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KATA PENGANTAR 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

Assalāmuʻalaikum Wr. Wb.  

 

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan Sekalian Alam yang 

cahaya-Nya memancar di dalam kalbu para wali-wali-Nya, yang 

menghilangkan segala sesuatu selain-Nya dari batin para kekasih-

Nya, yang membuat mereka merasakan manisnya keakraban 

sehingga dada mereka bercahaya dengan segenap tasbih matahari 

esensi ke-Dia-an (huwiyyah)-Nya. Maha Agung sebutan-Nya, Maha 

Besar kekudusan-Nya dan Maha Tinggi kemuliaan-Nya. 

Dia-lah Maha Raja Yang Maha Mengawasi, Yang Maha 

Kudus, Yang Maha Mulia lagi Yang Maha Perkasa. Maha Suci 

Tuhan yang menampakkan segala sesuatu dan untuk Zat (dzat)-

Nya. Dia menampakkan segala sesuatu dengan penyaksian 

(musyahadah) atas-Nya dalam kegaiban eksistensi (wujud)-Nya dan 

menjadikan segala sesuatu sebagai manifestasi (mazhahir) dari zat 

dan segenap nama (asma)-Nya. Maha Suci Dia dari keberagaman 

makhluk-makhluk-Nya, yang telah memberikan segala rahmat 

dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis, 

sehingga diberi kekuatan untuk merampungkan tulisan buku ini. 

Tak lupa sholawat dan salam kepada pemilik nama 

termulia, yang berbicara dengan lisan serta martabat beliau, yakni 

“Aku adalah penghulu anak Adam” yang menyebarkan setiap 
kebaikan dan kesempurnaan, membuka pintu setiap kemenangan, 

dan menyempurnakan setiap penyempurnaan; matahari yang 

menyinari dan cahaya yang menerangi; wasilah limpahan karunia 

dan kemurahan; perantara kebaikan dan limpahan eksistensi 

Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita 

semua sebagai umatnya. 

Sebagai sebuah kesenangan intelektual bagi penulis dalam 

menyelesaikan penulisan buku ini, terlebih lagi pembahasannya 

sangat rumit dan dibutuhkan perenungan yang mendalam. Bisa 

jadi malah mereduksi kebesaran pemikiran Hadrotus Syeikh K.H 
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Ahmad  Shohibulwafa Tajul Arifin r.a. yang tidak cukup utuh 

untuk menggambarkan sosoknya yang auratik, karismatik dan 

pemikirannya yang visioner. Penulis sadar bahwa karya ini masih 

banyak kekurangan besar harapan dari penulis mendapatkan 

cucuran keberkahan dari Hadrotus Syeikh K.H Ahmad  

Shohibulwafa Tajul Arifin r.a. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik 

dan saran untuk dapat menyempurnakan buku ini.  

Terlepas dari pada itu, semoga karya ini dapat menjadi 

sumbangsih pemikiran, inspirasi di ranah tasawuf dan sebagai 

pelengkap khazanah pemikiran Islam. Penulis sampaikan juga 

mengucapkan terimakasih kepada siapa saja yang mendukung 

penulisan ini, baik berupa arahan, saran maupun kritikan. Akhir 

kata penulis bermunajat untuk kita semua. “Ya Allah ! 

Karuniakanlah kepadaku konsentrasi total (kamalul-inqitha) terhadap-

Mu. Sinarilah hati kami dengan pelita pandangan kepada-Mu sehingga 

mata-mata hati ini menjadi penyibak tirai-tirai cahaya sehingga dia bisa 

berhubungan langsung dengan perbendaharaan yang agung sehingga 

ruh-ruh kami menjadi terikat dengan keagungan dan kesucian-Mu!..  

 

 ومعرفتكاعطىن حمبتك   مطلويب ورضاك مقصوديانت  اهلى

Aamiin. 

Wassalāmu ʻalaikum Wr.Wb... 

 

 

Sunarno, MT, M.Ag 

Suryalaya,  Maret 2022 

 

  



 
 

v 
 

JEJAK SPIRITUALISME LINGKUNGAN 

 
Dr. H. Asep Salahudin, M.A 

Rektor IAILM Suryalaya Tasikmalaya 
Pembina LESBUMI PWNU Jawa Barat 

  
Dalam spiritualisme Islam (tasawuf) ditegaskan bahwa alam 

diciptakan bukanlah ekspresi  kesia-siaan. Di belakangnya 

tertanam  maksud agung partner manusia dalam mengabdi 

kepada Sang Kuasa.  

 

“Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala 
sesuatu di antara keduanya untuk bermain-main. Kami 

menciptakan semuanya hanya dengan Nyata” (Q.S. ad- 

Dukhan/44: 38-39). 

