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ABSTRAK 

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang menjadi perhatian 

dan keprihatinan dunia dewasa ini. Pemanasan global dan efek rumah kaca, perubahan 

iklim bumi, penipisan lapisan ozon, penebangan hutan secara besarbesaran, dan 

pencemaran lingkungan hidup merupakan sederet masalah yang kini terjadi pada 

lingkungan hidup. Dunia ini diarahkan menuju chaos karena aneka persoalan 

lingkungan hidup kini menjamur. Persoalan lingkungan hidup yang kini menjamur 

dapat diminimalisir dengan mengubah cara berpikir manusia dan selanjutnya 

mengubah cara benindak. Melalui tulisan ini, penulis mencoba menggagas perubahan 

baik dalam cara berpikir maupun dalam cara bertindak dengan berpijak pada Alkilab 

Sebagai Firman Tuhan dengan memaparkan Kejadian 1-3 sebagai dasar ayat-ayat 

pijakan. Dalam terang Kejadian 1-3, diharapkan ada suatu perubahan paradigma 

manusia terhadap lingkungan hidup yang mengarahkan manusia pada suatu 

pandangan yang Ieosentris dalam menilai dan melihat alam ciptaan Tuhan, dan dengan 

menerapkan nilai moral dasar dan moral lingkungan hidup yang barakar dari Firman 

Tuhan pada gilirannya manusia akan menemukan keberadaannya sebagai gambar dan 

rupa Allah (imago Dei) yang mampu mewujudkan relasi etis dengan lingkungan 

hidup.  

Masalah lingkungan hidup yang berbuntut pada kerusakan lingkungan akibat 

dari eksploitasi lingkungan dan pencemaran sehingga membahayakan keberadaan 

umat manusia sudah semestinya menyadarkan setiap orang Kristen tentang pelestarian 

lingkungan hidup, karena manusia merupakan bagian dari kesatuan lingkungan, tidak 

terkecuali orang Kristen itu sendiri. Manusia untuk mememenuhi kebutuhan hidupnya 

telah memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dari lingkungan. Namun haruslah 

disadari bahwa makhluk hidup lainnya juga memerlukan Sumber Daya Alam (SDA) 

serta mempunyai hak untuk hidup. Oleh karena itu lingkungan hidup harus 

dilestarikan.  

Untuk melestarikan lingkungan hidup diperlukan adanya kesadaran, kemauan 

dan tanggung jawab moral, bahwa lingkungan hidup tidak hanya untuk generasi saat 

ini, melainkan untuk generasi yang akan datang juga. Maka yang perlu diubah pada 



dasarnya adalah pandangan umat manusia, dari penguasaan lingkungan kepada 

pembinaan lingkungan hidup. Perubahan pandangan akan menumbuhkan etika 

lingkungan, yang dimanefestasikan dalam bentuk tanggung jawab moral dalam 

melestarikan lingkungan hidup.  

Hingga saat ini sepanjang pengetahuan penulis kesadaran Gereja atau setiap 

orang percaya terhadap lingkungan hidup masih kurang dan terkesan acuh tak acuh. 

Untuk itu secara khusus dalam dan melalui tesis ini penulis ingin memberikan 

sumbangsih, bagaimana merumuskan etika lingkungan hidup dan menerapkannya 

dalam kehidupan orang percaya di dalam lingkungan Gereja Tuhan; orang Kristen 

pada umumnya. 
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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah  

Rumusan Allah sebagai pencipta dinyatakan secara jelas dalam pengakuan iman 

Kristen; “Pengakuan lman Rasuli dan Pengakuan lman Nicea”,1 sebagai representasi 

sikap kekristenan terhadap kemahakuasaan Allah, yang menegaskan bahwa dunia 

bukan ada secara kebetulan, melainkan dunia diciptakan oleh Allah. Dalam Kitab 

Kejadian dicatat bagaimana A1lah menciptakan dunia ini dari tidak ada menjadi ada 

(Kej. 1:31), Allah bekerja menciptakan dunia ini tanpa kesukaran, karena Allah mutlak 

bebas dan tidak terbatas dalam kedaulatan-Nya; “God’s efortless, totallyfi‘ee and unbound 

creating, his sovereignty".2  

Allah mengawali ciptaan-Nya dengan menciptakan langit dan bumi, 1a1u A1lah 

menciptakan segala sesuatu yang menjadi isi di dalamnya, dan pada puncaknya Allah 

menciptakan manusia sebagai “mahkota dari semua ciptaan”,3 dan Allah memberikan 

apresiasi yang istimewa terhadap semua ciptaan-Nya; A11ah melihat segala yang 

dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik (Kej. 1:10, 18, 21, 25 bdk. Kej. 1:31); Kalimat 

“sungguh amat baik” ini diterjemahkan dari istilah bahasa Ibrani, tov meod, yang berarti 

juga baik secara estetika, yang mengekspresikan karakter Allah sebagai pencipta 

(creator).4 

Allah telah bekerja selama enam hari, dan pada hari yang ketujuh Dia berhenti 

dari pekerjaan-Nya; “Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya” (Kej. 

