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BAB III  

KONSEP TEOLOGIS MENGENAI KONSERVASI ALAM 

 Konsep teologi kristen mengenai konservasi alam berangkat dari suatu refleksi iman 

biblis atas keteraturan alam semesta. Konservasi alam atau ‘ekologi praktis’sebagai 

perwujudan dari cinta Allah terhadap ciptaan. Cinta kebapaan Allah ini nyata dalam bentuk 

pemeliharaan dan perlindungan terhadap hasil karya ciptaaNya. Allah mewujudkan kebijakan 

tersebut dalam diri manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan misi tertentu. Manusia 

ditempatkan sebagai wakil Allah di antara ciptaan lainnya. Manusia ditugaskan untuk 

memelihara dan melestarikan alam demi masa depan ekosistem.  

 Pendekatan teologi kristen terhadap konsep konservasi alam terdapat pada teologi 

Perjanjian Lama dan teologi Perjanjian Baru. Konsep konservasi alam dalam teologi 

Perjanjian Lama dideskripsikan dalam teologi penciptaan, teologi perjanjian, teologi 

penebusan dan teologi masa depan. Konsep konservasi alam pada teologi Perjanjian Baru 

dideskripsikan dalam teologi kebijaksanaan dan teologi salib.  

 Berikut ini akan dideskripsikan konsep teologi kristen mengenai konservasi alam dari 

sudut pandang teologi Perjanjian Lama dan teologi Perjanjian Baru.  

3.1. Konsep Teologi Perjanjian Lama Mengenai Konservasi Alam 

3.1.1 Teologi Penciptaan1 

 Pendekatan teologis kristen tentang penciptaan dan konservasi alam berangkat dari 

suatu prinsip dasar pengakuan iman Kristen bahwa Allah adalah pencipta. Iman Kristen 

mengakui bahwa langit, bumi, dan segala isinya merupakan karya ciptaan Allah. Hai ini 

memperlihakan kepada kita bukan asal usul alam semesta tetapi tindakan keteraturan Allah  

                                                           
  

1
 Kristoforus Tara Yohanes OFM, Ekologi Dalam Kristen Dan Islam, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka 

Nusantara, 2008), hlm. 41-42. 
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dalam proses penciptaan. Kisah penciptaan menjadi dasar biblis pengakuan iman.2 Dalam 

kerangkan penciptaan Allah menempatkan manusia sebagai pribadi konservasi atas semua 

ciptaan yang berada di bumi ini (Kej 1:26-27). Dasar biblis yang menjadi acuan adalah Kej. 

1:26-28 dan 2:9. Teks ini dinterpretasikan secara antroposentris bahwa manusia adalah 

mahkota penciptaan Allah sekaligus diberi kuasa penuh untuk menguasai dan memanfaatkan 

alam semesta ini.  

 Untuk memahami interpretasi atas ayat ini kurang lebih ada dua pendekatan yang 

biasanya digunakan yakni pertama, antroposentrisme dan kedua, teosentrisme. Pendekatan 

antroposetrisme, pandangan ini mengikuti pandangan Origenes yang di pengaruhi oleh neo-

Platonisme. Baginya Allah menciptakan alam semesta sebagai sarana bagi manusia untuk 

menyucikan jiwa supaya bisa kembali lagi pada keadaan asli. 3  Teologi skolastik 

mengafirmasi dan mengembangkan konsep antropologi soteorologi. Para teolog reformator 

juga melihat dimensi keselamatan hanya terjadi pada manusia dan bukan juga bagi seluruh 

alam semesta. Konsep antroposentrisme ini kembali muncul pada abad 20 dalam pemikiran 

Barth danTeilhard de Chardin. Bagi Barth dalam kerangka perjanjian dan perdamaian antara 

Allah dengan manusia, tidak melibatkan semesta alam. Sedangkan Chardin menilai bahwa 

alam semesta merupakan dasar bagi proses evolusi manusia.4 

 Pandangan teosentrisme. Pandangan ini berakar kuat dalam pandangan biblis yang 

menyatakan bahwa alam semesta pada dirinya sendiri baik adanya Karena diciptakan oleh 

Allah yang Mahabaik. Dunia merupakan ciptaan Allah dan menjadi rumah bagi manusia, 

dilindungi, dan ditebusi oleh Allah. Berhadapan dengan pandangan filosofis dan berbagai 

macam pandangan tentang asal usul dunia, tradisi patristik mulai mengemukakan sebuah visi 

alternatif teologi-metafisis tentang alam semesta yang disebut creatio ex nihilo-penciptaan 

dari ketiadaan. 
                                                           

  2 Ibid. 
  3 Dr. Nico Syukur Dister, OFM, Teologi Sistematika 2,(Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm.43. 
  

4
 Kristoforus Tara Yohanes OFM, Ekologi, Dalam Kristen Dan Islam, Op. Cit., hlm. 44. 
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 Gagasan creatio ex nihilo intinya mau mengunggkapkan keyakinan bahwa Allah 

adalah sumber satu-satunya eksistensi segala sesuatu. Allah pencipta adalah misteri asal usul 

yang absolut. Sesuatu ada secara finitif di dunia bukan sebuah keburukan, kecelakaan, atau 

kebetulan tetapi sebuah rahmat pemberian cinta yang bertanggung jawab, dari Allah yang 

kreatif. Dari ketiadaan Allah menciptakan segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan cinta-

