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Abstrak
Rasa cinta tanah air di kalangan anak bangsa semakin hari kian pudar, tidak hanya pada indentitas
diri, namun juga pada sikap dan tingkah laku yang tidak lagi menggambarkan kesetiaan dalam
merawat alam dan bumi pertiwi. Perwujudan cinta tanah air yang terkikis oleh keserakan manusia
dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki mengakibatkan ketidakpedulian
dalam merawat dan melestarikan alam fisik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui lembaga
pendidikan merupakan tulang punggung dalam menumbuhkan karakter dan kesadaran generasi
penerus bahwa bentuk kecintaan terhadap tanah air salah satunya diwujudkan dengan peduli terhadap
lingkungan dan pelestarian alam. Adapun ekopesantren merupakan salah satu wadah untuk
menumbuhkan rasa cinta alam fisik Indonesia dengan menanamkan cara fikir, sikap dan tingkah laku
yang menggambarkan kesetiaan, kepeduliaan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup dan alam
Indonesia.
Kata Kunci: Cinta Tanah Air, Peduli Lingkungan, Ekopesantren

Pendahuluan
Rasa cinta tanah air dan peduli lingkungan merupakan dua nilai yang ditanamkan dalam pendidikan karakter
bangsa. Secara bersamaan, peduli dan pelestarian lingkungan merupakan aksi nyata dari sikap cinta tanah
air. Dalam konteks Indonesia saat ini, integrasi dua nilai ini penting diperkuat karena di samping rasa
nasionalisme yang kian tergerus dalam diri anak bangsa, kerusakan lingkungan ulah tangan yang tak
bertanggung jawab adalah gambaran rasa cinta tanah air yang kian pudar. Penanaman nilai-nilai cinta tanah
air tidak akan optimal terwujud tanpa disertai aksi dan tindakan nyata dari sistem pendidikan yang melibatkan
tidak hanya ranah kognitif, melainkan juga optimalisasi aspek afektif dan psikomotorik.
Selama ini, pendidikan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air secara formal diajarkan di sekolahsekolah melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Beberapa kegiatan
ekstrakurikuler seperti pramuka juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Namun agaknya,
tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini terlalu besar sehingga upaya penanaman nilai-nilai tersebut
berjalan tidak optimal. Di samping itu, kerusakan lingkungan dan bencana alam yang dialami oleh negeri ini,
sebagian karena ulah tangan manusia yang tak bertanggung jawab dan tidak sama sekali menunjukkan rasa
cinta tanah air. Perbuatan negatif yang mengarah kepada pengrusakan dan ketidakpedulian lingkungan alam
melanda hampir semua kalangan tidak terkecuali anak-anak dan kalangan remaja sebagai generasi penerus.
Jika pendidikan tidak mampu membenahi kondisi ini, dapat dibayangkan masa depan lingkungan alam
Indonesia nanti.
Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan klasik yang mengandalkan penanaman moral berbasis
agama Islam. Pola pendidikan pesantren adalah pembinaan karakter peserta didik berbasis asrama. Pola
pembinaan yang dapat memantau perkembangan prilaku keseharian santri menjadikan peran pesantren
sangat strategis dalam menanamkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan prilaku cinta dan peduli akan
lingkungan alam anah air.
Saat ini, beberapa pesantren mulai mengembangkan program kepedulian akan pelestarian lingkungan dengan
menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik, atau yang dikenal dengan ekopesantren. Tulisan ini akan
mengelaborasi bagaimana penanaman karakter peduli lingkungan alam di pesantren menjanjikan terwujudnya
generasi pecinta tanah air yang peduli akan kelestarian lingkungan alam Indonesia .
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Integrasi Nilai Cinta Tanah Air dan Peduli Lingkungan
Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan pakar mengenai wujud cinta tanah air, salah satunya cinta
tanah air merupakan cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan
penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, kultur, ekonomi dan politik bangsanya
(Mahbubi, 2012). Meskipun cinta merupakan sebuah perasaan, namun cinta belum dapat dirasakan jika semua
elemen akal, sikap, dan perbuatan belum menyatu sehingga tidak mampu membuktikan rasa cinta air yang
sejati, dalam konteks ini, cinta tanah air, salah satu bentuk cinta adalah menjaga lingkungan fisik alam
Indonesia dari berbagai kerusakan dan kepunahan.