                                                             
1Teks Pengakuan lman Rasuli berbunyi, “Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa, 

Khalik langit dan bumi.” Sedangkan Pengakuan lman Nicea berbunyi. “Aku percaya kepada satu Allah, 

Bapa yang mahakuasa, pencipta lagit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan”. 

Menurut Robert P. Borrong pengakuan iman itu didasarkan atas kesaksian Alkitab, Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Allah adalah pencipta dan karena itu menjadi sumber segala 

sesuatu. Kitab Suci Alkitab dimulai dengan kesaksian yang menceritakan tentang penciptaan langit dan 

bumi serta segala isinya, termasuk manusia (Kej. 1-2); dan diakhiri dengan kesaksian yang menyatakan 

bahwa Allah akan membarui ciptaan-Nya dalam langit dan bumi yang baru (Why. 2122)., Lihal, Th. van 

den End, Enam Belas Dokumen Calvinisme (Jakarta: BPK Gurmng Mulia, 2000), hlm. 240; P. Robert P. 

Borrong. Erika Bumi Baru (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. I80  

2W. H. Schmidt, sebagaimana dikutip Gordon J . Wenham, Genesis 1:15, Word Biblical commentaly 

(Word Books, 1987), hlm. 14  

  

3Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Manusia (Jakarta: Momentum, 1994), hlm. 3   
4Karel Sosipater, Etika Taman Eden (Jakarta: Suara Harapan Bangasa, 2011), hlm. 48; Gordon J. 

Wenham, Genesis l-l5, Word Biblical commentary, hlm. 3   



2:3), penanda bahwa semuanya sudah selesai dan sempurna dikerjakan. Meskipun 

demikian, bahwa Allah telah menarik diri dari kegiatan penciptaan, tetapi Dia telah 

memberikan gambar diri-Nya sendiri pada bumi, yaitu manusia, dengan mandat 

khusus, mengusahakan memelihara semua ciptaan-Nya (Kej. 2: 5, 15). Sehingga dengan 

menerima mandat ini, manusia menjadi penyeimbang dari semua ciptaan di bumi, 

yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang tidak bisa dipisahkan dari 

“keutuhan ciptaan”,5 yang dengan sendirinya menempatkan manusia sebagai mahluk 

yang paling istimewa dari semua ciptaan; yang dirancang dalam perencanaan dan 

kesepakatan Allah Tritunggal (Kej. 1:26), dan yang diciptakan “serupa dan segambar”6 

dengan Allah (Kej. 1:26). Dalam hal ini Haskarlianus Pasang menyatakan, “dengan 

manusia segambar dan serupa dengan Allah, manusia memiliki aspek kualitas, 

khususnya karakter dan potensi ilahi, yang mencerminkan kemuliaan Allah melalui 

keserupaan dengan Allah”.7 Selain segambar dan serupa dengan Allah, manusia juga 

memiliki keistimewaan lainnya, yaitu berkuasa atas semua ciptaan (Kej. 1:26, 28), 

sebagai representasi dari Allah yang mahakuasa, seperti yang dikemukakan Bergant 

dan Karis, bahwa Allah berdiri mengatasi tata ciptaan, dan manusia berdiri sebagai 

wakil Allah di bumi.8 Namun dengan kenyataan Alkitab mencatat bahwa manusia 

istimewa dihadapan Allah, ini tidak mengubah statusnya menjadi pencipta; manusia 

dicipta sama dengan mahluk lainnya, tetapi yang membedakannya, bahwa manusia 

dicipta dengan maksud dan tujuan istimewa pula, yang mengatasi semua ciptaan 

lainnya. Menurut Robert Borrong, “salah satu tujuan Allah menciptakan manusia 

                                                             
5Menurut Jay McDaniel “keutuhan ciptaan" merujuk kepada nilai dari semua mahluk ciptaan dalam 

diri mereka sendiri, satu untuk yang lain, dan untuk Allah, dan saling keterkaitan mereka dalam satu 

keseluruhan yang terjabarkan secara terpelinci yang mempunyai nilai yang unik bagi Allah. Lihal, Larry 

L. Rasmussen, Komunitas Bumi: Elika Bumi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 20l0), hlm. I70. Semantara 

Menurut Wolters, istilah “ciptaan” (creation) sendiri mengandung pengertian ganda. Pertama, mengenai 

kisah penciptaan (story of creation), yang merujuk kepada aktivitas Allah dalam mencipta. Kedua, 

mengenai keindahan ciptaan (-beauties of creation),yang merujuk kepada tatanan ciptaan sebagai 

kosmos (istilah Yunani yang berarti “ornament", penataan yang indah). Lihat, Albert M Walters, 

Pemulihan Ciptaan, (Surabaya: Momentum, 2010), hlm. l7; bdk Victor P. Hamillon, The Book of Genesis 

Chapters 1-17, (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, I990), hlm. 104   
6Di dunia kuno, “gambar” digunakan untuk mengacu pada patung raja yang dikirim ke segala 

penjuru kerajaan, tempat raja tidak bisa hadir secara Iangsung; “Gambar” itu menjadi wakil raja di 

tempat itu. Jadi kalau hal ini diterapkan dalam Kejadian, diciptakan sebagai gambar Allah, berarti 

manusia menjadi wakil Allah di bumi. Sebagai wakil Allah, sebagaimana Allah memerintah alam 

surgawi demikian pula manusia memerintah alam duniawi sebagai wakil Allah. Lihat, Dianne Bergant, 