“Pada hari itu Tuhan akan memberikan balasan 
sepenuhnya atas segala perbuatan mereka dalam yang 

Nyata, dan tahulah mereka bahwa Tuhan itu adalah satu-

satunya manifestasi yang Nyata” (Q.S. an-Nur/24: 25),  

“Tak ada kecualinya, semua yang ada di langit dan bumi 
ini harus menghadap Tuhan Yang Maha Pengasih selaku 

hamba-Nya. Sesungguhnya Dia telah mengawasi mereka 

dan memperhitungkannya dengan pasti” (Q.S. 

Maryam/19: 93). 

 

Lingkungan bukan objek eksploitasi, tapi subjek agar  

bersama-sama menciptakan harmoni demi kelangsungan hidup 

bersama. Allahlah yang telah menata alam sedemikian rupa. 

Menurunkan air hujan sehingga tumbuh pepohonan, tanam-

tanaman, buah-buahan (Q.S. Qaf/50: 9-11), dihidupkannya dengan 

hujan itu tanah yang mati (Q.S. al-Jatsiyah/45: 5), bumi menjadi 

segar kembali (Q.S. al-Hajj/22: 63), beraneka tanaman tumbuh di 

mana-mana (Q.S. al-An’am/6: 99),  buah-buahan dihasilkan (Q.S. 

Fathir/35: 27), dan kita pun dengan penuh rasa nikmat 

memakannya (Q.S. Ibrahim/14: 32). Dengan hujan pula, “Kami 
timbulkan kebun-kebun yang indah permai, yang kamu tidak mampu 



vi 
 

menumbuhkan pohon-pohonnya” (Q.S. an-Naml/27: 60), rahmat dari 

langit turun untuk kita (Q.S. al-Mu’min/40: 13). Menjadi sebuah 

tindakan dungu apabila tatanan yang sudah seimbang itu dirusak 

atas nama dan alasan  apa pun. 

Dunia diciptakan Allah dengan Nyata (Q.S. al-Hijr/15: 85, 

Ibrahim/14: 19, al-An’am/6: 73, Yunus/10: 5). Dan kenyataannya 
bahwa di antara sekian banyak makhluk Allah manusialah yang 

berani menerima Amanah-Nya. Agar Amanah ini dapat terjaga 

secara seksama tidak ada cara lain kecuali setiap kita 

menyesuaikan dengan kehendak-Nya. Jika tidak demikian, maka 

kita sungguh makhluk zalim, 

 

“Sungguh Kami telah menawarkan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, tapi mereka enggan 

memikulnya, karena khawatir akan mengkhianatinya, dan 

manusia bersedia memikulnya. Ia sungguh zalim dan amat 

bodoh” (Q.S. al-Ahzab/33: 72).  

 

Risalah Ekologi dan Jejak Kanjeng Nabi 

Risalah ekologi adalah nubuwat paling tua setelah teologi. 

Dalam cerita purba disebutkan ihwal pemicu terusirnya Adam 

dan Hawa dari surga tidak lain karena tidak mengindahkan 

larangan-Nya untuk tidak mendekati pohon. Justru keduanya 

mendekat bahkan memakan buahnya. Pohon sebagai  simbol  

kesadaran ekologi. Ketika kesadaran ini punah Adam dan Hawa 

harus terusir dari lingkungan damai. Terdampar di jazirah  

tandus. Sebelum akhirnya keduanya dipertemukan di bukit  kasih 

sayang (Jabal Rahmah) yang berada di padang Arafah. Menyesali 

perbuatannya.  Melakukan pertaubatan yang utuh. 

Kalau kita membuka literatur hadis-hadis Nabi akan dengan 

mudah ditemukan teladan darinya tentang bagaimana keharusan 

memperlakukan alam dan binatang dengan sentuhan yang penuh 

cinta. 

Suatu hari seorang laki-laki melakukan perjalanan. Di suatu 

tempat ia sangat kehausan lalu mendatangi   sumur dan turun ke 

bawah kemudian mereguk sepuasnya. Ia naik lagi, dilihatnya 
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seekor anjing sedang menjilat-jilat memakan tanah karena 

kehausan. ‘Anjing ini benar-benar kehausan seperti yang baru saja 

kualami,’ bisiknya. Laki-laki itu turun lagi ke dalam sumur, 

sepatunya ia penuhi air, digigitnya sepatu itu dengan mulutnya 

sehingga ia bisa naik ke atas lalu sepatu yang berisi air itu 

diberikannya kepada anjing. Anjing itu pun bersyukur kepada 

Allah. Atas pertolongan laki-laki yang telah menyambung 

nyawanya, Allah menjawabnya dan mengampuni dia. Para 

sahabat bertanya, ‘Benarkah kita mendapat pahala dalam 
memperlakukan binatang? Jawab Rasul, ‘Pada setiap yang basah 

ada pahalanya’. 
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah saw  bersabda, 

“Barangsiapa yang menanam tanaman akan mendapat balasan 
pahala sesuai dengan banyak buah (manfaat) yang dihasilkan oleh 

tanaman itu.”  
Dalam riwayat al-Tirmidzi,  Rasulullah saw  menyerukan, 

“Kasihanilah segala penghuni bumi niscaya akan kasih kepadamu 
yang ada di langit.” Berburu diperbolehkan (QS. al-Maidah/5: 2) 

namun jangan sampai memusnahkan mereka dari keberadaanya, 

dilakukan dengan cara cara yang merusak habitatnya, “Janganlah 

kalian jadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembakan” 
(HR Muslim). 

