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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Alam dan lingkungan merupakan ciptaan Allah SWT yang disediakan 

untuk makhluknya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk 

mengelola dan mengeksploitasi  demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam 

rangka eksploitasi tersebut, tentu harus diimbangi dengan usaha agar kelestarian 

alam dan lingkungan tetap terjaga (keseimbangan ekosistem). 

Dewasa ini perkembangan ekonomi yang diikuti industrialisasi dan 

perkembangan IPTEK, membuat manusia serakah dalam eksploitasi alam hanya 

demi kepentingan ekonomi semata tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan 

hidup. Akibatnya kerusakan alam baik di darat, di udara maupun di lautan tak 

dapat dihindari. Seperti firman Allah SWT : 

 

  

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

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS Ar 

Ruum: 41). 

 Sebagian besar kerusakan tersebut disebabkan oleh manusia. Manusia 

yang melampaui batas, tidak bertanggung jawab dan tidak arif dalam mengelola 

alam kurang bersyukur atas nikmat dan fasilitas yang diberikan oleh-Nya di dunia 

ini. Lantas bermacam-macam kerusakan alam dan lingkungan tersebut, sudah 

sepantasnya menjadi tanggung jawab kita bersama agar anak cucu kita masih bisa 

menikmati bumi dan segala isinya digenerasi mendatang.  

Di antara pihak berkompeten dan terkait yang punya tanggung jawab 

dalam masalah tersebut adalah ilmuwan. Mengingat mereka adalah golongan yang 

punya kelebihan dalam ilmu pengetahuan di masing-masing bidang, yang sudah 
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seharusnya menerapkan apa yang ia peroleh. Karena seperti sabda Nabi 

Muhammad SAW :  

“ Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi 

manusia lainnya”. 

 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain ; 

1. Apa definisi alim, ulama, alim ulama dan ilmuwan? 

2. Apa saja tanggung jawab Ilmuwan terhadap alam dan lingkungan? 

 

C. TUJUAN 

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah : 

1) Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI)  

2) Untuk mengetahui tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan 

lingkungan 

3) Membantu mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas 

ISIPOL Universitas Widya Mataram agar dapat memamami materi 

tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai tambahan referensi. 

D. MANFAAT 

1) Mahasiswa dapat mengerti tentang definisi ilmuwan secara luas. 

2) Mahasiswa dapat memahami tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan 

lingkungan. 

3) Mahasiswa lebih arif dan bijaksana di dalam mengeksploitasi dan 

mengelola alam. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Definisi Alim, Ulama, Alim Ulama Dan Ilmuwan 

Mendalami/mempelajari suatu ilmu merupakan suatu kewajiban setiap 

umat muslim sesuai dengan hadist yang artinya:  

“ Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah)
1
 

Selain wajib menuntut ilmu, kita juga diwajibkan untuk 

menyampaikannya (dakwah) kepada yang lain agar apa yang kita pelajari 

bermanfaat bagi manusia lainnya. Dikarenakan tidak semua ilmu bisa kita 

pelajari, maka hanya beberapa cabang ilmu saja yang mungkin dikuasai oleh 

para alim, ulama, alim ulama maupun ilmuwan. 

Alim adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang artinya 

berilmu ( terutama dalam hal Agama Islam). Sedangkan ulama artinya orang 

yang ahli dalam hal/dalam pengetahuan Agama Islam. Istilah Alim Ulama 

artinya orang-orang yang pandai dalam pengetahuan Agama Islam. 

Ilmuwan berasal dari kata “ilmu” dan imbuhan “-wan”. Ilmu artinya 

pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut 

metode tertentu,  yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di 

bidang (pengetahuan) itu. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmuwan adalah 

orang yang ahli/banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu, orang yang 

berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. 

Dari beberapa istilah di atas, merekalah yang diberi kesempatan dan 

kelebihan dalam menguasai bidang-bidang tertentu. Kelebihan tersebut di 

antaranya selain diangkat derajatnya oleh Allah SWT karena berilmu, juga 

dipandang mampu mengangani hal-hal yang berkaitan dengan alam dan 

lingkungan. Misalnya ilmuwan dalam bidang nuklir, tumbuh-tumbuhan, 

binatang, pertambangan, ahli radiologi, ahli kehutangan, ahli hidrologi, ahli 

botanikal, dsb. 