CSA dan Robert J. Karris, OFM, Tafsir Alkitab Perjanjian Lama, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 36, bdk, 

Celia Deane-Drummond, Teologi dan Ekologi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2001), hlm. 19  
7Haskarlianus Pasang, Mengasihi Lingkungan (Jakarta: Literatur Perkantas, 20l1), hlm. 97   
8Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM, hlm. 36   



adalah untuk memuliakan Allah melalui tugas penatalayanan, yaitu memerintah dan 

memelihara alam secara bebas dan bertanggung jawab”.9  

Maka dengan demikian manusia dalam hal ini, yang diwakili oleh Adam dan 

Hawa menerima “tanggung jawab”10 langsung dari Allah untuk menaklukkan dan 

menguasai bumi (Kej. l:26, 28), dengan uraian mgas, mengolah dan mengusalmkan 

Taman Allah; menjaga dan merawat taman Allah; dan memberi nama kepadg binatang-

binatang di Taman Allah (ch. 2:125).11 

Namun ironisnya manusia tidak bisa menjaga kepCrcayaan yang diberikan oleh 

Allah, manusia menyalahgunakan kebebasan dan tanggung jawab yang dibcrikan 

Allah untuk kcpentingan kehormatan dan kemuliaannya sendiri. Dalam kebebasannya 

manusia lebih mcmimilih mengikuti kcinginannya sendiri dengan tidak menaati 

perintah Allah, dan lebih memilih mengikuti perkataan lblis, yang mengakibatkan 

manusia jatuh ke dalam dosa, dan merusak kcutuhan ciptaan (Kej. 3: 1-24). Roben M. 

Wolters menyatakan:  

Alkitab mengajarkan dengan jclas bahwa kcjatuhan Adam dan Hawa kcdalam 

bukan mcrupakan suatu tindakan ketidaktaantan yang terisolasi, tetapi suatu 

pcristiwa yang memiliki signifikansi yang sangat besar bagi ciptaan secara 

keseluruhan.Tidak hanya seluruh umat manusia tetapi seluruh mahluk hidup 

juga tcrperangkap dalam kereta kegagalan Adam dalam memperhatikan perintah 

dan peringatan tegas Allah Dampak dari dosa mcnyentuh seluruh ciptaan; pada 

prinsipnya tidak ada sesuatu yan diciptakan yang tidak tersentuh oleh dampak 

yang merusak dari kejatuhan.12 

                                                             
9Robert P. Borrong, Etika Bumi Baru (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 242  
10Bagaimana manusia melakukan tanggung jawab itu? Paling sedikit ada empat hal yang bisa 

dipikirkan. Pertama, Taman Allah menyediakan makanan, air dan bahan-bahan lain untuk kelanjutan 

hidup dan aktivitas manusia dan ciptaan lainnya. lni sangat menarik karena cerita kitab Kejadian tidak 

hanya menjelaskan bahwa taman itu hanya menyediakan makanan dan air (kebutuhan primer), tetapi 

juga sumber daya lain, seperti emas, dammar bedolah, batu krisopras. Jadi bumi yang diwakili oleh 

Taman Eden menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan manusia (dari kebutuhan primer 

sampai kebutuhan sekunder). Kedua, Taman itu dikelola sebagai tempat yang indah. Pohon-pohon 

dalam Taman Eden ‘menarik untuk dilihat’; Manusia hidup dalam keharmonisan dengan ciptaan lainnya 

dan mengapresiasi seluruh nilai keindahan yang dipancarkan oleh setiap ciptaan. Jadi Taman Eden yang 

mewakili bumi secara keseluruhan, dihadirkan Allah untuk memberikan sukacita dan keindahan bagi 

manusia. Ketiga, Taman itu dihadirkan agar manusia menjadi kreatif. Sumber daya yang melimpah di 

Taman Eden menyimpan potensi yang sangat besar. Keragaman jenis dan bentang alam dapat dikelola 

dan ditata untuk meningkatkan produktivitas dan keindahan. Manusia telah belajar bagaimana 

‘menciptakan’ jenis tanaman baru, misalnya melalui perkawinan silang dengan IPTEK yang 

dikembangkan yang membuka peluang~peluang baru bagi kehidupan dan memberi sukacita. Keempat, 

taman itu harus dijaga sehingga bermanfaat bagi generasi berikutnya. Lihat. Pasang, hlm. 128  
11Ibid., hlm. 128   
12Albert M. Walters, Pemulihan Ciptaan (Surabaya: Momentum, 2010), hlm. 63  



Maka dengan demikian, akibat kejatuhan manusia kc dalam dosa telah 

berdampak fatal, bukan hanya relasi antara Allah dan menusia yang mengalami 

kerusakan, melainkan relasi manusia dengan tata ciptaan lain juga mengalami 

kerusakan. Dalam hal ini Robert P. Borong juga menyatakan: Kejatuhan manusia ke 

dalam dosa memang tidak mengakibatkan terputusnya relasi manusia dengan Allah. 