Pada suatu hari  Rasulullah memakan kurma muda  di 

tangan kanannya  dan menaruh bijinya di tangan kirinya. Tiba-tiba 

datanglah seekor kambing lalu memanggil kambing tersebut  lalu 

memberikan biji kurma. Kambing itu memakan biji kurma yang 

ada di tangan kiri beliau, sedangkan beliau sendiri makan dengan 

tangan kanannya hingga selesai, kemudian pergilah kambing itu. 

 Di lain kesempatan, dalam perjalanan dari Madinah ke 

Mekah, pada momentum kemenangan (Futuh Makkah) Kanjeng 

Nabi melihat seekor anjing di tepi jalan yang ada sumurnya. 

Anjing itu mengeluarkan suara  seakan membujuk anak-nya yang 

sedang mengerumuninya untuk menyusu. Lalu Beliau 

memerintahkan seorang sahabatnya untuk menjaga anjing itu agar 

tidak ada seorang pun dari tentara kaum Muslim yang 

mengganggu anjing itu dan anak-anaknya. 
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Rasulullah pernah melihat seekor keledai yang telah diberi 

tanda dengan mempergunakan besi panas di mukanya. Beliau 

dengan cepat melarangnya dan melarang  juga untuk memukul 

mukanya. 

Pernah suatu hari Siti Aisyah bersama Rasul saw menaiki 

unta yang sukar dikendalikan. Aisyah dengan keras membelokkan 

unta itu secara paksa ke kiri dan ke kanan. Rasul menegur, “Hai 
Aisyah, bersikap lunaklah. Sesungguhnya kehalusan dalam 

segenap hal akan menambah baik keadaan. Tanpa ada kehalusan 

sesuatu akan menjadi jelek”. 
 Ketika Kanjeng Nabi Muhammad  SAW menjadi 

pemimpin di Madinah beliau telah menetapkan sebuah kebijakan 

yang sangat visioner yakni syariat hima. Hima dalam makna 

asalnya adalah suatu ikhtiar melindungi hak-hak sumber daya 

alam asli, mencagarkan wilayah sekitar Madinah untuk 

melindungi tumbuh-tumbuhan dan kehidupan liar (wildlife).  

Setelah Nabi saw wafat syariat hima ini, sebagaimana 

dicatat Ulumul Quran (1998), terus dilestarikan para penggantinya 

(khulafa ar-rasyidin). Khalifah Umar ibn Khattab misalnya 

menetapkan hima asy-syaraf dan hima ar-raddah yang cukup luas di 

dekat Dariyah; khalifah Utsman bin Affan memperluas hima 

kedua, menurut riwayat mampu menampung 1000 binatang setiap 

tahun. Sejumlah hima yang ditetapkan di Arabia Barat ditanami 

rumput sejak awal Islam dan dianggap oleh organisasi Pangan dan 

Pertanian PBB (FAO) sebagai contoh yang paling lama bertahan 

dalam pengelolaan padang rumput secara bijaksana di dunia. 

 

Mengaktifkan Pesan Tanah Haram 

Di Mekah akan ditemukan sebuah kawasan yang lagi-lagi 

mencerminkan keinsyafan ekologi. Kawasan itu adalah Tanah 

Haram. Di tanah ini tidak diperkenankan menyakiti binatang dan 

merusak tetumbuhan bakan memetik sehelai rumput sekali pun. 

Tanah Haram hadir pada memori kolektif umat beragama sebagai 

metafora  bahwa kemabruran (mabrur/al-birr: puncak-puncak 

kebaikan) itu tidak hanya mengacu kepada kecermatan dalam 

menangkap pesan moral dari situs-situs peninggalan Ibrahim 
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(haji), namun juga dari sejauh mana kita dapat memperlakukan 

alam dengan santun. Seandainya segenap ritual haji dapat 

mengantarkan seseorang dalam kesadaran Ilahi, maka Tanah 

Haram dengan pesan kesadaran ekologi di belakangnya pun 

menjadi jembatan untuk mengalami kesadaran yang sama  

sebagaimana diisyaratkan Q.S. al-Baqarah/2: 164:   

 

“Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan 
perubahan malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang 

berlayar di laut (membawa) apa-apa yang berguna untuk 

manusia dan pada air yang diturunkan oleh Allah swt dari 

langit, lalu dengan (air) itu ia hidupkan bumi sesudah 

matinya, serta ia tebarkan padanya tiap-tiap (jenis) 

binatang, dan pada peredaran angin dan mega yang 

terperintahkan di antara langit dan bumi, (pada itu semua) 

ada beberapa tanda (ayat-ayat) untuk kaum yang mau 

mempergunakan akalnya.”  