Tidak dipungkiri bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat
Indonesia, kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Namun sering tanpa disadari, bahwa
kegiatan tersebut secara bersamaan menimbulkan dampak ganda, yaitu kemakmuran serta kerusakan
lingkungan hidup (Muspiroh, 2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan konservasi untuk mengatasi
dan mencegah timbulnya pengaruh negatif terhadap lingkungan serta berupaya melakukan pelestarian
sumber daya alam Indonesia. Hal ini dilakukan supaya generasi-generasi di masa depan dapat terus
memanfaat sumber daya alam yang kita punya. (Muspiroh, 2014).
Cinta tanah air, kepedulian akan menjaga lingkungan fisik alam Indonesia adalah perwujudan nyata dari
kesetiaan terhadap bangsa. Kesadaran setiap warga negara tanpa melihat suku, ras dan agama mempunyai
andil untuk melindungi, menjaga dan memelihara alam fisik negeri ini. Sebaliknya, ketidakpedulian akan
pelestarian lingkungan adalah gambaran dari rasa cinta yang terkikis dan wujud dari ketidaksetiaan pada tanah
air.
Adapun kerusakan lingkungan hidup dan alam Indonesia dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat
peristiwa alam dan akibat perbuatan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dipahami sebagai proses
deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan
hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem (Alamendah,
2014). Adapun Kerusakan alam yang diakibatkan oleh perbuatan manusia hanya dapat diatasi dan dicegah
bahkan dapat dilestarikan, karena manusia dibekali akal dan ilmu pengetahuan sehingga dapat
mengembangkan cara dan teknologi untuk memperbaiki alam lingkungannya (Muspiroh, 2014).
Adapun pendidikan merupakan salah satu cara strategis untuk menanamkan sikap peduli dan menjaga
lingkungan alam. Berbagai usaha pemerintah untuk melestarikan lingkungan melalui pendidikan terus
digalakkan, baik di tingkat SD sampai perguruan tinggi, namun pendidikan lingkungan yang sudah berjalan
puluhan tahun tersebut terkesan belum memberikan hasil yang signifikan. Bahkan tingkat kerusakan lebih
cepat dibandingkan pemulihannya (Maulana, 2014). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam semua lini
harus sejalan dengan penanaman nilai-nilai peduli lingkungan melalui lembaga pendidikan. Misalnya dalam
kebijakan pembangunan dan ekonomi, pemerintah harus tegas dan membuat regulasi yang mendukung
pencegahan terhadap kerusakan alam dengan tidak membiarkan lahan serapan air didirikan bangunan
apapun, sehingga tidak terjadi banjir ketika musim hujan. Ilustrasi integrasi nilai cinta tanah air dan peduli
lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar I. Integrasi Nilai Cinta Tanah Air dan Peduli Lingkungan
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Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua program pelestarian lingkungan alam Indonesia adalah
upaya mewujudkan cinta lingkungan, alam dan tanah air Indonesia.
Pendidikan Lingkungan melalui Ekopesantren
Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah lama eksis di bumi nusantara. Pesantren
merupakan tulang punggung penanaman nilai-nilai moral berbasis ajaran Islam. Dari rahim pesantren banyak
lahir generasi unggul yang tidak diragukan komitmennya akan pengabdian tulus dan cinta pada tanah air.
Seiring perkembangan zaman, pesantren selalu melakukan pembenahan diri untuk mengoptimalkan peran
sosialnya di tengah kehidupan berbangsa. Sejak lama, beberapa pesantren menunjukkan kepeduliannya
terhadap lingkungan alam dengan pembentukan karakter santri melalui pola hidup sehat dan ramah
lingkungan. Kepedulian pesantren akan alam lingkungan bukan sekedar mengikuti tren atau perkembangan
isu-isu sosial, melainkan karena dalam ajaran Islam pelestarian lingkungan sendiri merupakan ajaran utama
untuk tercapainya tujuan syariat Islam.
