjurkan, dan
dalam beberapa kasus diharuskan untuk melepaskan haknya
4. Pemilik tak diperkenankan menarik sewa atas lahan miliknya (yang
merupakan karunia Tuhan) dari orang lain, karena orang lain tersebut
mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkannya.
5. Tumbuhan dan Hewan
Tidak diragukan lagi pentingnya tumbuhan dan hewan bagi kehidupan,
karena tanpa keduanya kehidupan manusia dan juga hewan tak akan bisa
berlanjut. Tuhan Yang Maha Tahu, dan bijaksana menciptakan hewan dan
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tumbuhan untuk hidup di muka bumi ini bukan tanpa maksud, tujuan dan
manfaat. Setiap bentuk kehidupan merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai
peran dan kegunaan masing-masing. Tidak ada makhluk ciptaan Tuhan di muka
bumi ini ( sekecil apapun bahkan sekecil jasad renik) yang tak berperan atau tak
berguna. Sebagai suatu sumberdaya kehidupan genetik, masing-masing spesies
dan varitas merupakan sebuah keunikan dan tidak bisa saling ditukar satu dengan
lainnya. Jika suatu anggota komunitas atau spesies telah hilang, maka hilangnglah
anggota atau spesies tersebut selamanya dan tak dapat diganti.
Tumbuhan mempunyai peran yang unik dalam memproduksi bahan
makanan dan serat dengan cara memanen energi matahari, yang hasilnya bisa
digunakan oleh tanaman itu sendiri untuk tumbuh dan melakukan reproduksi
serta bisa merupakan bahan makanan bagi keberlanjutan kehidupan hewan dan
manusia di muka bumi (QS. Abasa: 24-32). Tumbuhan juga menyediakan dan
memperkaya makanan dan nutrisi bagi tanah serta melindungi tanah dari erosi
hujan maupun angin. Tanaman bisa pula berperan dalam konservasi air dengan
menahan air limpasan permukaan sehingga memberi kesempatan air untuk
berinfiltrasi masuk ke dalam tubuh tanah. Tanaman juga menghasil oksigen (O2)
yang sangat dibutuhkan untuk pernafasan manusia dan hewan.
Di antara banyak tanaman yang tumbuh di muka bumi ini terdapat pula
tanaman yang bisa digunakan sebagai obat penyembuh penyakit, menghasilkan
minyak nabati, parfume, lilin, serat, kayu dan bahan bakar. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Tuhan dalam al Qur’an “Tidakkah engkau lihat nyala api yang berasal

dari kayu bakar?. Apakah kamu yang menjadikan (menumbuhkan) kayunya
ataukah Aku (Allah) yang menumbuhkannya?. Telah Aku (Allah) jadikan yang
demikian itu sebagai peringatan dan bahan yang berguna (bagi musafir) di padang
pasir yang gersang” (QS: Al-Waqiah: 71-73).

Sebaliknya hewan menyediakan makanan dan nutrisi bagi tumbuhan, bagi
hewan lainnya, dan juga untuk manusia. Kotoran hewan dan juga tubuhnya
memperkaya dan menyuburkan bumi dan lautan. Hewan juga mempunyai peran
bagi atmosfer melalui pernafasannya, pergerakannya dan migrasinya membantu
pula penyerbukan dan penyebaran tumbuhan. Hewan menyediakan makanan
bagi hewan lainnya dan juga bagi manusia, menyediakan kulit dan bulu untuk
pakaian dan kebutuhan lainnya, menyediakan daging, susu, madu, obat, parfume
dan sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Beberapa hewan juga digunakan sebagai tenaga untuk mengolah tanah dan
transportasi. Dengan fungsi biologis dan sosial dari hewan yang sangat penting
sebagaimana telah disebutkan dimuka, maka dalam Islam, hewan telah disepakati
sebagai komponen alam yang sangat penting bagi keberlansungan kehidupan di
alam (muka bumi) termasuk kehidupan manusia. Tuhan telah menegaskan dalam
al-Qur’an, “Dan tidaklah hewan di muka bumi ini demikian pula burung-burung

yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu
(manusia). Tiadalah kami (Allah) lupakan sedikitpun di dalam Al Kitab, kemudian
kepada Tuhanlah mereka semua dihimpun” (QS: AlAn’am: 38).
Disamping fungsi ibadah, penyediaan bahan makanan bagi hewan dan
manusia serta fungsi sosial lainnya, tumbuhan mempunyai pula fungsi estetika,
karena tumbuhnya tanaman dengan berbagai warna daun, bunga, biji-bijian yang
dihasilkan oleh tanaman disekitar tempat tinggal manusia akan memberikan