 

Tanah Haram, menurut saya, tidak hanya merujuk kepada 

tempat di seputar Mekah dengan segala pemuliaan terhadapnya, 

tapi lebih dari itu  ia adalah simbol dari alam semesta secara 

keseluruhan yang juga merindukan perlakuan sama. Dari Tanah 

Haram kita diingatkan melakukan reorientasi --meminjam tafsir 

Seyyed Hossein Nasr-- dari manusia antroposentris dan 

homosentris ke teosentris. Manusia yang menciptakan pertautan 

utuh  antara fungsi khalifah Allah dan tugas sebagai  ‘abd Allah. Dan 

bukankah  kedamaian alam akan tercipta ketika dikelola kaum 

beriman yang melakukan amal shaleh (QS an-Nur/24: 55) yang 

paham betul bahwa semua itu amanah yang wajib dijaga dan 

dipelihara dengan seksama (QS. al-Ahzab/33: 72). Pengelolaan 

alam tidak layak diserahkan kepada kaum perusak yang tidak 

memiliki kesadaran “Tanah Haram” yang hanya akan  
mewariskan malapetaka, alih-alih mendatangkan kemaslahatan 

justru mengundang kemafsadatan. (QS. al-Rum/30: 41).  
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Dalam tilikan Seyyed Hossein Nasr, “Bagaimana Tuhan 
memelihara dan mengasuh dunia, manusia sebagai wakil-Nya 

juga harus mengasuh dan memelihara atmosfer di mana ia 

memainkan peran penting. Ia tidak akan pernah menelantarkan 

tugas-tugas dunia alam tanpa pada saat yang sama mengkhianati 

amanah yang telah diterimanya ketika ia bersaksi akan ketuhanan 

Allah dalam kesepakatannya pra keabadiaan (al-mitsaq) seperti 

ditunjukkan al-Quran dalam ayat yang terkenal, “Bukankah Aku ini 

Tuhanmu? Mereka (manusia) menjawab, ‘Betul, Engkau Tuhan kami, 
kami bersaksi’” (QS. al-A’raf/7: 172) 
 
Tradisi Sufi 

Cinta terhadap alam inilah dengan sangat mengagumkan 

telah diteladankan para sufi seperti tampak dalam syair-syair yang 

mereka bikin yang kadangkala memunculkan salah penafsiran 

seolah mereka tengah mengembangkan paham naturalisme. Aku 

gembira dengan kosmos/aku mencintai seluruh dunia/karena dunia milik-

Nya (Sa’di)  
Yunus Emre  dengan memukau menyimbolisasikan fakta 

ekologi dengan realitas alam surgawi, Semua sungai yang ada di 

sorga/mengalir dengan kata Allah, Allah/Dan setiap burung Bulbul 

bercumbu/dan menyanyikan nada: /Allah, Allah  

 

Dalam pelukisan indah sajak “Sungai Walanae” karya D. Zawawi 
Imron,  

 

Daun-daun pohon di tepian 

memejamkan matanya 

ketika aku turun dan mandi 

dingin airmu/bagai setia seorang sahabat 

menjauhkanku dari karat dan kesumat”.  
 

Kita kutip syair-syair menggetarkan Jalaluddin Rumi yang 

mampu mendengarkan kata-kata bisu alam karena meyakini 

bahwa alam dan isinya  adalah tabir beraneka warna yang 

menutupi wajah Sang Kekasih. 
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Di taman ada beratus-ratus kekasih nan menawan 

Bunga mawar dan bunga tulip menari berputar-putar 

Di anak sungainya mengalir air bening 

Semuanya ini adalah dalil: itulah Dia 

 

Lebih jauh, bagi Rumi, mana mungkin taman akan 

tersenyum jika saja mendung tidak mengucurkan air matanya. 

Dengan penuh cinta mendung itu akan berubah menjadi hujan 

yang membasahi tetumbuhan sehingga menyuburkan sebuah 

negeri. Taman, hujan, tanaman, bagi Rumi adalah sesuatu yang 

akan mengantarkan kita kuasa  mendayuh menuju Samudera 

Cinta, tenggelam di dalam kasih-Nya 

 

Karunia itu datang dari Tuhan 

Takkan menemukan karunia tanpa tabir “Taman” 

Semua bunga mawar, meski sisi luarnya 

Kelihatan seperti duri 

Itulah cahaya dari Belukar Terbakar 

Meski kelihatannya seperti api! 

Seperti kucing yang membawa anaknya 

Dengan mulutnya 

Kenapa tak kau lihat ibu-ibu di taman? 