ltu berarti imago Dei atau gambar Allah dalam diri manusia masih tetap ada, namun 

tidak beriimgsi sebagaimana mestinya. ltulah sebabnya manusia masih disebut imago 

Dei setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun fungsi imago Dei itu menjadi 

lemah. Manusia tidak lagi sanggup menjalankan fungsinya untuk mengelola alam 

secara benar.Sebaliknya hubungan dengan alampun menjadi rusak.13  

Pernyataan ini kembali menegaskan bahwa pengaruh kejatuhan manusia ke 

dalam dosa telah menyebabkan manusia kehilangan kepercayaan dari Allah, manusia 

tidak lagi dapat memikul tanggung jawab dari Allah sesuai dengan maksud dan 

tujuan-Nya. Ketidaktaatan manusia yang melanggar perintah Allah, yang berbuah 

dosa, telah merusak hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, 

dan manusia dengan alam sekitarya. Tidak mengherankan kalau ada manusia 

menghadapi alam ini tidak lagi dalam konteks “sesama ciptaan”, tetapi seringkali 

mengarah kepada hubungan “antara tuan dengan milik kepunyaannya”, yang 

memperlakukan alam ini hanya semata-mata sebagai objek yang berguna untuk 

dimiliki dan dikonsumsi; Alam diperhatikan hanya dalam konteks “utilistik-

materialistik”14Manusia hanya memerhatikan lugas menguasai, tetapi tidak 

memerhatikan tugas memelihara.15 Mengapa demikian? Karena manusia telah 

kehilangan Citra Bapa yang mempunyai kuasa untuk memberi makan, melindungi, 

memelihara, dan mempertahan kehidupan anak-anaknya; Manusia telah kehilangan 

Citra Bapa yang penuh kasih.16 lni semua diakibatkan oleh dosa, dan dosa telah 

mengacaukan rencana dan tujuan Allah dalam karya penciptaan, dan dosa telah 

merusak keutuhan ciptaan, yang membawa manusia ke dalam ambang kehancuran.  

                                                             
13Borrong, hlm. 244   
14Alam hanya dilihat semata-mata dari aspek kegunaan dan aspek materi yang bisa dimanfaatkan 

demi memenuhi kebutuhan manusia.   
15Akar perlakuan buruk manusia terhadap alam terungkap dalam istilah seperti: “tanah yang 

terkutuk”, “susah payah kerja”, dan “semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bumi" (Kej. 3:17-

19). Manusia selalu dibayangi oleh rasa khawatir akan hari esok yang mendorongnya cenderung rakus 

dan materialistik (Mat. 6:19-25 ). Secara teologis, dapat dikatakan bahwa akar kerusakan lingkungan 

alam dewasa ini terletak dalam sikap rakus manusia yang dirumuskan oleh John Stott sebagai “economic 

gain by environmental loss‘. Manusia berdosa menghadapi alam tidak lagi sekadar untuk memenuhi 

kebutuhannya, tetapi sekaligus untuk memenuhi keserakahannya. Dengan kata lain, manusia berdosa 

adalah manusia yang hakikatnya berubah dari “a needy being" menjadi “a greedy being”. Lihat, Robert 

P. Borrong. Jurnal Pelita Zaman: Volume 13 No. 1 (Bandung: Yayasan Pengembangan Pelayanan Kristen 

Pelita Zaman,  1 998), hlm. 1-18  
16Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2010), hlm. 62  



Kesaksian Alkitab mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa, seperti yang telah 

diuraikan di atas, tidak menghalangi Allah untuk terus berkarya di dalam dunia ini, 

Allah berdaulat atas semua ciptaan-Nya, dan untuk suatu tujuan tertentu Dia telah 

memelihara bumi ini dari kehancuran (2 Pet. 3:5-7). Alkitab mencatat, “Karena begitu 

besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 

tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal (Yoh. 3:16). Tuhan Yesus Kristus yang disebut Firman, logos 

(Kol. 1:15-17; Yoh. 1:3, 10a) telah berinkarnasi mengambil bentuk materi dengan 

menjelma menjadi manusia (Yoh. 1:1, 14); dan melalui pengorbananNya di atas kayu 

salib serta kebangkitan-Nya dari antara orang mati, Ia telah mendamaikan Allah 

dengan segala sesuatu, ta panta atau dunia ini, kosmos (Kol. 1:19-20; 2 Kor. 5:18-19).17 

Tuhan Yesus telah memulihkan hubungan Allah dengan manusia dan dengan seluruh 

ciptaan-Nya dan memulihkan hubungan manusia dengan alam. Atas dasar ini, maka 

hubungan harmonis dalam taman Eden telah dipulihkan,18 manusia dikembalikan pada 

tanggung jawab semula, kepada tujuan dan rencana Allah, yakni mengusahakan dan 

melihara taman Allah, sebagai representasi dari alam sekitar.  