                                                            
1 M Fatih, 2012, Pengetahuan Islam Anak Muslim, Yogyakarta : Oval, halaman 4. 
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Di Indonesia sendiri terdapat wadah para alim ulama yang disebut 

dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu lembaga masyarakat non 

pemerintah yang terdiri dari atas para ulama Indonesia
2
. MUI merupakan 

Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan 

cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan 

mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia
3
. Selain itu juga terdapat 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang masing-masing 

mempunyai tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan peranannya masing-

masing. Sehingga para anggota MUI maupun LIPI bisa dikatakan sebagai 

ilmuwan. 

 

2. Tanggung Jawab Ilmuwan 

a) Memelihara Lingkungan 

Manusia diberi akal pikiran dan nafsu, dimana tidak diherikan pada 

makhluk lainnya. Dengan bekal akal pikiran itulah Allah memberikan mandat 

sebagai khalifah di bumi agar mengurusi (mempergunakan dan 

memeliharanya) alam mini sebaik baiknya sebagai mana temaktub dalam Al-

Quran pada (QS: 2:30: QS:7:129: QS:27:62: QS:35:39: QS:38:26).  

Kewenangan manusia untuk mempergunakan alam bukanlah hak 

mutlaknya tapi merupakan hak yang telah direkomendasikan oleh Allah SWT. 

Dan suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh pemilik sejatinya. Oleh 

karenanya manusia berkewajiban memelihara keseimbangan dan keselarasan 

alam agar tidak rusak seperti pertama kali Allah meminjamkan pada manusia. 

Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Qhashash (28) ayat 77 : 

"Dan carilah pada apa yang Allah karuniakan kepada kamu negeri 

akhirat. tetapi janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia ini. Berbuatlah 

kebaikan sebagai mana Allah telah berbuat kebaikan kepada kamu: dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". 

                                                            
2  Sugono Dendy et al, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional.  
3 http://mui.or.id/sekilas-mui 
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Para Ilmuwan mempunyai tugas penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. Selain sebagai upaya pencapaian misi lingkungan yaitu 

mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan, dilihat dari segi ibadah, 

tentunya orang-orang yang berilmu juga punya nilai lebih. Seperti yang telah 

disebutkan di atas bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang 

berilmu. Kerusakan alam seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, alih 

fungsi hutan, pencemaran lingkungan, polusi, dsb sebagai bentuk kiamat 

kecil, tentunya bisa diminimalisir dengan memanfaatkan dan menerapkan 

IPTEK. Karena adanya orang-orang yang berilmu setidaknya bisa “menunda” 

kiamat. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 

“ Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya 

ilmu dan merebaknya kebodohan …” (Shahih Bukhari No. 78 dan Shahih 

Muslim No. 4.824). 

Dihadapkan dengan masalah moral dan ekses ilmu dan teknologi yang 

bersifat merusak, para ilmuwan dapat dipilahkan ke dalam 2 golongan 

pendapat, yaitu (1) golongan yang berpendapat bahwa ilmu harus bersifat 

netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam 

hal ini ilmuwan hanya menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang 

lain untuk mempergunakannya, apakah akan digunakan untuk tujuan yang 

baik ataukah untuk tujuan yang buruk, (2) golongan yang berpendapat bahwa 

netralisasi ilmu hanya terbatas pada metafisikia keilmuwan, sedangkan dalam 

penggunaannya harus dilandaskan nilai-nilai moral
4
. 

Seorang ilmuwan akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan 

pribadi ataukah kepentingan masyarakat akan membawa persoalan etika 

keilmuwan serta masalah. Menurut Suriasumantri, (1984) dalam Adib (2010: 

231) fungsi ilmuwan tidak berhenti pada penelaah dan keilmuwan secara 

individual namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuwannya 

sampai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Implikasi penting dari tanggung 

jawab sosial seorang ilmuwan, adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan 

kebenaran secara ilmiah harus dengan landasan etis yang kukuh yang 

                                                            
4 M Adib, 2010, Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu 

Pengetahuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 231 
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diharapkan  menjadi landasan tegaknya tanggung jawab moral para ilmuwan. 

Hal ini mendorong lahirnya etika profesi dan aturan hukum yang dapat 

dikatakan sebagai pedoman dari perwujudan tanggung jawab para ilmuwan
5
. 

Misalnya kode etik profesi kedokteran, kode etik peneliti, dan sebagainya. 

b) Membuktikan Isi /ayat-ayat Alquran 

Selain itu, ilmuwan juga dituntut untuk bisa menjawab dan 

membuktikan suatu ilmu yang dasarnya berasal dari Firman Allah (Alquran) 

dan Sabda Nabi Muhammad (SAW). Sehingga apa yang sudah tertulis dalam 

kitab tersebut memang benar, menjadi pedoman bagi umat manusia dan tidak 

ada keragu-raguan di dalamnya. 