 

Novel filsafat yang dibuat sastrawan Ibnu Tufail (1106) 

dalam karyanya Hayy bin Yaqdzon  yang   di kemudian hari Daniel 

Defoe (1719-1820) banyak menimba ilham dan  kemudian 

menghasilkan novel Robinson Crusoe dengan indah menulis 

paragraf-paragrafnya yang mencerminkan cinta yang tulus 

terhadap alam seperti diterjemahkan oleh Ali Audah: 

 

“…Sifat buah-buahan misalnya, tujuannya keluar dari 

bunga, kemudian berkembang menjadi masak dan 

ranum, bijinya jatuh ke tanah untuk kemudian 

tumbuh lagi menjadi pohon. Apabila ada orang yang 

memetik buah itu sebelum mencapai 

pertumbuhannya maka perbuatan itu patut dicela, 
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tidak bermoral, sebab ia merintangi pertumbuhan 

benda tadi dalam mencapai tujuannya yang alami. 

Dengan demikian kelompok  pohon ini dikeluarkan 

dari jenisnya. Orang yang memakan buah yang sudah 

masak tapi bijinya di buang di lautan, di sungai atau 

tempat-tempat yang tak memungkinkan biji itu 

tumbuh lagi, maka perbuatan itu pun biadab sebab ia 

telah merintangi pertumbuhan bibit tadi mencapai 

tujuan yang alami, dan ini berarti mengurangi 

kelestarian alam. Orang tidak boleh makan dari jenis 

tetumbuhan atau buah-buahan langka sebab ini 

berarti membinasakan jenis tumbuh-tumbuhan itu 

untuk selamanya” 

“Kalau orang melihat tetumbuhan yang tertutup dari 
sinar matahari atau terganggu tetumbuhan lain yang 

akan merusaknya, maka orang harus mengatasi  

gangguan itu. Tetumbuhan yang mengganggu perlu 

dipisahkan tapi jangan pula dirusak. Kemudian bila 

perlu disirami lagi. Juga hewan yang diganggu oleh 

binatang buas lain atau dalam kehausan, kelaparan, 

terjepit atau terjerat, harus ditolong. Usir yang 

mengalir yang mengairi tanaman atau hewan, tanah 

longsor atau batu yang menghalangi jalannya air itu, 

harus dihilangkan. Akhlak yang baik ialah 

membiarkan alam dengan segala isinya  berjalan 

menurut bawaannya sendiri”  
 

Dalam, tradisi mistisisme Timur Tao juga akan didapati  

pesan yang tidak jauh berbeda seperti tercatat dalam karya-karya 

Chuang-Tze yang dikutip Nasr dalam Encounter Man and Nature 

(2003), 

“ Hwang-Ti telah bertahta selama sembilan belas 

tahun, dan perintahnya berlaku untuk seluruh 

kerajaan; ketika ia mendengar bahwa Kwang Khang 

Tze (seorang guru Tao yang bijak) hidup di puncak 

gunung Khung Thuong, ia pergi menjumpainya. 
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“Saya dengar bahwa, Anda Tuan, sangat paham 
dengan Tao yang sempurna. Saya ingin bertanya apa 

esensi Tao. Saya ingin menguasai langit dan bumi, 

dan membantu makhluk (tumbuhan) lima biji-bijian 

untuk menghasilkan makanan (lebih baik) bagi orang. 

Saya juga ingin mengatur jalannya Yin dan Yang, 

untuk menjamin kesenangan semua makhluk hidup. 

Bagaimana saya dapat mencapai tujuan ini?” Kwang 

Khang Tze menjawab, “Apa yang ingin Anda minta 
adalah substansi asal dari semua benda; apa yang 

ingin Anda lakukan adalah merupakan kehancuran 

dan keterbelahan substansi. Jika berjalan menurut 

perintah anda, maka asap awan sebelum berkumpul 

akan turun menjadi hujan, semak dan tumbuhan akan 

menggugurkan daunnya sebelum keduanya 

berteman, cahaya matahari dan bulan akan segera 

padam. Pikiran anda merupakan pikiran penyanjung 

dengan kata-kata yang masuk akal, tidaklah pantas 

jika saya harus katakan pada anda tentang Tao yang 

sempurna itu.” 

 

Buku yang   ditulis Mas Sunarno ini diadaptasi dari tesis 

bagus  yang telah dipertahankannya di Magister Ilmu Tasawuf 

Pascasarjana IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Isinya 

mempercakapkan isu lingkungan hidup dalam perspektif Tarekat 

Qadiriyah Naqsyabandiyah terutama diturunkan dari karya dan 

kiprah dua sosok agung mursyidnya yakni Pangersa Abah Sepuh 

(KH Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad, RA) dan Pangersa 

Abah Anom (Hadrotus Syeikh K.H Ahmad Shohibulwafa Tajul 

Arifin r.a). Sebagaimana nampak dalam “Tanbih” dan sebaran 
sajak kunanya: Layar Putri, Kunosari, Panambih Lembur Singkur, 

Gelenyu, Téjamantri, Salaka Domas, Panambih Saropangan, Mangu-

Mangu, Goyong, Panambih Sukanagara, Dangdanggula, Rumangsang 

Degung, Rakitan Degung, Tepiswiring, Bayubud, Budaya, Malihwarni, 

Kapaksi, Gaya, Mangari, Kentar Ajun, Kentar Miring, Pancaniti, Pager 

Ageung, Pagunungan, Kentar Cisaat, Pangesahan, Kulu-Kulu Setra, 
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Adu Manis, Katalimbeng, Ditilar, Pangrungrum, Lumengis, Bogoh Teu 

Sapikir, Sumambat, Sungkawa, Kinanti Kaum, Sumolondo dan 

Langendria. 