Nya. Pada Refleksi selanjutnya, kreatifitas Allah untuk menciptakan dilihat sebagai suatu 

tindakan yang berlangsung terus (creatio continua). Dalam refleksi teologi modern, sifat ini 

dihubungkan dengan teori evolusi sebagai bentuk partisipasi campur tangan manusia dan 

alam semesta dalam proses penciptaan. Akhirnya eko-teologi patristik menyimpulkan bahwa 

tujuan dan maksud tindakan Allah mencipta dan tujuan eksistensi ciptaan merupakan realitas 

kebaikan dan cinta Allah.5  

3.1.2 Teologi Perjanjian6 

 Perjanjian antara Allah dengan manusia dan semua ciptaan lainnya terjadi ketika 

manusia jatuh dalam dosa. Perjanjian ini dibuat oleh Allah dengan tujuan agar keteraturan 

yang pernah ada bisa dipulihkan kembali. Dengan kata lain perjanjian Allah sebagai tindakan 

rehabilitas prinsip keteraturan yang telah rusak akibat pelanggaran atau dosa manusia. Allah 

sesungguhnya tidak hanya mencipta dan memelihara alam lingkungan karena kasihnya 

semata, tetapi Allah menghendaki agar semua ciptaaNya ikut berpartisipasi di dalam karya 

keselamataNya. Sebagaimana James A. Nash menyebut perjanjian itu sebagai perjanjian 

ekosfera yaitu sebuah perjanjian yang menunjukkan kesalingtergantungan antara semua 

ciptaan di dalam suatu ekosistem dengan pencipta-Nya. Perjanjian ini merupakan sebuah 

keputusan kasih Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa tidak hanya merusak 

hubungan manusia dengan Allah tetapi hubungan segitiga Allah dengan alam semesta, dan 

                                                           
  

5
Ibid.  

  
6
Ibid. hlm. 42-43. 
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manusia dengan alam semesta. Perjanjian ini merupakan perjanjian rahmat yang membaharui 

dan memulihkan kembali hubungan Allah dengan seluruh ciptaan yang rusak akibat dosa. 

 Dalam Perjanjian Lama, sejarah keselamatan Allah mengalami dinamika dalam 

bahasa perjanjian, yang mengedepankan relasi personal antara Allah dan manusia. Dalam Im 

26:3-13, keselamatan digambarkan sebagai berkat yang dilimpahkan Allah kepada umatNya 

yang taat dan setia pada perjanjian. Dalam konteks itu, keselamatan digambarkan sebagai 

kesetiaan dan keselarasan hubungan horisontal antara bangsa Israel dengan sesama anggota 

masyarakat, dengan alam semesta (kesuburan dan kemakmuran material) serta dengan bangsa 

lain. Keselamatan horisontal itu hanya terjadi dan mendapat dasarnya pada kesetiaan dan 

keselarasan relasi vertikal dengan Allah. 

 Kej 1-9, mengambarkan dinamika perjanjian keselamatan secara lebih konkret. 

Pertama-tama digambarkan bahwa Allah mengubah situasi khaos alam semesta menjadi 

kosmos (Kej. 1-2:4a). Situasi kosmos itu memuncak dalam perjanjian antara Allah dan 

manusia. Manusia diberi tanggung jawab sebagai pengurus sekaligus penjaga rumah tangga 

(oikos) kehidupan ini agar situasi kosmos tetap terjamin. 

 Dalam Kej. 2-3, lewat kisah firdaus perjanjian itu semakin dipertegas. Perjanjian 

dimengerti sebagai suatu situasi harmonis-syalom, antara manusia dengan sesama, ciptaan 

lain, maupun dengan Allah (Kej. 2). Situasi harmonis itu menjadi rusak akibat dosa (Kej. 3). 

Sementara pada Kej 6-8 menggambarkan suatu situasi yang diliputi dengan ketegangan 

antara kesetiaan dan ketidaksetiaan terhadap perjanjian Allah. Bumi dan seluruh ciptaan 

hancur total kecuali keluarga Nuh dan beberapa pasangan mahkluk lainnya. Walaupun 

realitas kehancuran itu terjadi karena dosa namun Allah dalam KasihNya tetap berinisiatif 

setia dan menyelamatkan mahkluk ciptaan-Nya. Melalui sebuah perjanjian universal, Allah 

tidak lagi mempertimbangkan ketidaksetiaan manusia tetapi Allah memprioritaskan 
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keselamatan bagi semua ciptaa-Nya melalui memelihara, merawat, menghidupkan dan 

membebaskan alam semesta dari segala bencana (Kej. 9:1-17). 

3.1.3 Teologi Penebusan7 

 Dalam konteks sotereologi, penebusan berarti suatu tindakan melepaskan, 

membebaskan orang dari keadaan berbahaya dari ancaman dan keburukan. Sehingga orang 

itu beralih kepada keadaan yang lebih baik. Dalam Perjanjian lama digambarkan bahwa 

sepanjang sejarah Allah menyelamatkan dan menebus umat Israel (Kel 14:13; Yes 63:8-9). 

Namun pada sisi lain dikatakan bahwa situasi syalom belum tampak dan dimulai oleh bangsa 

Israel. Penyebabnya adalah bangsa Israel tidak setia terhadap perjanjian Allah dan peraturan-

Nya (2 Raj. 23:24-27;24:20). Ketidaksetiaan merupakan dosa yang menjadi penghalang 

tindakan keselamatan Allah di atas bumi. 

 Dalam Perjanjian Lama dikelompokkan dosa menjadi tiga bagian, Pertama dosa 

religius (Allah), kedua, dosa sosial (sesama) dan ketiga dosa material, yang berdimensi 

kosmis. Ternyata dosa juga mengganggu dan merusak keselarasan antara manusia dan alam 

sekitarnya (Kej. 3 :17-19). Segala macam gangguan alam, penyakit, bencana dikaitkan 

dengan akibat dosa (Kej 6:13; Kel 7:3; Hos 4:3; Yer 5:24-25;3:2-3; 4:22-28; Yes 24:1-6;24-

25). Oleh karena itu para nabi menilai karya penyelamatan dan penebusan Allah dalam 

perspektif masa depan (Yer 31:33; Yeh 36:27b-28). 