Pesantren yang peduli akan lingkungan hidup atau ramah lingkungan menjadi perhatian para pemerhati
lingkungan, dalam hal ini terlibat langsung instansi pemerintah melalui penggagasan Ekopesantren. Adapun
Ekopesantren merupakan hasil kerja sama dua instasi pemerintah yakni Kementerian Negara Lingkungan dan
Departemen Agama melalui kesepakan bersama Nomor: B-17/ DEP.VI/LH/XII/2006 dan Nomor
DJ.II/511E/E/2006 tentang Pengembangan Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Melalui MoU ini maka ditindaklanjuti dengan program Ekopesantren yang akan menjadi model Pondok
Pesantren di Indonesia (Mangunjaya F. M., 2014). Ekopesantren kemudian didefinisikan sebagai upaya
memberikan label ’ramah lingkungan’ atau green bagi pesantren-pesantren yang dapat menunjukkan
kontribusi atau partisipasinya pada perawatan, pelestarian dan konservasi lingkungan dan alam (Mangunjaya
F. M., 2014).
Dalam prakteknya, kehidupan di pesantren sendiri juga mengalami permasalahan lingkungan, terutama
masalah kebersihan, kerapihan dan pola hidup yang kurang sehat. Bahkan tidak jarang pesantren
diidentikkan dengan wilayah yang kumuh dan tidak terjaga kebersihannya (Muhtarom, 2014), sanitasi yang
kurang baik, dan sampah yang tidak terkelola secara proposional menjadi ancaman yang serius dan merusak
lingkungan di sekitar pesantren (Indraningsih, 2014). Sehingga dapat dikatakan, Implementasi ekopesantren
sejatinya upaya pesantren dalam menerapkan nilai-nilai Islam yang utuh demi terciptanya lingkungan hidup
serasi dengan alam.
Dengan demikian, ekopesantren paling tidak adalah upaya menekankan pembiasaan dan penanaman
karakter tentang bagaimana menciptakan lingkungan pesantren yang sehat, kondusif dan nyaman bagi santri,
ustadz dan seluruh penghuni lainnya. Pola pembiasaan hidup sehat dan mencintai lingkungan alam
diharapkan melekat dalam diri para alumni yang siap terjun serta mengembangkannya setelah mereka lulus
dari pesantren. Pada tahap selanjutnya, pengembangan ekopesantren merupakan salah satu wujud nyata
cinta tanah air yang dapat dilakukan oleh kalangan santri, karena pengembangan pesantren yang
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menerapkan pola hidup ramah lingkungan serta penanaman anak didik atau santri yang mencintai alam
adalah wujud nyata cinta alam fisik dan pelestarian bumi pertiwi Indonesia.
Untuk menanamkan rasa cinta tanah air melalui Ekopesantren, maka kemudian perlu mengikuti beberapa
indikator dan kriteria pelestarian lingkungan hidup berbasis pesantren sebagaimana yang diformulasi salah
satu pemerhati dan pakar ekopesantren Fachruddin Majjeri Mangunjaya (2014) , yaitu:
1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan
Kriteria pertama untuk mengklasifikasi pesantren mempunyai kepedulian terhadap lingkungan alam dapat
ditunjukkan dari sejumlah kebijakan yang dilakukan pesantren dalam mewujudkan ramah lingkungan dan
keterlibatan konservasi alam. Termasuk dalam aspek ini adalah pertama; pengalokasian dana khusus
untuk kegiatan lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh Pesantren Nurul Hakim Lombok yang
mengalokasikan dana untu membeli alat pertanian serta pengerukan sampah di kali sekitar lingkungan
pondok pesantren (Aulia, Khumairoh, & Isnaini , 2017). Kedua, Ekopesantren secara mandiri melakukan
penggalan dana melalui kegiatan yang terkait lingkungan untuk mendapatkan pendapatan ekonomis bagi
pesantren. Contohnya Pesantren Nurul Hakim melakukan pengelolaan sawah dan penggilingan padi yang
menjadi sumber pendapatan pesantren dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
sekitar (Aulia, Khumairoh, & Isnaini , 2017). Begitu pula yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sumber
Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) Lamongan, Jawa Timur, melalui penjualan padi organik yang
melibatkan langsung para santri, bahkan saat ini, salah satu cabang SPMAA berhasil menjadi pemasok
padi organik terbesar di Pasuruan (Aulia & Gunawan, 2017).