TQN Suryalaya tidak hanya beririsan dengan persoalan 

ruhaniah namun juga dengan dunia yang lebih luas termasuk 

lingkungan hidup. Kajembaran rahmaniyah  yang menanamkan 

sikap optimis dalam menjalani hidup. Menyerukan keniscayaan 

merayakan segala hal dengan benar dan riang. 

 

Tasikmalaya, April 2022/Ramadhan 1443 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. Menteri. 

 

1. Konsonan  

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam 

huruf dapat dilihat pada halaman berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ ث
Es (dengan titik 

di atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan 

titik di bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengan 

titik di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik 

di bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
De (dengan titik 

di bawah) 

 Ṭa T ط
Te (dengan titik 

di bawah) 
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 Ẓ Ẓ ظ
(Zet dengan 

titik di bawah) 

 _ʻ ʻ ع
Apostrof 

terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah _ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ya ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti 

vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah 

atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Ḍammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin 

 Fatḥah dan  Ya Ai A dan I َبْ 

 Fatḥah dan wau Au A dan U بَ وْ 

Contoh:  

 haula = َهْولَ  kaifa = َكْيفَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan  huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, 

yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

اَ|َ...-... َى-َ   َ  Fatḥah dan  alif 

atau ya 

Ā a dan garis di 

atas 

ََى-...  َ  Kasrah dan ya Ī i dan garis di 

atas 

َو-...  َ  Ḍammah dan 

wau 

Ū u dan garis di 

atas 

Contoh:  

 ramā =  رََمى māta =َما تَ 

 yamūtu = ََيُْوتُ  qīla =   ِقْيلَ 

 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk tamarbūṭah ada dua, yaitu: tamarbūṭah 

yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tamarbūṭah yang mati 

atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbūṭah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan 
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kedua kata itu terpisah, maka tamarbūṭah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). Contoh:  

 rauḍah al-aṭfāl =   َرْوَضُة َاْْلَْطفال

 al-madīnah al-fāḍilah = اَْلَمِديْ َنُة اَْلَفاِضَلةُ 

 al-ḥikmah =             َاْْلْكَمةُ 

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah Atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( َ ا ),  dalam 

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh :  

 al-ḥajj = َاْْلَج        rabbanā =   رَب هَنا

َنا  nuʻʻima =   نُ عِ مَ         <najjaina = ََنهي ْ

 ʻaduwwun =  َعُدو           al-ḥaqq = َاْْلَق  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah ( ىَ -  َ ), maka ia ditransliterasi seperti 

huruf maddah (ī). Contoh: 

ٌ  َعِلي     = ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ =   َعَرِب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi 

ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia 

diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti hamzah bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya:  
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 al-falsafah = اَْلَفْلَسَفةُ       al-syamsu (bukan as-syamsu) =اَْلشهْمسُ 

 al-bilādu  =  اَْلِباَلدُ                al-zalzalah (az-zalzalah) = اَْلَزْلَزَلةُ 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 
hanya berlaku  bagi yang terletak di tengah di akhir kata. 

Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya:  

 ’al-nau =   اَْلن هْوءُ taʼmurūna = َتَُْمُرْونَ 

 umirtu =    أُِمْرتُ    syai’un =   َشْيء  

 

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi 

adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam 

bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 

dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-

Qur’an (dari al-Qurān), Sunnah, Khusus dan Umum. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:  

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-ʻIbārāt bi ʻumūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-shabab 

 

9. Lafẓ al-Jalālah (ِللاه) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar 

dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa 

nominal), ditransliterasi  tanpa huruf hamzah. Contoh:  

 billāh = ِِبهللاِ   dīnullah =ِدْيُن هللِا  
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Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh = ُهْم ِفْ َرْْحَِة هللاِ 

 

10.  Huruf Kapital 

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf 

kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut 

dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi  Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

AbūNaṣr al-Farābī 
 

11.  Pengecualian Transliterasi  

Pengecualian Transliterasi adalah kata bahasa Arab yang 

telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan 

menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal للَا سنَة  

maka ditulis sunnatullāh dan juga lafal asma al-husna, seperti  عبد
الدين جالل maka ditulis ʻʻAbdurraḥmān dan   الرحمن  maka ditulis 

Jalāluddīn. 
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A. Pandangan Umum Lingkungan 
Alam menyimpan informasi-informasi ilahiah 

yang untuk menyingkapnya memerlukan penelusuran 

secara mendalam. Alam bukanlah sebuah realitas yang 

kosong dan tidak memiliki makna bagi manusia, ia 

merupakan salah satu media bagi manusia untuk 

mengenal Tuhannya. Melalui dimensi spiritual 

memungkinkan manusia untuk hidup secara rohani 

dalam menghayati totalitas eksistensi-Nya melalui alam. 