3.1.4 Teologi Masa Depan8 

 Penciptaan dan perjanjian Allah yang menyelamatkan dalam dan lewat inkarnasi, 

kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, telah membawa seluruh ciptaan memasuki tahap 

dan kualitas baru yakni ciptaan baru. Hanya saja, Perjanjian Baru memberi kesaksian bahwa 

penyelamatan kosmos ini selalu berlangsung dalam proses yang akan mencapai tahap final 

                                                           
  

7
 Dr.C.Groenen OFM, Soteriologi Alkitabiah, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 130. 

  
8
 Kristoforus Tara Yohanes OFM, Ekologi, Dalam Kristen Dan Islam, Op.Cit., hlm.45-46. 
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dan definitif ketika seluruh ciptaan mencapai pembebasan dan kemerdekaan penuh menjadi 

anak-anak Allah. Inilah tujuan akhir keselamatan dunia, bahwa seluruh ciptaan akan 

menikmati bumi yang baru; bahwa seluruh ciptaan tidak akan mengalami lagi penderitaan 

akibat dosa. Inilah yaang kita sebut masa eskaton, masa ketika seluruh alam ciptaan 

mengalami kehadiran Yesus secara penuh dan definitif. 

3.2 Teologi Perjanjian Baru Mengenai Konservasi Alam 

3.2.1 Teologi Kebijaksanaan ( Kristologi) 9  

 Dalam perjanjian lama kebijaksanaan merupakan sesuatu sejak semula telah ada 

bersama-sama dengan Allah (Ams 8:22-23; Sir 1:1); Ia menjadi agen yang aktif dalam proses 

penciptaan alam semesta (Ams 8:27-30;Keb 7:22;9:9), menguasai, menembusi segala sesuatu 

(Keb 7:24-27;8:1) menjadi kekuatan ilahi atas ciptaan terus-menerus. Dia hadir dalam segala 

ciptaan. Kebijkasanaan tinggal bersama dan bergaul dengan semua ciptaan (Ams 8:31;9:1-6). 

Namun kebijaksaan tetap berstatus Yang Mahatinggi melampau semua ciptaan yang ada. 

Singkatnya teks-teks ini menunjukkan kebijaksanaan menjadi figur kunci tradisi biblis teologi 

penciptaan sekaligus kunci untuk membangun sebuah eko-teologi kristosentris. 

 Dalam tradisi biblis Perjanjian Lama ini, komunitas kristen perdana mengidentifikasi 

Yesus Kristus dengan kebijaksanaan (Sophia) yang memelihara dan melindungi oikos, rumah 

tangga ciptaan. Kristologi kebijaksanaan menjadi jembatan bagi teologi inkarnasi. Namun 

identifikasi Yesus Kristus sebagai Kebijaksanaan Ilahi secara jelas diartikulasikan dalam 

teologi Paulus, Mateus dan Yohanes. 

a). Peristiwa Inkarnasi 

 Dalam teologi Paulus secara umum dapat kita temukan ada sebuah dinamika 

kristologi yang memperlihatkan suatu jalinan teologis antara tindakan Allah dalam 

                                                           
  9 Ibid., hlm. 46-47. 
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penciptaan (teologi pencipta), tindakan Allah dalam hidup Yesus (teologi inkarnasi) dan 

tindakan Allah dalam wafat dan kebangkitan Yesus beserta kosmik-Nya (teologi penebusan). 

Yohanes membicarakan Yesus Kristus sebagai inkarnasi Kebijaksanaan Allah. Yesus adalah 

kebijaksanaan Allah yang berikarnasi, Kebijaksanaan ilahi yang datang di antara kita secara 

partikular, berpribadi, historis, dalam bahasa manusia. Dalam teologi Mateus Yesus dilihat 

sebagai sekolah kebijkasanaan. Mateus tidak melihat Yesus sebagi seorang nabi tetapi 

kebijaksanaan itu sendiri.10 

b). Yesus, Kebijaksanaan Dan Konservasi Alam 

 Kebijaksanaan ilahi telah ada bersama-sama dengan Allah sebelum dunia diciptakan. 

Allah menciptakan segala sesuatu dalam Dia dan untuk Dia. Secara dinamika kebijaksanaan 

ilahi menyatakan diriNya dan hadir dalam semua ciptaan, serta menjadikan segala sesuatu 

ada dan menjadi. Kebijaksanaan ilahi berinkarnasi di dalam diri Yesus dari Nazareth yang 

mati di salib dan telah dibangkitkan Allah.11 

c). Teologi Kebijasanaan Sesungguhnya Teologi Penciptaan12 

 Roland Murphy lewat penelitian biblis, menyimpulkan bahwa teologi kebijaksanaan 

sesungguhnya adalah teologi penciptaan. Alasannya karena; 

  Tradisi kebijaksanaan merupakan sebuah pendekatan antara hidup dan iman yang 

berkisah antara pengalaman hidup sehari-hari yang alami. Selain itu, kebijaksanaan ilahi 

dipersonifikasikan, Dia secara konsisten memiliki kedekatan dengan karya penciptaan. 

 Kebijaksanaan ilahi merupakan komunikasi diri Allah dalam dan lewat ciptaan. Selain 

itu karena figur biblis kebijaksanaan adalah rahasia ilahi dalam ciptaan dunia dan perintah 

                                                           
  10 Ibid.  
  

11
Ibid. 

  12 Ibid. 
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ilahi bersuara lewat keluasan dunia yang diciptakan dan itu terdengar lewat pengalaman 

manusiawi. 

3.2.2. Teologi Salib13 

 Kebijaksanaan Allah yang hadir dalam penciptaan tidak hanya menjadi nyata dalam 

diri seorang manusia tetapi juga menjadi nyata lewat Salib Yesus dari Nasareth (1Kor 1:21). 

Realitas Salib merupakan cinta Allah yang paling nyata. Salib menyingkapkan sebuah misteri 

luar biasa besar dari hubungan Allah dengan ciptaan-Nya. Dalam Salib Yesus, kebijaksanaan 

cinta Allah menjadi nyata dan tersingkap (1Kor 1:25). 

 Salib merupakan ungkapan penderitaan Allah terhadap umat manusia dan seluruh 

ciptaan. Cinta Salib merupakan suatu realitas yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. 