Dalam rangka mengenal dan memahami Allah alam semesta 

digunakan sebagai media untuk memngerti dan memahami rahasia Allah. 

Dzat yang mutlak. Tentu bersama-sama dengan mengkaji dan memahami 

ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Perpaduan anatara ayat kauniyah 

(alam semesta) dan ayat Al-qur'an akan memberikan ilmu yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi dalam 

pandangan Islam alam semesta mempunyai dua fungsi: pertama. untuk 

memenuhi kebutuhan manusia agar bisa beribadah kepada Allah. Kedua. 

sebagai media untuk memahami kekuasaan. kebesaran dan keluasan dzat 

Allah. 

c) Menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dan 

selaras dengan alam sekitar. 

Menurut Prof Sayyed llossen Nasr. dengan pandangan barat bahwa 

manusia sebagai pengusaha tunggal (tanpa kehadiran Tuhan) telah 

menjadikan manusia sewenang-wenang dalam memperlakukan alam sebagai 

seorang pelacur yang terus dieksploitir tanpa memberikan imbalan yang 

layak. Keserakahan dan kerakusan Barat telah menghancurkan keseimbangan 

dan keselarasan alam
6
. Hal di atas sangat berbeda dengan pandangan Islam 

tentang alam. Bagi Prof . Fazrur Rahman membicarakan alam dalam konsep 

Islam tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang Tuhan dan manusia. 

                                                            
5 Ibid, halaman 231 
6 Arief. ariefsmartguy.blogspot.com/2011/01/tanggung-jawab-ilmuwan-terhadap-

alam.html diakses 2 Mei 2014 
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Membahas salah satunya pasti akan menyeret tema laimya dalam 

pembicaraannya. Dalam Islam Tuhan (baca: Allah SWT) adalah pemilik 

tunggal alam semesta, dimana manusia termasuk didalamnya. Namun begitu 

manusia mempunyai kedudukan yang sangat unik dan khas dibandingkan 

makhluk-makhluk Allah lainnya. 

d) Memakmurkan alam, mengolah SDA dengan IPTEK untuk 

kesejahteraan. 

Dalam mengelola alam, sudah seharusnya kita tidak hanya meminta 

dari alam saja. Namun sebaliknya kita juga harus memberi kepada alam. 

Misalnya meregenerasi tanah dengan memanfaatkan IPTEK misalnya dengan 

dibajak menggunakan traktror, mengelola potensi SDA yang ada dengan 

menggandeng masyarakat sekitar sehingga tercipta kesejahteraan. 

e) Menerapkan ilmunya dalam mengeksploitasi alam dan lingkungan 

dengan teknologi terkini, ramah lingkungan, tanpa merusak alam 

dan dengan bijak. 

Bagi seorang muslim menyelamatkan lingkungan hidup  adalah  

merupakan perintah agamanya,  tidak hanya sekedar  mencari legitimasi 

agama atas isu-isu  lingkunan hidup yang semakin keras dendangnya. Karena 

dengan lingkungan  yang sehatlah  seorang  dapat melangsungkan ibadah dan 

m enjadikan alam sebagai media pengenal. 

QS Al Ahzab ayat 72 dan 73 : Sesungguhnya kami telah mengemukakan 

amanat kepada langit, bumi dan gunung –gunung, maka semuanya enggan 

untuk memikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya  manusia itu amat 

zalim dan amat bodoh.  73  Sehingga Allah  mengazab orang-orang munafik 

laki-laki dan perempuan dan orang –orang muslimin  laki-laki dan 

perempuan, dan sehingga Allah menerima tobat  orang-orang mukmin  laki-

laki dan perempuan dan adalah  Allah maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Selain itu, tanggung jawab ilmuwan yang lain adalah : 

a) Melaksanakan program konservasi lingkungan, penanaman pohon 

(reboisasi), pelestarian tanaman langka, pembibitan pohon, dsb. 

b) Menjaga keseimbangan ekosistem dengan tidak 

mengurangi/mengilangkan fungsi dari setiap unsur ekosistem. 
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c) Peranan ilmuwan dalam pengambilan kebijakan : 

- Ilmuwan dan staf ahli, yang bekerja di LIPI, kementrian, badan, 

lembaga pemerintah, dinas terkait yang bergerak di lingkungan 

hidup, ESDM,  Perizinan, mempengaruhi pengambil kebijakan 

agar aturan, prosedur dan kebijakan yang diterapkan pro dengan 

lingkungan. 

Misal : pendirian pabrik memperhatikan Analisis Dampak 

Lingkungan (ANDAL) supaya tidak menimbulkan polusi. 