81

nuansa keindahan, kesejukan dan ketenangan bagi jiwa manusia. Ketenangan jiwa
merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi, dan oleh karena itu
pula merupakan bagian dari agama. Keindahan, kesejukan, kenyamanan dan
ketenangan jiwa sangat dibutuhkan manusia agar kinerja dan kualitas hidupnya
lebih baik, sehingga peran manusia ini yakni sebagai hamba Tuhan sekaligus
khalifah dimuka bumi bisa terlaksana dengan baik.
Dengan demikian keindahan, kesejukan dan ketenangan suasana ini harus
dipelihara dan dilindungai dari gangguan dan kerusakan. Upaya pemeliharaan
dan perlindungan terhadap fungsi estetis dan ekologis tanaman merupakan
kewajiban setiap insan dan merupakan ibadah. Melalaikan upaya pemeliharaan
dan perlindungan terhadap fungsi tanaman tersebut dengan demikian juga
merupakan pelanggaran dan pengabaian amanat yang telah diberikan oleh Tuhan
kepada manusia, sehingga merupakan perbuatan dosa.
Islam menekankan tentang pentingnya tindakan untuk mempertahankan
kehidupan semua makluk sehingga masingmasing bisa berfungsi secara optimal
sesuai dengan fungsi masing-masing di alam. Perusakan mutlak atau pemusnahan
terhadap setiap spesies hewan atau tumbuhan oleh manusia sama sekali tidak
dibenarkan (sangat dilarang). Demikian pula tidak diperkenankan untuk
melalukan pemanenan secara besarbesaran sehingga melebihi kemampuan
regenerasi atau reproduksinya secara alamiah terhadap spesies hewan maupun
tumbuhan tertentu. Ketentuan ini berlaku utuk perburuan hewan, penangkapan
ikan, penebangan pohon, penambangan, pemanenan tanaman dan semua
penggunaan sumberdaya kehidupan (living resources).
Pembukaan hutan dengan cara melakukan penebangan habis seluruh
tanaman hutan, pemberantasan hama tanaman dan hewan dengan mematikan
semua populasi hama termasuk dalam kategori pemusnahan ini. Oleh karena itu
juga dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa keaneka ragaman hayati harus di
lestarikan baik untuk menjaga keberlanjutan kehidupannya maupun untuk
kehidupan manusia dan semua makhluk.
Rasul Muhammad SAW diutus oleh Tuhan tidak lain adalah untuk
‘rakhmatan lil’alamien’. Nabi telah mengajarkan kita bagaimana memelihara
hewan dan tumbuhan ini. Beliau mengatakan, “Perbuatan baik dan saling

menyayangi merupakan sifat dari Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh
karena itu sayangilah apa yang ada dibumi ini, maka Yang diatas akan
menyayangimu” (HR: Abu Daud dan Tarmidzi, dari Abdullah ibnu Amr).