Salib bagi kebudayaan orang Yahudi merupakan batu sandungan dan bagi orang Yahudi 

sebagai kebodohan. Orang beriman memiliki pandangan lain terhadap Salib. Bagi mereka 

Salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya 

dari pada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada manusia (1Kor 1:23-25). 

 Melalui Salib, Allah membawa penyelamatan, pembebasan dan penyembuhan bagi 

tata ciptaan yang sedang mengalami penderitaan. Salib Yesus tidak hanya kebodohan cinta 

ilahi tetapi merupakan kekuatan cinta Allah. Oleh karena itu kekuatan cinta Allah terus 

berkarya dan terpenuhi dengan kebangkitan yang membebaskan dan janji keadilan bagi orang 

miskin serta transformasi bagi semua ciptaan.  

 Salib simbol konservasi tata ciptaan. Hal ini dapat kita temukan pada kerelaan Yesus 

untuk menderita di kayu salib. Yesus sungguh mentransformasi makna Salib penghinaan 

menjadi makna konservasi tata ciptaan. Yesus digantung dikayu salib oleh kaum pendosa 

sebagai penghinaan tetapi bagi mata orang beriman kenyataan itu bukan suatu penderitaan 

                                                           
  13 Dr. Nico Syukur Dister, OFM, Teologi Sistematika 2,Op.Cit., hlm.586. 
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tetapi tindakan kasih keselamatan. Yesus tergantung di salib sebagai lambang konservasi 

ciptaan Allah. 

3.3 Magisterium Gereja 

3.3.1 Ensiklik Laudato Si  

 Ada tiga topik utama dalam Ensiklik Laudato Si yang saling berhubungan satu sama 

lain dalam relasi universal antara manusia dengan Allah, dan alam semesta yaitu Perdamaian, 

Keadilan dan Keutuhan Ciptaan alam.  

1). Alam Merupakan Warisan Harta Bersama 

 Alam merupakan warisan harta bersama. Warisan ini diwarisakan dengan tujuan agar 

generasi baru bisa mengembangkan hidupnya. Warisan telah menyediakan segala sesuatu 

bagi masa depan generasi baru namun satu hal yang dituntut bagi generasi mendatang adalah 

kewajiban untuk menggunakannya secara bertanggung jawab atau perlu adanya sikap 

konservasi atas warisan yang telah disediakan. Oleh karena itu ada beberapa sikap yang 

diusulkan oleh Ensiklik Laudato Si, yaitu perawatan Alam, dan penghormatan terhadap nilai 

intrinsik sesama ciptaan. 

a). Perawatan Alam  

 Allah menciptakan alam semesta sekaligus menjadi perawat pertama terhadap nilai 

dan kerapuhan alam semesta. Kemudian Allah menciptakan manusia sebagai petugas Allah 

untuk melaksanakan tugas dari Allah yaitu merawat alam semesta. Pada diri manusia Allah 

telah mengaruniakan potensi dan kemampuan akal budi dan hati untuk mengunakannya 

secara efektif dan efisien. Ensiklik Laudato Si No. 64 mengatakan ; 

 “Kita bukan Allah. Bumi sudah ada sebelum kita dan telah diberikan kepada kita. 
Hal ini memungkinkan kita untuk menanggapi tuduhan bahwa pemikiran YahudiKristen 
yang berdasarkan Kitab Kejadian mengundang manusia untuk “berkuasa” atas bumi (lihat 
Kejadian 1:28), telah mendorong eksploitasi alam secara liar dengan memberi gambaran 
tentang sifat manusia yang dominan dan destruktif. Ini bukan interpretasi yang benar 
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tentang Alkitab, seperti yang dipahami oleh Gereja. Meskipun benar bahwa kadang-kadang 
kita orang Kristen telah salah menafsirkan kitab suci, saat ini kita harus tegas menolak 
gagasan bahwa penciptaan kita menurut gambar Allah dan misi untuk menaklukkan bumi, 
membenarkan dominasi mutlak atas makhluk lainnya. Teks Alkitab harus dibaca dalam 
konteksnya, dengan hermeneutika yang tepat, dan konteks itu mengundang kita untuk 
“mengusahakan dan memelihara” taman dunia (lihat Kejadian 2:15). Sementara 
“mengusahakan” berarti menggarap, membajak, atau mengerjakan, “memelihara” berarti 
melindungi, menjaga, melestarikan, merawat, mengawasi. Artinya, ada relasi tanggung 
jawab timbal balik antara manusia dan alam. Setiap komunitas dapat mengambil apa yang 
mereka butuhkan dari harta bumi untuk bertahan hidup, tetapi juga memiliki kewajiban 
untuk melindungi bumi dan menjamin keberlangsungan kesuburannya untuk generasi-
generasi mendatang; karena akhirnya,” Tuhanlah yang empunya bumi” (Mazmur 24:1), 
Dialah yang empunya “bumi dengan segala isinya” (Ulangan 10:14). Karena itu, Allah 
menolak setiap klaim kepemilikan mutlak: “Tanah jangan dijual mutlak, karena Akulah 
pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagi-Ku” (Imamat 
25:23)”. 

 

b). Penghormatan Atas Nilai Intrinsik Sesama Ciptaanya 

 “Gereja perlu berbicara mengenai prioritas keberadaan semua ciptaan di atas 
manfaat mereka. sebagaimana dalam Katekismus dengan jelas dan tegas mengkritik sebuah 
antroposentrisme yang menyimpang: “Setiap makhluk memiliki kebaikan dan 
kesempurnaannya sendiri ... berbagai makhluk, masing masing dikehendaki sebagaimana 
adanya, mencerminkan dengan caranya sendiri sinar kebijaksanaan dan kebaikan Allah 
yang tak terbatas. Inilah sebabnya mengapa manusia harus menghormati kebaikan khas 
setiap makhluk untuk menghindari penggunaannya yang tak beraturan”.14 
 

 Allah menciptakan semuanya dan menempatkannya pada habitat masing-masing. 