- Melaporkan hasil penelitian tentang riset tematik lingkungan 

kepada Pemerintah untuk dijadikan bahan, referensi dan pedoman 

penyusunan rencana strategis, rencana jangka pendek, rencana 

jangka panjang, dsb termasuk perencanaan tata ruang dan tata 

wilayah. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Dari uraian di atas, definisi ilmuwan tak hanya terbatas pada orang yang 

mendalami/ahli dalam perkembangan IPTEK. Namun seorang alim ulama juga 

termasuk golongan ilmuwan karena mereka mendalami ilmu dalam bidang 

Agama/kerohanian. Konsekuensi dan tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan 

lingkungan memang cukup berat. Selain apa yang menjadi keahliannya harus 

disebarluaskan dan dimanfaatkan demi kesejahteraan umat, alam dan lingkungan, 

tanggung jawab sosial yang berwawasan ke depan juga harus menjadi pemikiran 

bersama. Sehingga, hasil-hasil penelitian dan alat teknologi yang bermanfaat 

untuk keberlangsungan alam dan lingkungan tidak untuk kepentingan pribadi, 

disembunyikan bahkan untuk merusak alam dan lingkungan. 

Orang yang berilmu dilarang untuk menyembunyikannya. Sabda Rasulullah 

SAW: 

Dari Abu Hurairah ia berkata: “ Rasulullah SAW bersabda: “ Barangsiapa 

ditanya mengenai suatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka ia akan dicambuk 

dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat”. (Shahih Sunan Abu Daud No. 

3.173). 

 Peranan ilmuwan yang memiliki nilai lebih dalam bidang ilmu tertentu, 

tentu sangat dibutuhkan agar kelestarian alam dapat terjaga. Bersama dengan 

Pemerintah dan masyarakat, diharapkan bumi seisinya,  langit dan yang terdapat 

di antara keduanya dapat dijaga dan tidak rusak karena ulah manusia.  

Isu Ekologi (lingkungan hidup) adalah salah satu isu global diantara 

HAM. Demokrasi, yang semakin kencang dengungannya. Menurut Prof. Sayed 

Hosein Nasr dalam makalahnya Islam environmental crisis, krisis lingkungan 

dewasa ini tidak hanya terdapat dalam negaranegara maju yang notabene sebagai 

pelopor industrialisasi, tapi juga pada Negara-negara Islam. Bias disebut, polusi di 

Qairo dan Teheran, erosi pada perbukitan di Yaman, hingga penggundulan titian 

besar-besaran di Malaysia dan Banglades (juga Indonesia). Bagi Nasr krisis 
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lingkungan hidup sekarang ini tidak bisa dibedakan lagi antara dunia islam dan 

non Islam
7
. 

Hal ini ditarik kesimpulan dari logika sederhana, pasti akan diperoleh 

jawaban bahwa konsep Islam dan Barat (pelopor industrialisasi tanpa 

memperdulikan lingkungan) tentang alam tidaklah berbeda. Karena dalam dunia 

Islam juga terjadi pengrusakan alam seperti yang terjadi di Barat. Padahal kalau 

kita teliti lebih dalam ada perbedaan esensial antara Barat dan Islam dalam 

memandang alam ini yang membuat umat Islam menjadi tidak islami dalam 

berbuat dan memberlakukan alam ini, meskipun demikian, Islam tetap hidup 

sebagai dorongan religius dan spiritual yang kuat. Dan pandangannya tentang 

alam dan lingkungan hidup masih tetap terhujam dalam pikiran dan jiwa umatnya. 

Adanya perjuangan umat Islam yang satu perlima penduduk dunia adalah 

merealisasikan pandangan Islam tersebut agar membumi, dengan begitu 

keselarasan lingkungan hidup dapat dirasakan. 

Kesenjangan antara cinta Islam dan fakta perbuatan kaum muslimin dalam 

masalah lingkungan harus segera dihapuskan sehingga pada akhirnya, menjadi 

muslim sekaligus pendekar lingkungan hidup. Ilmuwan punya tanggung-jawab 

yang sama terhadap alam dan  lingkungannya, dan saling berkaitan (menunjukkan  

kekuasaan Allah swt), serta  menjaga keseimbangan  alam; agar  bisa terhindar  

dari bencana (tanggung jawab dengan alam) kemudian  meneliti dan 

menyamaikan hasil-hasil penelitiannya tentang manfaat-manfaat  ilmu agar  

kehidupan masyarakat lebih berkualitas (tanggung jawab terhadap lingkungannya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Arief. ariefsmartguy.blogspot.com/2011/01/tanggung-jawab-ilmuwan-terhadap-

alam.html diakses 2 Mei 2014 
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