Dia telah memerintahkan umat manusia untuk menyediakan kebutuhan
bagi hewan yang dipelihara, dan dia menegaskan bahwa seseorang yang
menyebabkan binatang peliharaannya mati kelaparan atau kehausan akan
dihukum oleh Tuhan di neraka (HR. Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibnu Amr
dan Abu Hurairah). Lebih jauh beliau telah memerintahkan kepada manusia untuk
menyediakan makanan, minuman dan segala kebutuhan dan hak-hak (termasuk
hak reproduksi) hewan yang dipelihara manusia. Mengabaikan hal ini merupakan
perbuatan dosa.
Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa seseorang yang hidupnya
berlumuran dosa, mendapat ampunan dari Tuhan hanya karena yang
bersangkutan membantu mengambilkan air minum dengan sepatunya bagi seekor
anjing yang tengah kehausan. Ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah, apakah
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berbuat baik kepada hewan juga akan mendapatan pahala?. Rasul menjawab
bahwa pahala akan diberikan oleh Tuhan bagi siapa saja yang berbuat kebaikan
kepada semua makhluk hidup (termasuk kepada hewan dan tumbuhan (HR.
Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah).
Berburu dan mencari ikan dibolehkan dalam Islam, sepanjang untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, seseorang atau sekelompok orang
baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok melakukan perburuan atau
pemancingan dengan target hewan atau tumbuhan hanya semata untuk
kesenangan misalnya untuk sport, dilarang dalam Islam. Karena kegiatan tersebut
akan melukai dan menyakiti hewan atau tumbuhan yang bersangkutan. Nabi saw
bersabda, “Tuhan telah memerintahkan kita manusia untuk berbuat baik kepada

semua makhluk hidup. Oleh karena itu jika kamu akan menyembelih hewan,
sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya sehingga hewan yang
bersangkutan tidak merasa kesakitan” (HR. Bukhari-Muslim).

Beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan hewan dan tumbuhan
yang pernah dicontohkan/dipesankan oleh Rasulullah antara lain:
1. Dilarang menyalakan api di dekat sarang semut atau lebah karena akan
bisa mematikan koloni semut atau lebah yang ada di sarang tersebut.
Keberadaan semut dan lebah dibutuhkan bagi keseimbangan ekosistem dan
bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia.
2. Dilarang mengambil sarang burung yang masih ditempati, karena akan
mengusik kehidupan dan menganggu proses reproduksi dan regenerasi
spesies burung tersebut. Demikian pula dilarang mengambil anak burung
dari sarangnya, baik karena sengaja maupun karena tanaman tempat
sarang tersebut roboh kerena sebab-sebab alamiah lainnya.
3. Dilarang memotong pohon untuk keperluan yang tak dibenarkan
ketentuan (agama), dan dilarang memotong pohon hanya asal memotong
menuruti naluri atau merusak semata.
4. Dilarang membunuh lebah atau merusak sarang lebah, karena hal ini akan
dapat merusak peran dan fungsi lebah dalam penyediaan bahan makanan
bagi makhluk hidup lainnya, misalnya madu, penyerbukan bunga dan
penyeimbang ekosistem.
5. Dilarang membunuh tumbuhan dan hewan baik yang tumbuh dan hidup
dialam maupun yang dipelihara tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama.
Dalam (ajaran) Islam, semua makhluk Tuhan mengandung atau
mempunyai kemulyaan (hurmah) secara inheren sesuai dengan peran dan fungsi
masing-masing makhluk. Dengan alasan inilah mengapa Rasul Allah Muhammad
saw melarang kaum muslimin membunuh musuh yang telah menyerah,
membunuh hewan peliharaan merusak alam termasuk tumbuhan, walaupun
dalam keadaan peperangan. Tindakan pembunuhan dan perusakan terhadap
hewan, tumbuhan dan alam dianggap sama dengan melakukan penyalah gunaan
kewenangan yang dapat merusak kehidupan hewan dan atau tumbuhan yang
bersangkutan serta merusak kehidupan di alam.
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C. PELEMBAGAAN KONSERVASI DALAM ISLAM
Pengambilan air tanah di lndonesia untuk berbagai sektor pembangunan
cenderung terus meningkat. Hampir 70% kebutuhan air bersih masih
mengandalkan air tanah, pada sektor industri bahkan 90% kebutuhan airnya
masih harus dipenuhi dari air tanah. Konservasi air tidak bisa lepas dari konservasi
tanah, sehingga keduanya sering disebut bersamaan menjadi konservasi tanah dan
air. Hal ini mengandung makna, bahwa kegiatan konservasi tanah akan
berpengaruh tidak hanya pada perbaikan kondisi lahan tetapi juga pada perbaikan
kondisi Sumber daya airnya, demikian juga sebaliknya (Suripin, 2002).
Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara
keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian
atau kesinambungan ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai,
demi kelangsungan fungsi dan kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan
makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang
(Danaryanto dkk.,2005).
Menurut pasal 35 PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, konservasi
tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan
fungsi air tanah. Strategi dalam pelaksanaan konservasi tanah harus mengarah
pada: melindungi tanah dari hantaman air hujan dengan penutup permukaan
tanah, mengurangi aliran permukaan dengan meningkatkan kapasitas infiltrasi,
meningkatkan stabilitas agregat tanah, dan mengurangi kecepatan aliran
permukaan dengan meningkatkan kekasaran lahan.
Pada awalnya konservasi air tanah diartikan sebagai menyimpan air dan
menggunakannya untuk keperluan yang produktif di kemudian hari. Konsep ini
disebut konservasi segi suplai. Perkembangan selanjutnya, konservasi lebih
mengarah kepada pengurangan atau efisiensi penggunaan air, dan dikenal sebagai
konservasi sisi kebutuhan (Suripin, 2002). Konservasi air yang baik merupakan
gabungan dari kedua konsep tersebut, yaitu menyimpan air pada saat berlebihan,
dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk keperluan tertentu yang
produktif (Kodoatie, 2011).