Setelah mengalami pemulihan hubungan dengan Allah melalui Tuhan Yesus 

Kristus, manusia semestinya membangun hubungan solider dengan alam.19 Sikap 

solider dengan alam dapat pula ditunjukkan dengan sikap hormat dan respek; alam 

dihargai sebagai ciptaan yang dikaruniakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan 

                                                             
17Apex yang dibayangkan dalam Perjanjian Lama sebagai nubuat tentang kedamaian sclumh bumi dan 

di antara seluruh makhluk (Yes. 11.:6-9; 65:17; 66:22; Hos. 2:18-23) telah dipenuhi dalam diri ’I‘uhan 

Yesus Kristus. Maka dalam iman Kristen, hubungan baru manusia dengan alam bukan saja hubungan 

“dominio” (menguasai) tetapi juga hubungan “communio” (persekutuan). ltu sebabnya Tuhan Yasus 

yang telah berinkamasi itu menggunakan pula unsur-unsur alam, yaitu “air, angggur, dan roti” dalam 

sakramen yang menjadi tanda dan meterai hubungan baru manusia dengan Allah. Dengan kata lain, 

hubungan manusia dengan Allah yang baik hnrus tercermin dalam hubungan yang baik antara manusia 

dengan alam. Persekutuan dengan Allah harus tercermin dalam persekutuan dengan alam. Hubungan 

yang baik dengan alam, sekaligus mengarahkan kita pada penyempurnaan ciptaan dalam “langil dan 

bumi yang baru“ (Why. 2|:l-5), yang menjadi tujuan akhir dari karya penebusan Allah melalui Tuhan 

Yesus Kristus. Dalam langit dan bumi yang baru itulah Firdaus yang hilang akan dipulihkan. Lihat, 

http://sabda.org/reformed/elika_lingkungan_hidup_dari_perspektif_teologi_kristen.   
18Christopher J. H. Wrigh, The Mission of God’s People (Zondervnn, Grand Rapids: Langham 

Patnership lnternational, 2010), hlm. 48  
19Hubungan solider (sesama ciptaan dan sesama tebusan) berarti alam mestinya diperlakukan 

dengan penuh belas kasihan‘ Manusia harus merasakan penderitaan alam sebagai penderitaannya dan 

kerusakan alam sebagai kerusakannya juga. Seluruh makhluk dan lingkungan sekitar tidak diperlakukan 

semena-mena, tidak dirusak, tidak dicemari dan semua isinya tidak dibiarkan musnah atau punah. 

Manusia tidak boleh bersikap kejam terhadap alam, khususnya terhadap scsama makhluk. Dengan cara 

itu, manusia dan alam secara bersama (kooperatif) menjaga dan memelihara ekosistem. Lihat, John Stott, 

Isu-isu Global, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, I 993), hlm. I53-156  



manusia,20 sekaligus yang menjadi cenninan kemuliaan Allah, karena dengan 

menghargai alam, manusia sedang diajar menghargai Sang Pencipta dan Sang Penebus, 

sebagai penanggungjawaban keimanan. John Stott menyatakan:  

Manusia harus bertanggung jawab kepada Allah atas cara manusia mengelola 

bumi ini. Manusia tidak berhak memperlakukan lingkungan alam semaunya; 

manusia tidak berhak berbuat semaunya ‘menguasai’ bukanlah sinonim dari 

‘merusak’. Maka manusia harus mengelola serta memproduktifkannya secara 

bertanggung jawab demi kebaikan generasigenerasi berikutnya.“21  

Dengan demikian, idealnya, suatu tanggung jawab seharusnya dikerjakan dengan 

baik. Manusia harus memelihara kelestarian alam sekitar (konservasi) yang adalah 

ciptaan Allah, supaya kelangsungan ekosistem ciptaan dapat terjaga dengan baik. 

Dalam hal ini seharusnya manusia tidak boleh serakah, karena keserakahan merupakan 

bagian dari “krisis moral”.22 Namun di era modem, pertumbuhan penduduk dunia 

melaju dengan pesat; sumber daya alam semakin menipis; dan IPTEK juga berkembang 

dengan pesatnya, telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap 

sumber daya alam, yang dewasa ini telah berbuntut pada masalah linkungan.  

Itulah sebabanya ketika manusia diperhadapkan dengan realitas ini, tidak 

mengherankan ada sebagian manusia yang serakah, lebih cendrung menjadi eksploiters 

(pengeksploitasi) dan spoiler (perusak), dari pada menjadi pemelihara atau pelestari 

alam sekitar, sesuai dengan mandat Allah. Bahkan terkesan tidak perduli lagi dengan 

alam sekitar, dan tidak segan-segan melakukan pengrusakan (eksploitasi) terhadap 

sumber daya alam demi kepentingan manusia, dengan alasan untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup. Secara teologis Kejadian 1:28 sering kali dijadikan alasan oleh 

segelintir orang untuk membenarkan perbuatan mereka untuk menguasai alam 

semesta ini, seperti yang dikemukakan oleh Andreas W. Yewango, Bahwa Kejadian 

1:28 seringkali di lihat sebagai mandat yang diberikan Allah kepada manusia untuk 

menguasai alam semesta ini. Mandat itulah pula, yang dalam kenyataannya kemudian 

menjadi dasar dari pada eksploitasi, dominasi dan manipulasai terhadap alam semesta 

ini.23 Sehingga seorang profesor dari Universitas California, Lynn White dalam 

tulisannya yang berjudul “The historical roots of our ecologic crisis”, yang dimuat 

dalam Science Magezine, 19 Maret 1967, menuduh agama Kristen sebagai sumber 

                                                             
20Celia Deane-Drummon, Teologi dan Ekologi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 200l), hlm. 78  
21Stott, hlm.156   
22Secara teologis krisis moral disebabkan oleh dosa, dan krisis moral inilah yang memungkinkan 

terjadinya krisis ekologis atau krisis lingkungan.  