Keberadaan semua ciptaan merupakan pujian dan kemuliaan kepada Allah. Pujian dan 

kemuliaan yang dilantungkan oleh semua ciptaan merupakan suatu pengakuan terhadap 

Karya Allah atas diri mereka. Semua ciptaan wajib memuji dan memuliahkan Allah karena 

Allah menciptakannya dalam keadaan sukacita. “Allah bersukacita dalam segala karya-Nya” 

(Mazmur 104:31). “Dengan hikmat TUHAN telah meletakkan dasar bumi” (Amsal 3:19).15 

 Allah memberikan pada manusia martabat yang unik dan diberkati dengan akal budi. 

Manusia bagian dari ciptaan tetapi ia tetap berbeda dengan ciptaan lainnya. Allah 

memberikan akal budi bagi manusia untuk mengetahui, mengakui nilai intrinsik pada ciptaan 

lain, di hadapan Allah dan menghormati hukum pengikat relasi antara manusia dan ciptaan 

lainnya.  

2). Semua Ciptaan merupakan Objek Cinta Allah Bapa 

                                                           
  14 Ibid. 
  

15
 LS.No. 69. 
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 “Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan” (Mazmur 33:6). Dengan demikian kita 
diberitahu bahwa dunia berasal dari suatu keputusan, bukan dari kekacauan atau hal 
kebetulan, dan itu meningkatkan nilainya. Dalam firman yang menciptakan terungkap suatu 
pilihan bebas. Alam semesta tidak timbul sebagai hasil kemahakuasaan yang sewenang-
wenang, unjuk kekuasaan atau keinginan untuk menegaskan diri. Penciptaan adalah 
ungkapan cinta. Kasih Allah adalah motif dasar semua ciptaan: “Engkau mengasihi segala 
yang ada, dan Engkau tidak jijik dengan apa pun yang telah Kauciptakan, sebab Engkau 
tidak akan membentuk apa pun yang Engkau benci” (Kebijaksanaan 11:24). Oleh karena 
itu, setiap makhluk adalah objek kelembutan hati Bapa yang memberinya tempat di dunia. 
Bahkan kehidupan sekilas dari makhluk yang paling hina adalah objek cinta-Nya, dan 
dalam beberapa detik hidupnya ia dirangkul dalam kasih sayang-Nya.” 16 

 

 Latar belakang kehadiran alam semesta bukan karena suatu pristiwa keterlemparan 

atau keterasingan dari hadapan Allah, tetapi alam hadir sebagai perwujudan cinta Allah Bapa. 

Alam telah ada dengan satu misi khusus yaitu mewartakan kasih Allah Bapa dalam habitat 

masing-masing. Cara berada setiap mahkluk ciptaan itu berbeda-beda tak satu pun yang 

seragam. Alam pada hakikatnya adalah baik dan bukan jahat. Alam adalah baik karena Allah 

menciptakan kebaikan dari diriNya. Alam merupakan salah satu bentuk “aksi nyata” dari 

kebaikan Allah. Allah tidak menciptakan alam secara otoriter sehingga alam diberi kebebasan 

untuk ada secara otonom. Yang menjamin hak otonomitas alam adalah hukum alam itu 

sendiri bahwa alam bergerak dengan hukum alam itu sendiri. Sebagaimana tanaman jagung 

ketika ditanam, biji jagung tersebut memiliki kewajiban untuk berkembang sendiri karena 

disaat biji jagung terkontaminasi dengan tanah yang basah organ produktifitasnya mulai 

bereaksi untuk menghasilkan benih jagung yang baru dan bertumbuh-kembang melalui 

proses fotosintesis hingga menghasilkan bulir-bulir jagung yang baru.  

 Proses pertumbuhan tanaman jagung ini menunjukkan bahwa tanaman juga mampu 

menghidupi dirinya sendiri. Manusia kadang campur tangan dalam perkembangan setiap 

tumbuhan, namun manusia perlu mengakui bahwa manusia tidak bisa menggantikan proses 

fotosintesis yang ada pada setiap tumbuhan. Manusia hanya dapat membantu proses 

pertumbuhan dan perkembangan setiap tumbuhan. Hal ini berarti hukum alam merupakan 

                                                           
  

16
 LS. No. 77. 
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salah satu bentuk kebebasan yang Allah berikan kepada alam demi otonomitas alam itu 

sendiri. 

3). Kebaikan Ilahi Dipahami Melalui Relasi Keberadaan Alam Semesta17 

 Alam semesta sebagai keseluruhan. Alam semesta dalam aneka hubungannya, 

mengungkapkan kekayaan Allah yang tak terbatas. Santo Tomas Aquinas mencatat dengan 

bijak bahwa keanekaragaman dan pluralitas berasal dari “niat pelaku pertama,” yang 

menghendaki agar “apa yang kurang dalam masing-masing makhluk untuk menggambarkan 

kebaikan ilahi dilengkapi oleh yang lain,” karena kebaikan-Nya “tidak dapat digambarkan 

secara memadai oleh satu makhluk”. Manusia perlu memahami keanekaragaman makhluk-

makhluk dalam banyaknya hubungan mereka. Manusia baru memahami pentingnya dan 

makna dari setiap makhluk jika ia memandangnya dalam keseluruhan rencana Allah. Seperti 

diajarkan dalam Katekismus:  

“Ketergantungan makhluk-makhluk satu sama lain dikehendaki Allah. Matahari dan bulan, 
pohon ara dan bunga liar, rajawali dan burung pipit- semua keanekaan dan ketidaksamaan 
yang tidak terhitung banyaknya itu mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang 
mencukupi dirinya sendiri. Makhluk-makhluk itu ada hanya dalam ketergantungan satu 
sama lain untuk saling melengkapi dalam pelayanan timbal balik”. 

 
 Keanekaragaman setiap mahkluk merupakan ungkapan kebaikan ilahi. Semua ciptaan 

baik yang biotis maupun abiotis mengandung nilai kebaikan. Semua mahkluk ciptaan tidak 

ada yang menampakkan nilai kejahatan. Alam semesta pada dasarnya diciptakan Allah dari 

kebaikan. Oleh sebab itu semua ciptaan mewartakan nilai-nilai kebaikan Allah dalam cara 

mereka berada. Manusia selalu mengagumi keindahan alam atau pada sejenis tumbuhan 

maupun hewan. Manusia tanpa menyadari kalau tumbuhan dan hewan memiliki nilai 

keindahan yang memesona. 

