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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini,

diantanya yaitu:

1. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus di antara komponen alam dan

makhluk ciptaan Allah yang lain yakni sebagai khalifah, wakil Allah dan

pemimpin di bumi. Oleh karena itu manusia memiliki kewajiban untuk

merawat alam semesta ini dengan cara melakukan konservasi lingkungan

hidup agar keseimbangan ekosistem alam dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini Islam memiliki konsep konservasi terhadap lingkungan hidup

lewat beberapa institusi yang dapat kita jadikan rujukan diantaranya adalah:

Ihyaaul maawat, Iqta’, Ijarah, Hima’, Al-Harim, dan awqaf. Di sisi lain,

kita juga dapat anjuran yang disampaikan Allah dan rasul-Nya untuk

melakukan konservasi ini lewat pesan-pesan yang disampaikan melalui al-

Qur’an dan Hadits, dimana kita dianjurkan untuk berlaku ramah terhadap

lingkungan dengan cara tidak melakukan pemborosan dalam menggunakan

dan memanfaatkan komponen lingkungan alam, kemudian dari pada itu kita

dituntut untuk menjaga kebersihan agar tidak berdampak pada kesehatan

manusia dengan tidak melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, agar

alam ini tetap terjaga kelestariannya kita dianjurkan untuk melakukan

penanaman pohon.
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2. Kewajiban menjaga dan melestarikan alam dengan cara melakukan

konservasi terhadap lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi setiap

manusia dalam rangka mewujudkan yang namanya maqashid al-syari’ah.

Agar kemaslahatan manusia itu dapat tercapai dengan baik, akan tetapi

melakukan konservasi lingkungan hidup tidak dapat menjadi salah satu

unsur yang dapat berdiri sendiri dalam maqashid al-syari’ah sebab

melakukan konservasi lingkungan hidup ini masuk pada semua aspek

tingkatan maqashid al-syari’ah baik itu tingkat dharuri, tahsini, dan hajjy

a. Saran

1. Diharapkan kepada para pembaca tulisan ini agar dapat mengaplikasikan

ajaran Islam mengenai pemeliharaan dan pelestarian alam dengan

melakukan konservasi terhadap lingkungan hidup yang ada disekitarnya,

agar kekayaan alam yang kita miliki dapat terjaga dengan baik untuk

kemaslahatan manusia hari ini dan yang akan datang.

2. Melihat pentingnya melakukan konservasi terhadap lingkungan hidup,

disarankan kepada seluruh pada akademisi dapat meneliti lagi lebih lanjut

berbagai permasalahan lingkungan hidup ini dari berbagai perspektif ilmu

yang digeluti saat ini, demi menyelamatkan alam yang sudah terlanjur rusak

oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab.

3. Kepada seluruh aparat pemerintah hendaklah lebih serius lagi dalam

menangani kasus-kasus yang terjadi seputar pengrusakan-pengrusakan

terhadap lingkungan hidup agar segala ekosistem lingkungan hidup yang



140

ada disekitar kita dapat berjalan dengan baik agar berbagai bencana akibat

dari kerusakan itu tidak lagi dirasakan oleh masyarakat khusunya Indonesia