Pemahaman dan pandangan muslim tentang lingkungan hidupnya tidak
akan mempunyai makna jika tidak diterapkan dalam perilaku dan tindakan nyata
dalam kehidupan. Upaya perlindungan dan konservasi alam termasuk bagian dari
syariat agama sebagaimana di muka telah dibahas. Oleh karena itu pemahaman
tentang perlunya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam ini harus
diwujudkan dalam bentuk yang lebih operasional dan konkrit serta dilembagakan.
Suatu lembaga yang tepat, diakui dan dihormati oleh semua orang dalam
komunitas yang bersangkutan akan bisa berperan efektif dalam upaya
perlindungan dan konservasi alam. Lembaga semacam ini dulu pernah
dikembangkan oleh rasulullah dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu
Bakar, Umar dan Usman. Lembaga semacam ini juga pernah ada di beberapa
kelompok masyarakat adat di tanah air dan di beberapa masyarakat adat di negara
lain, dan ternyata bisa berperan efektif untuk perlindungan dan konservasi alam
dan sumberdaya alam.
Berikut ini beberapa contoh lembaga yang dimaksud yang pernah ada pada
masa Rasulullah dan kekhalifahan:
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1. REHABILITASI LAHAN (AL-IHYA AL MAMAT)
Menurut hukum Islam, seseorang yang telah menjadikan sebidang lahan
yang semula “mati” dengan arti tidak atau belum digarap dan kemudian lahan
tersebut menjadi lahan hidup sehingga dapat diambil manfaatnya melalui kegiatan
pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan atau kegiatan lainnya serta
melindungi dan melakukan konservasi terhadap lahan tersebut, maka orang
tersebut mempunyai hak guna terhadap lahan tersebut. Sedangkan hak pemilikan
atau penguasaannya tetap ada pada negara atau komunitas masyarakat setempat.
Lembaga ini dinamakan al-ihya al mamat.
Lembaga ihya ini memberikan dorongan atau insentif yang sangat besar
bagi masyarakat setempat untuk terlibat dan berinvestasi (dengan tenaga dan atau
modal) dalam sebuah kegiatan pengembangan sumberdaya alam yang
berkelanjutan, dalam hal ini adalah tanah dan lahan untuk mendapatkan manfaat
dan kesejahteraan dari lahan yang dihidupkan tersebut. Walaupun demikian,
pemanfaatan dan pengembangan lahan yang dapat merugikan atau
membahayakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak diperbolehkan
melalui lembaga ihya ini. Otoritas pengatur (negara) mempunyai hak dan
kewajiban untuk menjaga agar pemanfaatan dan pengembangan lahan tidak
mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan bagi lahan yang bersangkutan
dan lingkungannya. Tidak pula diperbolehkan untuk memindahan atau
memonopoli sumberdaya alam yang ada yang sangat dibutuhkan masyarakat
(misalnya sumber air dan lainnya), sehingga akses masyarakat terhadap
sumberdaya tersebut menjadi tertutup. Ketentuan ini berlaku pula bagi semua
lahan yang telah dicadangkan sebagai lahan konservasi (al hima), cagar alam (al
harim), padang gembala umum, hutan negara, hutan untuk masyarakat (adat),
serta lahan yang mengandung sumberdaya yang sangat dibutuhkan bagi
kepentingan umum.
Lembaga yang mempunyai otoritas atau negara mempunyai kewajiban
untuk menyediakan dana bagi lahan yang tak berpemilik untuk keperluan
rehabilitasi misalnya untuk pertanian, holtikultur, peternakan dan bentuk
pengembangan lainnya untuk mengarahkan agar pengembangan tersebut sesuai
dengan kesesuaian dan kemampuan lahan (land suitability and capability). Dana
pengembangan lahan ini bisa juga digunakan sebagai dana kompensasi bagi orang
yang telah menyediakan lahan miliknya untuk pelayanan kepentingan umum
(publik), atau karena lahan tersebut digunakan oleh negara untuk kepentingan
umum.
Lembaga otoritas atau negara mempunyai hak untuk melembagakan sewa
(ijarah) lahan milik negara atau untuk mendanai reklamasi dan pemeliharaan
terhadap lahan negara tersebut atau untuk kepentingan khusus lainnya yang
dalam fiqh disebut sebagai al itqa’ al manfa’at al ardh atau al itqa’ al istighlal
Rasulullah Muhammad menekankan betapa pentingnya melakukan rehabilitasi
lahan yang telah rusak melalui hadistnya:

)رواﻩ اﲪﺪ واﻟﱰﻣﺬى
Barang siapa menghidupkan (merehabilitasi) tanah yang telah mati (rusak), maka
pahala baginya tersimpan dalam tanah yang direhabilitasi tersebut. (HR. Imam
Ahmad, Tarmidzi dan Al Darimi).
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()رواﻩ ﻣﺴﲅ
Tidaklah seorang muslim yang menanam pepohonan kecuali yang dapat dimakan
dari tanaman tersebut adalah sadaqah baginya, apa yang diambil orang tanpa
sepengetahuannya adalah sadaqah, apa yang dimakan binatang adalah sadaqah,
apa yang dimakan burung adalah sadaqah, dan tiada sesuatu yang diambil atau
dikurangi oleh seseorang dari tanaman tersebut kecuali dianggap pula sebagai
sadaqah darinya. (HR. Imam Muslim).

Kedua hadist tersebut memberi pengertian tentang konsep ishlah
(kemashlahatan) yang juga mengandung konsep kepercayaan kepada Tuhan yang
Maha Esa (tauhid). Bahwa pengelolaan lahan mempunyai makna yang tidak saja
mengandung manfaat materi (hasil) panen dan lahan yang bersangkutan, akan
tetapi mempunyai makna yang jauh melampaui hal yang bersifat fisik material,
yakni sadaqoh yang merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan.
Yang lebih unik lagi, sadaqah ini tidak hanya diperuntukkan bagi sesama manusia,
akan tetapi kepada setiap makhluk hidup terutama hewan dan tumbuhan.
2. KAWASAN KONSERVASI (AL-HIMA)
Hima adalah kawasan cagar alam, atau hutan lindung, dimana
pengambilan kayu, rumput, penggembalaan ternak, perburuan, atau eksploitasi
sumberdaya alam tertentu dilarang, atau kawasan dimana didalamnya hidup dan
berkembang biak hewan atau tumbuhan tertentu yang dilidungi dan dilestarikan.
Walaupun demikian, pemanfaatan sumberdaya alam dalam hima ini tetap
diperbolehkan dengan aturan-aturan dan kesepakatan tertentu. Lembaga otoritas
atau negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan dan
melindungi kawasan hima ini agar fungsi dan tujuan konservasinya terpenuhi.
Rasulullah pernah menentapkan beberapa kawasan disekitar Madinah
sebagai kawasan hima guna melindungi lembah (oase), padang rumput dan
tanaman di dalamnya. Pengolahan tanah dan eksploitasi sumberdaya alam lainnya
(penebangan pohon, pengambilan kayu dan rumput dan sebagainya) juga
dilarang. Nabi juga pernah mencagarkan sebuah tempat didekat madinah di
lereng pegunungan al-Naqi dengan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan
lahan yang dilindungi.
Mengikuti jejak Rasulullah, Abu Bakar menetapkan pula suatu kawasan
yang bernama al Rabadzah untuk melindungi hewan-hewan zakat dan
menugaskan Abu Salamah untuk mengurusinya. Umar bin Khattab menunjuk
kawasan hima yang lain yakni al-Syaraf dan menugaskan seorang bekas budak
yang bernama Hanni untuk mengurusinya. Sedangkan khalifah Ustman bin Affan
memperluas kawasan hima yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Rasulullah dan
khalifah sebelumnya. Hima akhirnya berkembang menjadi sebuah ketentuan yang
melembaga untuk perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan yang
telah ditentukan, sehingga manfaatnya tetap lestari dan berkelanjutan. Walaupun
tidak ada sumber yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana hima-hima
tersebut dikelola, akan tetapi peran hima sebagai sebuah lembaga untuk konservasi
sumberdaya alam ternyata diakui dan secara empiris mempunyai peran yang
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strategis untuk konservasi alam dan pelayanan kepentingan umum (fungsi
mashlahah).
Sardar (1985) telah membuat kategori hima yang terdapat di jazirah Arab
yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan, menjadi enam jenis yakni :
1. Kawasan konservasi (lindung) dimana semua aktifitas penggembalaan
dan pengambilan rumput dilarang;
2. Kawasan lindung (konservasi) dimana pengambilan atau pemotongan
pohon dilarang atau dibatasi;
3. Kawasan lindung (konservasi) dimana aktifitas penggembalaan ternak
dibatasi untuk musim tertentu;
4. Kawasan lindung (cagar) khusus untuk spesies hewan atau tumbuhan
tertentu
5. Kawasan lindung khusus untuk pemeliharaan lebah, sehingga
penggembalaan pada musim berbunga dilarang
6. Kawasan lindung yang dikelola oleh desa atau suku tertentu dan
manfaatnya untuk kemashlahatan desa/umum.
3. KAWASAN YANG DIMULYAKAN ATAU DILINDUNGI (AL HARIM)
Hukum Islam telah merancang dan menetapkan berbagai zona (kawasan)
yang dilindungi atau dimulyakan (al-harim) dimana pemanfaatan dan
pengembangan kawasan yang bersangkutan dilarang atau tidak boleh dilakukan
untuk mencegah perusakan atau degradasi atau kepunahan sumberdaya atau
fauna dan flora tertentu.
Dalam kebudayaan Islam, setiap kota dan desa pada umumnya dilindungi
oleh kawasan lindung atau al harim, dimana pengolahan tanah dan pemanfaatan
sumberdaya sangat dibatasi bahkan di beberapa tempat dilarang. Wilayah ini
dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh otoritas atau
negara.
Sesuai dengan hukum Islam, segala sumber air seperti laut, danau, sungai,
mata air, sumur dan sebagainya serta pemanfaatan fasilitas umum seperti jalan
raya, jalan kereta api sungai dan sebagainya memerlukan kawasan lindung untuk
melindungi fasilitas yang bersangkutan dari kerusakan dan untuk memfasilitasi
pemanfaatan sumberdaya serta untuk keberlanjutan fungsinya. Lembaga otoritas
atau negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menghindari fasilitas yang
bersangkutan dari kerusakan baik akibat dari hal-hal yang alamiah maupun akibat
aktifitas manusia (KLH, 2011).