Dimensi ini dapat dibentuk dengan cara mengubah 

paradigma manusia dalam memandang alam yang 

bukan lagi sekedar objek yang dapat dieksploitasi, tetapi 

alam harus dijadikan sebagai sarana spiritual untuk 

dapat mengenali Allah.  

Melalui usaha tersebut maka manusia dapat 

berinteraksi dengan Allah melalui alam sekitarnya. Bagi 

para penyaksi (kebenaran), setiap helai daun adalah 

sebuah halaman dari kitab suci Ilahi. Oleh karenanya 

alam beserta isinya merupakan kitab Tuhan yang 

terhampar pada semesta. Ketika seseorang menulis, dia 

akan memahatkan karakter tulisan di atas kertas, daun, 

batu, kayu atau logam, namun ketika Tuhan menulis, Dia 

akan menuliskannya dalam diri setiap makhluknya. 

Dalam perspektif tasawuf, kesempurnaan manusia 

terletak pada kesucian jiwanya. Melalui sucinya hati 

seseorang akan mampu membaca hukum ilahi yang 

PENDAHULUAN 
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A. Penyebab Krisis Lingkungan 

Menurut Pauchant dan Seeger30, krisis diartikan 

sebagai gangguan yang secara fisik mempengaruhi 

sistem secara keseluruhan dan mengancam asumsi 

dasarnya, perasaan subjektif dirinya maupun inti 

eksistensialnya. Pengertian lain menyebutkan bahwa 

krisis merupakan suatu peristiwa yang sedang terjadi 

yang mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya 

yang mempengaruhi individu, komunitas, kelompok 

atau seluruh masyarakat. Maka dalam sebuah krisis 

terdapat suatu perubahan besar yang mengarah pada 

ketidakseimbangan atau sesuatu yang tidak sebagaimana 

mestinya.  

Dalam konteks lingkungan misalnya alam yang 

mengalami krisis tentunya tengah dalam masalah dan 

terjadi ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa hal. Namun secara umum sebab-sebab krisis 

lingkungan yang terjadi, sekurang-kurangnya, dapat 

disebabkan oleh dua dimensi yakni yang disebabkan 

secara alamiah atau material, dan krisis yang diakibatkan 

oleh faktor manusia. 

  

 
30  Matthew W. Seeger, et.al., Communication and 

Organizational Crisis. Westport: Praeger Publishers, 2003, 
hal. 8. 

ETIKA LINGKUNGAN 
DALAM PERSPEKTIF 

EKO-SUFISME 
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A. Harmonisasi Tuhan, Alam dan Manusia dalam Eco 

Sufisme 
Dalam konteks sufisme umumnya memandang 

erat antara hubungan Tuhan alam dan manusia. 

Terutama posisi manusia dalam hirarki penciptaan, 

dipandang sebagai cerminan dari Tuhan itu sendiri. 

Dalam hadis disebutkan bahwa “Adam merupakan citra ar-

rahman”. Hadis ini dipahami dalam arti manusia adalah 
wadah yang di dalamnya ada nama-nama Allah yang 

memperlihatkan kesatuan yang terintegrasi, seperti 

halnya alam semesta yang juga merupakan bagian dari 

manifestasi esensi nama-nama Tuhan.  

Kata alam di sini tidak hanya merujuk kepada 

setiap yang dapat dicerap oleh panca indera lahiriah 

manusia semata. Ia dapat berupa alam materil dan non-

materil. Dengan demikian baik manusia maupun alam 

memiliki hubungan yang erat dengan asal usulnya 

terhadap Tuhan. keduanya mempunyai tujuan dalam 

menjalankan penciptaannya. Alam dalam setiap 

geraknya tidak dapat menentukan tujuan tujuannya 

sendiri, yang menentukan tujuan itu haruslah sesuatu 

dzat yang lebih tinggi dari alam, yaitu Tuhan.  

Alam beredar dan berevolusi kepada tujuan 

tertentu, yakni kebaikan universal alam yang memberi 

manfaat bagi mahluk lain di sekitarnya. Keteraturan dan 

ketersusunan yang presisi pada alam semesta tentunya 

RELASI TUHAN, 
ALAM, DAN 
MANUSIA. 
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A. Eksistensi Tarekat Qodiriyyah Naqsabandiyah  

Para ahli tasawuf umumnya mengartikan tarekat 

sebagai “melakukan amalan sesuai dengan hukum 
syariat dengan penuh kehati-hatian dalam arti 

mengamalkan hukum yang pokok dengan tidak hanya 

sekedar mengambil yang ringan atau mudah (rukhsah) 

saja.211 Pengertian ini menginformasikan bahwa tarekat 

pada intinya adalah suatu sikap kehati-hatian dalam 

menjalankan serta mengamalkan ajaran Islam tanpa 

memilih yang menguntungkan saja tetapi sesuai dengan 

hukum Islam yang  berlaku.  