 Semua ciptaan baik biotis maupun abiotis hidup dalam relasi mutual. Relasi 

mutualisme merupakan suatu relasi yang mencakupi relasi biotis dengan biotis maupun biotis 

                                                           
  

17
 LS. No. 78. 
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dengan abiotis. Setiap ciptaan ada dalam relasi timbal balik, karena semua ciptaan saling 

membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Relasi timbal balik melahirkan nilai 

pelayanan bagi semua ciptaan.  

 Ciptaan merupakan kebaikan Allah yang terbagi-bagi dan kebaikan itu tidak 

sempurna pada satu mahkluk ciptaan saja tetapi nilai kebaikan sempurna hanya ada pada 

relasi timbal balik antara semua ciptaan. Oleh karena itu relasi pelayaan antara semua ciptaan 

menjadi penting dan bermakna karena dalam relasi tersebut kebaikan Allah dapat terungkap. 

3.3.2 Ensiklik Evangelium Vitae18 

 Paus Yohanes Paulus II dalam Ensiklik Evangelium Vitae pada artikel 42 mengatakan 

manusia dipanggil untuk mengelola taman dunia dan menjaganya (bdk Kej 2:15), 

mengemban tanggung jawab khusus atas lingkungan, artinya tanggung jawab terhadap 

ciptaan, yang ditugaskan Allah untuk tanggung jawab atas kehidupanya sehubungan dengan 

masa kini, melainkan juga generasi masa mendatang. Terwujud dari pemeliharan ruang hidup 

pelbagai jenis hewan dan aneka bentuk kehidupan, sampai ekologi human dalam arti kata 

yang sesungguhnya.  

 Pada teks Kitab Suci terdapat pedoman etis yang jelas dan tegas dan mengarah pada 

solusi yang memperhatikan nilai besar kehidupan, dari setiap kehidupan. Sesungguhnya 

kuasa yang diberikan oleh pencipta kepada manusia bukanlah kuasa mutlak dan tak dapat 

disebut kebebasan memperdayagunakannya atau menyalahgunakannya atau mengatur hal-hal 

itu semena-mena. Pembatasan yang diberikan pencipta sejak semula secara simbolis 

diungkapkan dalam larangan untuk makan dari pohon pengetahuan akan baik dan jahat (bdk. 

Kej 2:16-17); dengan cukup jelas menunjukkan bahwa, ketika sampai pada dunia alam, kita 

                                                           
  18 Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik Evangelium Vitae, Injil Kehidupan, dalam, R. Hardawiyana, SJ, 

(penterj), (Jakarta: Departamen Dokumentasi Dan Penerangan KWI,) ,kutipan selanjutnya akan disingkat EV. 
Diikuti nomor. 
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tak hanya terikat pada hukum biologis, melainkan juga pada hukum moral, yang tak dapat 

dilanggar tanpa hukuman.  

3.3.3 Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis19 

 Dalam Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis terlebih khusus pada No. 34 Paus Yohanes 

Paulus II menegaskan perlunya sikap hormat dalam mengelola alam sebagai bentuk 

konservasi alam berdasarkan tiga pertimbangan; 

1). Ada hubungan yang terjalin erat di antara ciptaan dalam suatu susunan yang teratur, yang 

disebut kosmos. Oleh karenanya manusia tidak boleh menggunakan sumber alam semaunya 

sendiri. Perlu dijaga hubungan timbal balik yang serasi dalam menggunakan sumber alam. 

2). Perlunya menggunakan sumber alam dengan memperhatikan generasi mendatang. Hal ini 

disebabkan sumber alam yang terbatas ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 

Bila digunakan dengan kesewenangan-wenangan akan menimbulkan bahaya gawat bagi 

generasi mendatang. Pengunaan sumber daya alam perlu memperhatikan kebutuhan generasi 

mendatang. 

3). Akibat langsung atau tidak langsung dari industri adalah pencemaran lingkungan yang 

menyebabkan parahnya kesehatan penduduk. Oleh karena itu, pengunaan sumber daya alam 

perlu memperhatikan tuntutan-tuntutan moril. 

3.3.4 Ensiklik Caritas In Veritate20 

 Dalam ensiklik ini terlebih khusus pada no. 48 ada dua hal pokok pembahasan yang 

sifatnya konservasi alam yaitu relasi manusia dengan lingkungan alam, dan alam 

mengungkapkan rencana kasih dan kebenaran Allah.  

                                                           
  19 Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis, Keprihatinan Sosial, dalam P. Turang, 

Pr, (penterj), (Departamen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1988), kutipan selanjutnya akan disingkat SRS. 
Diikuti nomor. 

  20  Paus Benediktus XVI, Ensiklik Caritas In Veritae, Kasih Dalam Kebenaran, dalam, R. 
Hardawiyana, SJ, (Penterj), (Departamen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 2009). Kutipan selanjutnya akan 
disingkat CV. Diikuti nomor. 



74 
 

1). Relasi Manusia Dengan Lingkugan Alam  

 Paus Benediktus XVI dalam Ensiklik Caritas In Veritate terlebih khusus Pada no. 48, 

pertama-tama mendefinisikan lingkungan alam adalah anugerah Allah bagi semua orang 

kedua, nilai penggunaan yang bertanggung jawab demi kesejahteraan umum terutama dengan 

kaum miskin dan demi masa depan generasi medatang. Ketiga, alam juga manusia bukan ada 

secara kebetulan atau determinisme evolusioner, jika kita menilai demikian maka tanggung 

jawab kita akan memudar. Keempat, orang beriman memiliki pandangan bahwa alam 

merupakan karya kreatifitas yang dapat kita pakai secara bertangung jawab dan tetap 

menghormati nilai keseimbangan intrinsik ciptaan. 