BAB 10

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi lingkungan dan kondisi
sumber air yang digunakan penduduk sebagai sarana kebersihan di lokasi
penelitian, kesimpulan laporan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Kerusakan lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas dan
kuantitas air bersih di daerah aliran sungai Cikaro Kecamatan Majalaya
dan daerah Wisata Pantai Pangandaran lebih disebabkan oleh faktor
manusia dibanding faktor alamiah. Sebagai akibat semakin padatnya
pemukiman penduduk dan pesatnya perindustrian, ditambah dengan
kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga lingkungan,
mengakibatkan rusaknya biota air dan menurunnya kualitas air bersih
untuk kebutuhan hidup masyarakat. Kebiasaan buruk sebagian masyarakat
di daerah aliran sungai Cikaro Kecamatan Majalaya dengan membuang
sampah ke aliran sungai, buangan limbah rumah tangga dan pengrusakan
daerah resapan air tidak saja menyebabkan kualitas air terganggu, tetapi
juga telah mengakibatkan tibulnya bencana banjir setiap musim hujan dan
minimnya kuantitas air bersih yang dibutuhkan warga karena sumber
airnya sudah tercemar. Sedangkan di wilayah Pesisir Pangandaran,
kerusakan kualitas air masih tergolong ringan, namun seiring
meningkatnya industri pariwisata yang tidak diimbangi dengan kesadaran
lingkungan, kondisi ini lambat-laun akan mengakibatkan kerugian yang
lebih besar lagi bagi penduduk sekitar.
2. Dari sudut pandang syari’ah, kondisi air di sumur-sumur masjid milik
warga masih dipandang memenuhi syarat-syarat air bersih yang sah
digunakan untuk bersuci (wudhu’ atau mandi). Namun, jika ditinjau dari
spektrum “nilai kebersihan” dalam Islam secara lebih luas, perlu juga
diperhatikan aspek kebersihan dari sisi terbebasnya air tersebut dari
berbagai bentuk pencemaran yang membahayakan. Kebersihan dalam
spektrum yang luas ini tidak saja melihat bersih/suci dari aspek ritual,
tetapi juga mencakup kebersihan pribadi, keluarga, masyarakat dan
lingkungan sosial. Pentingnya air bersih yang memenuhi beragam aspek
tersebut tidaklah cukup sebatas ditekankan dalam perspektif fiqih, tetapi
juga perlu adanya kesadaran teologis dalam diri umat Islam. Dengan
kesadaran menghadirkan Tuhan dalam pemanfaatan lingkungan air dan
keseluruhan lingkungan hidup pada umumnya, diharapkan alam sebagai
soko guru kehidupan manusia dapat dijaga kelestariannya sesuai dengan
takdir yang telah ditetapkan Allah Swt atasnya.
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B. REKOMENDASI
Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini ditujukan khususnya bagi
pemerintah daerah, dan umumnya bagi masyarakat. Adapun rekomendasinya
adalah:
1. Perlu kiranya dilakukan penegakan regulasi terhadap penyimpangan
hukum yang berkaitan dengan tata ruang wilayah. Sebagaimana harapan
sebagian warga, bangunan rumah atau bangunan lainnya di bantaran
Sungai Cikaro harus dibongkar atau ditertibkan. Pembebasan bangunan di
bantaran Sungai Cikaro perlu dilakukan dalam upaya penanganan aliran
Sungai Cikaro.
2. Pemerintah perlu menyiapkan sarana atau fasilitas tempat pembuangan
dan pengolahan sampah, agar sampah tidak dibuang ke sungai.
3. Perlu dirumuskan suatu strategi teknis yang bersifat edukatif pada
masyarakat untuk merangsang kesadaran serta
partisipasi aktif
masyarakat baik dalam menjaga lingkungan maupun pengelolaan dan
konservasi lahan yang berbasis masyarakat.
4. Perlu adanya sosialiasi mengenai pengelolaan limbah yang dihasilkan
infrastruktur pariwisata, khususnya hotel, oleh pemerintah Kab.
Pangandaran dan lembaga perhimpunan pariwisata setempat.
5. Peningkatan peran pemerintah dalam penataan Kawasan Wisata
Pangandaran berupa rencana pengelolaan pariwisata sesegera mungkin
dan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dibidang lingkungan dalam
melestarikan kawasan ini.
6. Perlu adanya edukasi lebih kepada wisatawan mengenai wisata yang
ramah lingkungan baik berupa pemasangan tanda-tanda mengenai
lingkungan di dalam Kawasan Wisata Pangandaran sendiri ataupun
melalui jejaring sosial yang tidak hanya menawarkan untuk datang tetapi
juga harus bisa mengedukasi wisatawan yang akan berkunjung.
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