  

23Andreas W. Yewango, Pendamaian (BPK; Gunung Mulia, 1983), hlm. 201  



pokok krisis lingkungan.24 lni merupakan realitas yang tidak bisa disangkal kerena 

memang tidak jarang orang Kristen sendiri memahami secara keliru arti kata 

“berkuasa” dan kata “taklukanlah” dalam Kitab Kejadian 1: 26-28, sehingga tidak 

mengherankan kalau banyak kalangan yang mempersalah teologi penciptaan Yahudi-

Kristeni.25  

Kalau pemahaman yang keliru dan salah seperti yang terkemuka di atas tidak 

menjadi perhatian serius, maka “pohon aras”26 yang pemah dicatat oleh kitab Mazmur 

(Maz. 29:5; 37:35; 80:11; 92:13: 104:]6; 148:9) akan tinggal kenangan.27 Begitupun 

beragam jenis Flora yang lainnya. Sebuah analisis global menunjukan bahwa risiko 

kepunahan bagi tanaman di dunia, yang dilakukan oleh Royal Botanic Gardens Kew, 

bersama dengan Museum Sejarah Alam, London dan Persatuan Internasional untuk 

Konservasi Alam (IUCN), mengungkapkan bahwa tanaman di dunia mengalami 

keterancaman, dengan satu dari lima spesies tumbuhan di dunia terancam punah setiap 

harinya.28 Demikianpun di dunia Fauna, sekarang ini ada sekitar lima ribu hewan 

                                                             
24Dikutip Yewangoe, lbid., hlm. 201.   
25Misalnya, Lynn White Jr., seorang profesor dari University of California, Los Angeles, lewat 

bukunya yang berjudul, “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”; dia sempat menyampaikan 

tuduhannya bahwa seluruh masalah (krisis) lingkungan hidup yang dihadapi dunia saat ini disebabkan 

oleh teologi penciptaan Yahudi-Kristen, yang pada gilirannya mendorong perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern yang bersifat eksploitatif dan merusak alam.  
26Pohon Aras (bahasa Ibraninya ‘erez, bahasa Yunaninya Kedros), juga dikenal dengan Cedrus 

Libani atau Pohon Libanon. Kayunya sangat keras dan tahan lama, sehingga dipakai untuk membangun 

istana raja Daud (2Sam. 5:11), pembangunan Bait Allah oleh Salomo (1Raj. 516-10), dan Bait Allah yang 

dibangun sesudah pembuangan (Ezr. 3:7). Alkitab juga pemah mencatat kalau raja Salomo memiliki 

tandu yang terbuat dari pohon Aras (Kid. 3:9). Pohon ini dapat mencapai tinggi 40 m (Yeh. 31:3).  

  

27Pohon Aras sekarang merupakan pohon Iangka, yang sudah hampir mengalami kepunahan. Saat 

ini hanya tersisa satu rumpun kecil di Utara Beirut, Libanon. Oleh karena itu Pemerintah Libanon telah 

menetapkan pohon ini sebagai salah satu tanaman yang dilindungi. Lihat Haskarlianus Pasang, 

Mengasihi Lingkungan, hlm. 5  
28Penelitian ini merupakan dasar utama bagi konservasi tanaman dan merupakan pertama kalinya 

bahwa meluasnya ancaman pada sekitar 380.000 jenis tumbuhan dunia yang dikenal, diumumkan 

sebagaimana diadakannya pertemuan di Nagoya, Jepang pertengahan Oktober 2010 nanti, untuk 

menetapkan target baru pada K'IT PBB Keanekaragaman Hayati. Para ilmuwan dari Royal Botanic 

Gardens, Kew, Museum Sejarah Alam dan Spesialis Groups IUCN melakukan penilaian Indeks Daftar 

Sampel Merah pada sampel yang mewakili tanaman di dunia dalam rangka menanggapi Tahun 

lnternasional  PBB Keanekaragaman Hayati dan Target Keanekaragaman Hayati 2010.  Pekerjaan ini 

sangat bergantung pada penyimpanan besar informasi botani di Herbarium, Perpustakaan, Seni dan 

Arsip Kew, yang meliputi delapan juta tanaman dan spesimen jamur yang diawetkan; pada spesimen di 

herbarium ekstensi milik Museum Sejarah Alam yang terdiri dari enam juta spesimen; pada data digital 

dari sumber Iain dan kolaborasi dengan jaringan mitra Kew di seluruh dunia. Hasil Indeks Daftar 



langka dan paling tidak satu Spesies mati setiap tahun, dan jumlah tersebut terus 

berkembang pesat di mana beberapa spesies menjadi terancam tanpa diketahui, dan 

semua ini terjadi karena eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam diplanet 

bumi ini oleh sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab.29  

Sehingga, akibat ketidakpedulian sebagian umat manusia pada norma-norma 

kehidupan atau bergantinya norma-norma yang seharusnya dengan beragam 

kepentingan manusia, telah mengakibatkan terjadi penurunan secara drastis kualitas 

sumber daya alam, yang diikuti pula penurunan kualitas alam, dan pada akhirnya 

pemanasan global (global warming),30 penggundulan dan perusakan hutan secara 

massal,31 serta masalah polusi,32 mencuat sebagai masalah yang mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari umat manusia.  