 Nilai tanggung jawab dan hormat terhadap nilai keseimbangan, nilai intrinsik ciptaan 

perlu dijadikan sebagai pedoman untuk berelasi dengan alam ciptaan karena jika kedua nilai 

ini hilang maka akan ada dua kemungkinan bagi manusia dalam berelasi dengan alam 

ciptaan; pertama, alam menjadi rapuh. Kedua, akan adanya penyalahgunaan alam ciptaan 

oleh manusia. Kedua pandangan ini tidak sesuai dengan ajaran Kristiani mengenai alam 

sebagai buah ciptaan Allah. 

2). Alam Mengungkapkan Rencana Kasih Dan Kebenaran 

 Alam memiliki status pertama, sebagai yang sulung dari semua ciptaan lainnya 

termasuk manusia. Allah memiliki rencana atas alam bagi manusia yaitu sebagai tempat 

untuk hidup. Kedua, alam menjadi pewarta tentang Penciptaan (bdk Rom. 1:20) dan kasih 

Allah bagi umat manusia. Alam dipanggil untuk dipersatukan dengan Kristus pada akhir 

zaman (bdk Ef 1:9-10; Kol 1:19-20). 

 Alam berada sebagai anugerah ciptaan dan bukan sebagai sampah yang beserakan. 

Oleh sebab itu pada alam terdapat suatu tatanan yang menjadi prinsip bagi manusia untuk 

mengusahakan dan memelihara alam (Kej 2:15). Walaupun demikian alam tetap tidak lebih 
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penting dari pada pribadi manusia, sebab keselamatan manusia tidak hanya secara naturalistik 

saja, sebaliknya alam juga bukan sesuatu yang tidak memiliki nilai pada dirinya sebab alam 

tidak hanya dibentuk oleh material saja tetapi juga dari Roh oleh sebab itu alam juga 

memiliki makna transenden dan juga menjadi normatif bagi budaya.  

 Manusia  membudidaya alam ciptaan dengan kebebasan yang bertanggungjawab 

sesuai dengan perintah hukum moral kodrati. Proses perkembangan manusia secara utuh 

perlu adanya sikap solidaritas dan keadilan antargenerasi serta memperhitung aneka konteks; 

ekolog, hukum, ekonomi, politik dan budaya. 

3). Gereja Mengemban Tanggung jawab Terhadap Ciptaan 

 Tugas Gereja tidak hanya memperhatikan nilai kehidupan dari mahkluk ciptaan 

lainnya tanpa memperhatikan juga diri manusia. Oleh sebab itu Gereja memilik suatu 

tanggung jawab atas nilai intrinsik pada setiap mahkluk ciptaan termasuk manusia. Alasanya 

karena manusia dan mahkluk ciptaan lainnya ada dan saling berinteraksi satu sama lain. 

Dengan kata lain manusia dan mahkluk hidup lainnya saling melengkapi dan membutuhkan 

satu sama lain. 

4). Tata Moral Lingkugan Hidup 

 Perlu adanya sikap hormat terhadap hukum alam, terhadap hak hidup dan kematian 

yang alamiah. Dengan mengembang sikap hormat terhadap nilai kehidupan, kematian yang 

alamiah dan hukum alam. Agar hati nurani manusia tidak kehilangan konsep ekologi human 

dan ekologi lingkungan. Ketika manusia masa kini tidak membangun sikap demikian maka 

akan menjadi kontradiktif bila bagi generasi mendatang dituntut suatu sikap homat terhadap 

ekologi human dan ekologi lingkungan bila sistem pendidikan dan hukum saat ini tidak 

menjadi pedoman bagi generasi masa depan. Alam merupakan sumber buku semua hal yang 

berhubungan dengan hidup dan relasi di antara habitat-habitat yang masih saling berelasi satu 
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sama lain. Alam mencakup semua aspek kehidupan tidak hanya lingkungan, keluarga, 

perkawinan, relais sosial atau dengan kata lain mengembang manusia seutuhnya. Bagi 

manusia ada suatu kewajiban lingkungan yang terkait didalamnya relasi dengan manusia dan 

relasi dengan pihak yang lainnya. Tanpa menekankan yang satu dan melecehkan yang lain. 

3.3.5 Katekismus Gereja Katolik21 

 Nomor 2415 perintah ke-7 menuntut pemeliharaan keutuhan ciptaan. Hewan dan juga 

tumbuh-tumbuhan serta segala hal tak bernyawa yang ada di peruntukkan bagi kesejahteraan 

umum umat manusia masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang (290). Penggunaan 

sumber daya seluruh alam semesta, mineral, tumbuh-tumbuhan dan hewan tak boleh 

dipisahkan dari pemeliharaan tuntutan moral. Pemberian kuasa oleh pencipta kepada manusia 

atas hal-hal bernyawa dan tak bernyawa tidak mutlak; ia dibatasi perhatian terhadap kualitas 

hidup sesama, termasuk generasi masa depan; dituntut hormat religius terhadap keutuhan 

ciptaan (291). 

3.3.6 Santo Fransiskus Dari Asisi 

 Pandangan St. Fransiskus dari Asisi tentang alam semesta terungkap di dalam kidung 

Gita Sang Surya; 

“Terpujilah Engkau, Tuhanku, bersama semua makhluk-Mu, terutama 

Tuan Saudara Matahari;  

dia terang siang hari, melalui dia kami Kauberi terang. 

Dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang; 

tentang Engkau, Yang Mahaluhur, dia menjadi tanda lambang. 

Terpujilah Engkau,  

Tuhanku, karena Saudari bulan dan bintang-bintang, 

di cakrawala Kaupasang mereka, gemerlapan, megah dan indah.  

Terpujilah Engkau,  

Tuhanku, karena Saudara Angin, dan karena udara dan kabut, langit 

yang cerah dan segala cuaca, 

dengannya Engkau menopang hidup makhluk ciptaan-Mu. 