Bentuk kebijakan pesantren yang ketiga terintegrasi dalam peraturan dan tata tertib yang menumbuhkan
sikap peduli lingkungan di kalangan santri.. Adapun kebijakan merupakan penanaman nilai yang
menggunakan pendekatan dari “atas ke bawah.” Kyai, pengasuh serta para pendidik di pesantren (ustadz)
merupakan figur dan tokoh sentral dalam merumuskan kebijakan. Sejumlah kebijakan terimplementasi
dalam peraturan dan tata tertib pesantren, misalnya kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, memungut
serta memilah sampah telah menjadi etos dan prilaku yang ditanamkan sejumlah ekopesantren.
Keteladanan, pengawasan bahkan sangsi diterapkan untuk menanamkan sikap dan prilaku ramah
lingkungan.
Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa pengajaran, keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan
di pesantren mampu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Seperti riset yang pernah dilakukan
pada tahun 2014 pada dua pesantren, yakni Pesantren Nurul Haramain Nw Narmada dan Pondok
Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Berdasarkan hasil penilaian sikap dan aksi yang dilakukan
pesantren dalam gerakan lingkungan hidup, sikap perhatian terhadap lingkungan pada kedua pesantren
tersebut telah mencapai taraf sikap ekologi yang dalam (deep ecology). Adapun deep ecology dipahami
sebagai pendekatan holistik untuk menghadapi masalah-masalah bumi, dengan memadukan pemikiran,
perasaan, spiritualitas dan tindakan, sehingga terjalin hubungan yang lebih dalam dengan kehidupan.
Selain itu, riset di kedua pesantren tersebut juga menunjukkan sikap kepedulian lingkungan cukup tinggi
di kalangan santri (Halid, Setyono, & Sunarto, 2014). Hal ini menunjukkan bagaimana pembelajaran,
keteladanan serta pembiasaan dalam kehidupan keseharian di pesantren mampu menumbuhkan sikap
peduli terhadap lingkungan yang secara bersamaan adalah wujud cinta pada alam fisik tanah air.
2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan.
Belum ada rumusan baku tentang kurikulum berbasis lingkungan, namun, sampai saat ini sejumlah
pesantren yang telah secara khusus memasukkan unsur-unsur pelestarian lingkungan adalah pesantren
yang menerapkan konsep agribisnis sebagaimana yang diterapkan pesantren Darul Falah Bogor. Hal ini
dapat dilihat dari sejumlah mata pelajaran ketrampilan dan praktek lapangan yang diselenggarakan oleh
pesantren, contohnya pada mata pelajaran Budi Daya Tanaman, Proyek Pertanian serta Magang/ praktek
lapangan di instansi yang terkait dengan pertanian (Muslim, 2015).
Hasilnya, penerapan ekopesantren dengan pola agribisnis ini adalah terwujudnya lahan pesantren Darul
Falah Bogor yang cukup luas, yang sebelumnya merupakan lahan kering, sekarang sebagian besar sudah
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tertutup budidaya tanaman tahunan dan kebun rumput (Muslim, 2015). Sehingga dapat dikatakan tingkat
kepedulian terhadap lingkungan sudah mencapai taraf memperbaiki kerusakan alam.
Adapun beberapa pesantren lain yang juga masuk kriteria ekopesatren belum menerapkan secara khusus
kurikulum berbasis lingkungan, sebagian baru menerapkannya dalam bentuk hidden curicullum atau pun
terintegrasi melalui sejumlah mata pelajaran seperti Fikih, PPKN, Biologi dan lainnya. Dalam mata
pelajaran fikih misalnya, ada materi khusus tentang kebersihan dan fiqh bi’ah (fikih lingkungan), pada mata
pelajaran ini para ustadz menyisipkan wawasan peduli lingkungan dan pelestarian alam (Aulia, Khumairoh,
& Isnaini , 2017).
Pada beberapa kegiatan kepesantrenan seperti tausiyah oleh Kyai dan para ustadz, sering disampaikan
materi-materi tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan menjaga alam sekitar. Doktrin penanaman
peduli lingkungan disampaikan secara berkesinambungan dan diimplementasikan dalam bentuk peraturan
dan tata tertip kehidupan di pesantren. Untuk efektivitas pola hidup ramah lingkungan tersebut, pesantren
menerapkan sejumlah pengawasan dan sangsi bagi pelaku yang melanggar dan menunjukkan sikap
ketidakpedulian dan pengrusakan terhadap lingkungan.
3. Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif.
Dalam aspek ini, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung unsur pelibatan masyarakat
dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Umumnya, dalam aspek ini pesantren turut serta
memberikan wawasan dan pendidikan lingkungan kepada warga sekitar pesantren. Sebagian melakukan
kegiatan Ekstrakurikuler dengan membagikan bibit pohon secara gratis kepada warga (Halid, Setyono, &
Sunarto, 2014), santri diajarkan mengelola kebun (Aulia, Khumairoh, & Isnaini , 2017), termasuk sejumlah
kegiatan yang melibatkan santri membantu warga pada musim tanam (Aulia & Gunawan, 2017). Kegiatan
partisiatif tersebut tidak hanya menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian akan alam fisik Indonesia, namun
juga menumbuhkan rasa sosial, kepedulian dan mencintai sesama anak bangsa lainnya, bahkan
membantu pertumbuhan ekonomi mandiri para santri dan juga masyarakat.
4. Pengelolaan Sarana Pendukung Pesantren Ramah Lingkungan.
Salah satu indikator nyata yang dapat terlihat oleh kasat mata adalah sarana dan prasarana yang
mendukung program pengelolaan lingkungan. Hampir semua pesantren yang mendapatkan label ‘ramah
lingkungan’ mempunyai sarana pendukung ramah lingkungan seperti alat pengelolaan dan pemilahan
sampah, sarana pengolahan pupuk kompos, bahkan beberapa pesantren telah mempunyai sarana untuk
menciptakan energy alternatif seperti alat pengolahan biogas yang memanfaatkan limbah kotoran santri
menjadi gas yang dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan api dan digunakan untuk memasak (Aulia &
Gunawan, 2017).
Berdasarkan sejumlah indikator dan fakta yang diungkapkan dapat digambarkan bagaimana implementasi
ekopesantren menjanjikan optimalisasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air pada generasi penerus bangsa,
dalam wujud kesetiaan, kepedulian dan penghargaan terhadap alam fisik Indonesia. Namun pelestarian alam
lingkungan Indonesia melalui lembaga pendidikan seperti pesantren akan memberikan dampak yang lebih
lama ketimbang kebijakan pemerintah yang secara langsung dalam bentuk regulasi yang terintegrasi dengan
nilai-nilai kepedulian akan alam fisik Indonesia. Sebab, hasil yang dituai melalui ekopesantren relatif cukup
lama dan panjang, karena objek penanaman karakter peduli lingkungan adalah generasi penerus. Sedangkan
saat ini yang banyak melakukan pelaku pengrusakan alam sebagian besar adalah orang dewasa. Jika prilaku
pengrusakan alam oleh orang dewasa tidak dihentikan, generasi penerus akan mengalami beban berat dalam
memperbaikinya, bahkan mungkin sebagian alam terlanjur rusak sehingga punah dan tidak dapat
dimanfaatkan lagi oleh mereka.
SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas, penenanaman cinta tanah air pada generasi penerus bangsa terutama pada
aspek cinta alam fisik Indonesia, dapat diwujudkan dengan pengembangan dan implementasi ekopesantren.
Pola pendidikan dan pembinaan di pesantren yang mengandalkan keteladanan, pembelajaran dan
pembiasaan akan pola hidup sehat dan ramah lingkungan dalam keseharian santri dapat membentuk cara
fikir, sikap dan tingkah laku yang peduli akan kelestarian lingkungan dan alam fisik Indonesia. Bahkan
implementasi ekopesantren yang diilhami nilai moral agama Islam juga dapat menumbuhkan rasa sosial dan
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kesetiakawanan pada sesama anak bangsa. Secara bersamaan nilai-nilai yang dapat ditanamkan melalui
ekopesantren akan membentuk generasi penerus yang mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan
sumber daya alam tanpa merusak dan mengeksploitasinya secara rakus, sebaliknya memperbaiki dan
melestarikannya untuk kehidupan generasi masa mendatang.
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