                                                                                                                                                                                                    
Sampel Merah untuk Tanaman diluncurkan di Royal Botanic Gardens, Kew pada wawancara telepon 

tanggal 28 September 2010.Direktur Royal Botanic Gardens, Kew, Profesor Stephen Hopper, mengatakan, 

“Penelitian ini mengkonfirmasikan apa yang telah kami curigai, bahwa tanaman berada di bawah 

ancaman, dan penyebab utamanya adalah hilangnya habitat yang disebabkan oleh manusia yang tidak 

bertanggung jawab; Lihat http://www.faktailmiah.com/2010/09/29/lebih-dari-seperlima-tanaman-dunia-

terancam-punah.html.  
29http://kaskushotthread.com/thread/10-jenis-hewan-paling-terancam-punah-di-dunia.html.  
30Pemanasan Global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan 

daratan bumi, yang disebabkan terutama oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca te1jadi karena 

meningkatnya kandungan gas-gas C02 (terutama dari sisa pembakaran bahan dari minyak bumi), 

metanol, CFK (Chloor [klor]-Fluor-Kool [arang]), dan menipisnya ozon (O3) pada lapisan troposfir (10 km 

dari permukaan tanah). Kadar campuran gas-gas ini terus ditambah dengan pengotoran udara oleh 

oksida pelemas (NOx) dan penggunaan zat organik mudah menguap (VOS). Secara sederhana, kondisi 

efek rumah kaca adalah pantulan panas sinar matahari ke bumi terbendung oleh campuran gas, gas di 

atas, sehingga panas di lapisan troposfir (di mana manusia hidup) terus meningkat. Maka, akibat-akibat 

kn'sis lingkungan hidup yang lain akan segera menyusul; seperti perubahan iklim, naiknya permukaan 

air laut karena es di kutub yang mencair, dan juga gangguan kesehatan yang serius bagi manusia. 

Kondisi pemanasan global ini masih terus diperparah oleh bocomya lapisan ozon yang melindungi 

mahluk hidup di bumi dari bahaya sinar ultraviolet matahari. Lihat, Sinode Am Gereja Hervormd Belanda 

(NHK), Taman Eden itu Semakin Tandus (terj. S. L. Tobing-Kartohadiprojo; Jakarta: Gunung Mulia, 1994), 

hlm. 97   
31Kondisi ini telah menyebabkan hilangnya hutan-hutan tropis yang merupakan stabilisator atas 

iklim di bumi ini. Dengan semakin menipisnya’ ’paru-paru” bumi ini, maka semakin banyak terjadi 

kekacauan iklim di dunia Di daerah tertentu akan mengalami kekeringan yang panjang. Sedangkan di 

belahan dunia yang lain akan mengalami banjir yang besar. Ancaman yang lain dari kondisi hutan tropis 

yang menipis adalah erosi tanah yang berujung kepada meluasnya daerah gurun pasir. Menghilangnya 

hutan-hutan tropis ini terjadi sangat cepat. Sebagai contoh, belum lama ini masih terdapat sekitar 62.000 

km2 hutan hujan tropis di Madagaskar. Kini luas hutan tersebut tinggal seperempatnya saja. Di Filipina, 

hutan seluas 250;000 km2, saat ini menjadi kurang 12.000 km2 saja. Bahkan di Brazil Timur, hutan yang 

dulunya seluas 1 juta km2 kini tinggai 2 persennya. Lihat Sinode Am Gereja Hervormd Belanda (NHK), 

Taman Eden itu Semakin Tandus, hlm. 99  
32Kemungkinan hal ini terjadi, dipicu oleh perkembangan industry-industri besar di berbagai kota 

di belahan dunia telah melahirkan masalah limbah yang mencemari baik udara, tanah, maupun air. 