                                                           
  21 Paus Yohanes Paulus II, Catechismus Catholicae Ecclesiae (Promulgator), Katekismus Gereja 

Katolik, dalam Embuiro, Herman (penterj),(Ende: Percetakan Arnoldus, 1996). Kutipan selanjutnya akan 
disingkat KGK. Diikuti nomor. 
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 Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Saudari Air; dia besar 

faedahnya, selalu merendah, berharga dan murni. 

 Terpujilah Engkau,  

Tuhanku, karena Saudara Api, dengannya Engkau menerangi malam; 

dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa 

Terpujilah Engkau Tuhanku, 

karena saudari kami, ibu pertiwi,penyuap dan pengasuh kami, 

penghasil buah-buahan bunga beraneka warna dan hijauh-hijauhan. 

Terpujilah Engkau Tuhanku oleh sekalian pemaaf demi kasihmu, oleh 

penanggung duka derita. 

Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara kami maut jasmani, 

darinya tiada insan hidup terlepas. Malanglah yang mati dalam dosa.  

Bahagialah yang didapati dalam kehendak suciMu,Maut kedua takkan 

mencelakakannya. 

Puji dan muliakanlah Tuhanku, beri syukur kepadanya,  

Abadilah Dia dengan kerendahan hati besar”22 

 

 Doa St. Fransiskus Asis ini memperlihatkan relasinya dengan Allah. Allah yang 

dialami Fransisikus Asis adalah Allah yang Mahaluhur, Mahakuasa, Tuhan Yang Baik, yang 

Kepadanya segala pujian, kemuliaan dan homat patut diberikan. Allah macam inilah yang 

dialami Fransisikus Asisi dalam alam ciptaan. Cinta terhadap Allah adalah sumber cintanya 

terhadap alam. Bagi Fransiskus Asisi alam semesta pada dirinya sendiri mengantar manusia 

menujuh Allah. Melalui Matahari, Bulan, bintang-bintang, angin, air, api, dan tanah ia 

menyadari sekaligus mengalami kebesaran kebaikan Allah.  

 Kidung “Saudara Matahari”, sesungguhnya memperlihatkan kepada kita penghayatan 

Fransiskus sebagai manusia universal. Di dalam dirinya semua realitas disatukan sehingga 

dalam dirinya tidak ada lagi pemisahan antara apa yang di dalam (the inner) dengan apa yang 

ada di luar (the outner) dirinya. Kesatuan dengan seluruh realitas kehidupan inilah yang 

membawanya pada cinta kontemplatif akan ciptaan. Pada titik inilah Fransiskus menemukan 

dirinya berada di tengah persaudaraan universal. Manusia dan alam mesti hidup bersaudara 

dalam Allah, sebagai anak-anak Allah dalam sebuah persaudaraan di komunitas bumi.  

3.4.1.1 Dunia Sebagai Sakramen23 

                                                           
  22 Pater Wahyo, Wejangan St. Fransiskus Asisi, (Ende-Flores; Nusa Indah, 1975), hlm. 45. 
  23 Ibid. 
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 Menurut St. Fransiskus, segala sesuatu mengatakan bahwa kita berasal dari Allah 

sekaligus mengembalikan kita kepada Allah. Alam semesta dalam kesatuannya, boleh 

dikatakan dalam bahasa yang berbeda merupakan sebuah sakramen Allah, sebuah tangga 

yang membantu dan menuntun manusia untuk sampai pada Allah Pencipta. Seperti 

dibahasakan oleh Bonaventura, bagi Fransiskus Allah selalu berada kapan dan di mana saja, 

dalam setiap awal dan akhir kehidupan. Layaknya pengalaman Yesus Kristus sendiri dan 

setiap orang yang mengontemplasikanNya dalam kegembiraan. Tetapi Allah juga ada di jalan 

yang tertutup bagi manusia yang mencari-Nya, bahkan dalam setiap kematian mahkluk 

hidup, secara khusus dalam kematian manusia sendiri. Allah hadir dalam segala hal dan 

segala peristiwa dengan menyatakan diriNya. Allah secara intim hadir di dalam diri setiap 

ciptaanNya. Bagi Fransiskus mencintai Allah dan mencintai segala karya Allah sama.  

3.4.1.2 Keutuhan Alam Semesta24 

 Fransiskus memiliki sebuah visi inegral tentang kehidupan. Alam semesta diciptakan 

dalam keharmonisan dan harmoni itu tampak sebagai sebuah keluarga besar yang elemen-

elemenya, dalam keanekaragaman, saling bergantungan dan membentuk sebuah kesatuan 

persaudaran semesta. Tentu saja konsep ini berakar dalam visi biblis penciptaan. Di satu 

pihak sejarah keselamatan tidak hanya mencakup sejarah manusia, tetapi juga seluruh kosmos 

terbuka pada janji ilahi. Di lain pihak, keberadaan manusia yang diciptakan dari tanah, dan 

nama Adam (adamah, tanah) sendiri telah mengigatkan bahwa mereka terkait dengan bumi 

ini. Lewat sadari maut, kematian tubuh, yang tidak ada insan satupun luput darinya suatu saat 

akan membawah kembali ke dalam rahim ibu bumi. Konsep ini menunjukkan bahwa seluruh 

dunia merupakan satu-kesatuan yang terjalin dalam satu kesatuan. 

 

                                                           
 

24
 http://www.pontianak.kapusin.org. Diunduh pada tanggal; 15 Maret 2918. Pukul 20:21. WITA. 
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3.4.1.3 Peghormatan Terhadap Yang Lain- Otherness25 

 Bagi Fransiskus, kebedaan sesuatu dan setiap manusia memiliki nilai intrinsik. Segala 

sesuatu tampil di hadapanya sebagi individualitas untuk dihormati dan dicintai. Segala 

ciptaan memiliki hak untuk bereksistensi. Konsekuensinya tak satupun dari alam menjadi 

objek dominasi manusia.  

 

                                                           
  

25
 W.Chang, Jiwa Kosmis Fransiskus Dari Asisi, (Ende: Nusa Indah, 1989), hlm. 5. 