Adapun istilah “tarekat” sendiri diambil dari 
bahasa Arab طريقة yang memiliki arti semakna dengan 

kata صراط (jalan) dan مذهَب (pendapat).212 Kata thariqah 

digunakan dalam al-Qur’an dalam tiga bentuk kata 
tunggal untuk laki-laki (mufrad mudzakkar), kata tunggal 

untuk perempuan (mufrad mu’annats) dan bentuk plural 

 
211  Abu Bakr al-Makki, Syarh Kifayat al-Atqiya wa Minhaj al-

Asfiyah, Maktab Dar Ihya al Kutub al-Arabiyah 
Indonesia, t.t, hal. 10. 

212  Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 
2004, cet. II. Hal. 68. Secara bahasa tarekat diartikan 
sebagai jalan, keadaan, aliran, atau garis sesuatu. 
M.Solihin dan Rosihan Anwan, Kamus Tasawuf, Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 236. 

DINAMIKA TAREKAT 
QODIRIYYAH NAQSABANDIYAH 

DALAM BINGKAI PONDOK 
PESANTREN SURYALAYA 
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A. Paradigma Eko-sufisme Pangersa Abah Anom  
Tasawuf atau sufisme merupakan penerapan laku 

hidup yang didasarkan atas nilai-nilai luhur ketuhanan. 

Dimensi tersebut tercermin dalam konsep ihsan dimana 

seluruh aspek kehidupan seorang manusia senantiasa 

berkaitan dan berhubungan dengan Tuhan, Dzat pemilik 

alam semesta. Oleh karenanya tasawuf bukanlah suatu 

teori pengetahuan yang dapat dicapai hanya dengan 

belajar secara pasif semata, ia merupakan suatu usaha 

tanpa henti dalam mencapai keluhuran melalui 

“berakhlak dengan akhlak Allah”, sedangkan akhlak 
Allah tidak akan dicapai hanya dengan ilmu 

pengetahuan secara teoritis, melainkan harus dilakukan 

secara praktis.263  

Sebagai implikasinya manusia yang menerapkan 

nilai-nilai tasawuf dalam menjalani setiap kehidupannya 

senantiasa sadar bahwa apa yang dilakukannya 

senantiasa dilihat oleh Allah dan segala tindakan baik 

maupun buruknya membawa implikasi terhadap dirinya 

baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya 

seorang sufi senantiasa berhati-hati dalam menjaga 

tingkah lakunya serta selalu berusaha melakukan sikap 

dan tindakan yang terbaik yang disenangi oleh 

 
263  Faridudin al-Aththar, Tadzirat al-Awliya, disunting oleh 

R.A. Nicholson, London: t.p, 1905-1907, Vol. I, hal. 264. 

PARADIGMA SERTA 
IMPLEMENTASI EKO-SUFISME 

HADROTUS SYEIKH K.H. 
AHMAD SHOHIBULWAFA 

TAJUL ARIFIN 
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Bumi dan semesta merupakan tempat tinggal seluruh 

manusia. Oleh karenanya masalah lingkungan adalah 

masalah yang menjadi tanggung jawab seluruh manusia, 

baik masyarakat di Timur maupun di Barat. Anugerah Allah 

berupa alam semesta ini memberikan suatu konsekuensi 

agar manusia yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini 

untuk mengelola serta mengambil manfaat darinya, tetapi 

juga mempunyai kewajiban untuk memelihara serta 

melakukan konservasi agar terjadi keseimbangan ekologi.  

Alam tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga wajib 

dihargai. Tuhan melalui kuasa-Nya telah menundukkan 

alam bagi manusia, untuk itu manusia harus menjaganya 

secara baik dan seimbang. Keseimbangan ekologi yang 

dimaksud adalah mengeksplorasi alam dengan tanggung 

jawab  dan proporsional sehingga tidak terjadi kerusakan 

pada alam dan tetap peduli akan kelestariannya untuk  

generasi yang akan datang. 

Salah satu solusi agar manusia memiliki kesadaran 

dalam menjaga lingkungan dan alam secara seimbang ialah 

dengan cara bertasawuf. Hal tersebut didasarkan pada fakta 

bahwa tasawuf memberikan wawasan yang holistis 

mengenai hubungan Tuhan, manusia dan alam. Tasawuf 

menawarkan suatu konsep harmonisasi antara ketiga unsur 

tersebut. Ketiga kutub ini harus seimbang dan harmonis. 

Menghilangkan salah satu komponen akan menyebabkan 

kepincangan di antara ketiganya. Jika melakukan 
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