Maka dari itu, persoalan lingkungan hidup bukan lagi menjadi persoalan 

individu, melainkan persolan universal yang bersifat global. Organisasi intemasional, 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebagai representasi masayarakat dunia, setelah 27 

tahun berdiri, mulai menaruh perhatiannya terhadap lingkungan hidup. Pada tahun 

1972 FEB mengadakan Konfrensi Lingkungan Hidup Dunia yang pertama di 

Stockholm, dan berhasil membentuk dan menerapkan sebuah lembangga yang 

menangani masalah lingkungan hidup yaitu, United Nation Enveiromental Program 

(UNEP). Selanjutnya berbagai konferensi diselenggara untuk membahas tema yang 

sama, seperti konferensi kependudukan (Bucharest, 1974), konferensi pangan (Roma, 

1974), konferensi hunian manusia (Vancouver, 1974), konferensi Air (Mar del Plata, 

1977), konferensi penggundulan tanah dan konferensi pembangunan dunia (1978), 

konferensi Bumi di Riodijeneiro (1992] yang dihadiri lebih dari 170 negara; konferensi 

ini dikenal dengan KTT Bumi yang menghasilkan deklarasi Rio mengenai lingkungan 

hidup dan pembangunan. Terakhir PBB mengadakan pertemuan besar UN Climate 

Change Conference 2007 di Bali pada tanggal 3-14 desember 2007, dengan isu utama 

perubahan iklim akibat pemanasan global.33 

Di Indonesia, sebagai bentuk kepedulian dan keperihatinan terhadap masalah ini, 

pada tanggal 28 Nopember 2008 Presiden Republik Indonesia Bambang Susilo 

Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono beserta Menteri Kehutanan, Para Menteri dan 

Organisasi lain ikut serta dalam program Pencanangan Hari Menanam Pohon 

Indonesia dan Bulan Menanam Nasional untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia 

menanam pohon, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia.34  

Begitupun dengan perundang-undangan yang mengatur, setelah disosialisasikan 

selama dua tahun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, sejak tanggal 3 Oktober berlaku efektif.35 Kepedulian 

                                                                                                                                                                                                    
Demikian juga dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk produk-produk massal 

yang menunjang kenyamanan hidup manusia, akhirnya malah membawa dampak kerusakan dan 

pencemaran bagi lingkungan. Bdk, Norman L. Geisler, Christian Ethics: Options and Issues (Grand Rapids: 

Baker, 1989), hlm. 293.   

33http://susilofy.wordpress.com/2011/01/09; http://www.perkantasjatim.org/03/07/09.  
34http://nasional. kompas.com/read/2008/11/10 /16051146/function.simplexml-load-file  
35Permasalahan Lingkungan Hidup sebelum berlaku UU No 32/2009, penegakan hukum mengacu 

pada UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk meningkatkan pengawasan dan 

penindakan terhadap permasalahan atau kasus lingkungan, pada 26 Juli 201l Menteri Lingkungan Hidup 

Gusti Muhammad Hatta bersama Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief 

menandatangani nota kesepahaman tentang penegakan hukum lingkungan. Selain itu, pada tanggal 5 

September Mahkamah Agung menerbitkan Sertifikasi Hakim Lingkungan mclalui Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung No.134/KMA/SK/lX/201]. Daiam surat keputusan itu ditegaskan bahwa perkara 

lingkungan hidup hams diadili hakim lingkungan hidup yang bersertiiikat dan diangkat Ketua MA. 



terhadap pelestarian lingkungan, kini, makin merebak keberbagai penjuru Indonesia 

dengan slogan “Go Green”, dengan suatu harapan baru, Indonesia kembali hijau 

dengan beragam pepohonan, anak-anak kembali dengan ceria mendendangkan lagu 

“Lestari Alamku”,36 pertanda bahwa bumi ini masih punya masa depan.  

Dari penjabaran di atas dapatlah diketahui betapa pentingnya menjaga dan 

memelihara alam sekitar atau lingkungan hidup, dan permasalahan ini bukan lagi 

menjadi masalah sekelompok orang yang peduli, tetapi masalah semua orang, 

termasuk masalah Gereja Tuhan (umat Tuhan) sebagai bagian dari masyarakat yang 

ikut sena dalam pengrusakan lingkungan. Sehingga dianggap perlu Gereja mengambil 

sikap yang jelas dan tegas guna menghadapi krisis lingkungan yang terjadi; Gerejapun 

perlu merumuskan pandangan serta sikap apa yang akan di ambil; dan Gerejapun 

perlu mengembangkan etika Kristen yang sadar akan lingkungan.  

Bertolak dari pemikiran inilah, penulis didorong untuk memilih dan membahas 

suatu topik yang berkenaan dengan etika lingkungan hidup, dengan mengembang 

penelitian secara terpadu dilihat dalam terang Kitab Kejadian 1-3, sehingga diharapkan 

dapat memberikan suatu pandangan dan kesadaran baru dalam memahami maksud 

dan tujuan Allah dalam teologi Kristen dalam karya penciptaan dalam kaitannya 

dengan etika lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan sumbangsih dan 

mendukung perbaikan sikap manusia terhadap alam sekitar atau lingkungan hidup 

yang menjadi habitat semua makhluk, termasuk manusia itu sendiri. 
 

                                                                                                                                                                                                    
Perundang-undangan dan peraturan-peraturan ini, diharapkan dapat mencegah pelaku tindak 

kejahahatan kriminalisasi lingkungan hidup. Lihagi. http://nasional. kompas.com/read/2011/ 

I0/03/09583914/hari. ini.uu.1ingkungan.hidup. berlaku. efektif  
36Salah satu lagu yang popular di tahun delapan puluhan, yang diciptakan dan dinyanyikan 

sendiri oleh Gombloh.  

  


