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Pendahuluan: Menghijaukan Hati Sebelum
Menghijaukan Lingkungan
Sudah sejak lama kita mengasosiasikan warna hijau dengan
sesuatu yang hidup, asri, dan lestari. Bahkan kita
menggunakan kata “penghijauan” sebagai kata ganti untuk
penanaman kembali lahan yang telah gundul dengan
tanaman-tanaman yang bisa membuat lahan tersebut kembali
terlihat hijau; dengan tujuan untuk mencegah erosi tanah,
memperbaiki kualitas udara, memperbaiki ekosistem, dan
banyak manfaat lainnya. Orang-orang berbondong-bondong
menyematkan kata hijau dalam program-program mereka,
untuk menyampaikan bahwa program mereka mengacu pada
konsep kelestarian lingkungan. Malah organisasi pecinta
lingkungan, Greenpeace, menyematkan kata green itu
sebagai nama organisasi mereka.
Bagi seorang muslim, asosiasi itu tidak hanya diperoleh dari
hasil kultural atau sosial, tapi juga dari aspek spiritual. Dalam
Islam, kata hijau juga sering digunakan untuk menjelaskan
sifat sesuatu yang hidup dan memberi manfaat. Allah SWT
secara spesik menyuruh kita untuk mentadaburi bagaimana
Dia menurunkan hujan dari langit dan menjadikan bumi
menjadi hijau (Al-Hajj:63). Allah SWT juga sering
menganalogikan turunnya Al-Qur'an dengan turunnya air
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hujan dari langit tersebut, yang berarti Al-Qur'an itu sendiri
dapat menyirami hati manusia, menjadikannya hijau: hidup
dan memberi manfaat dengan lestari.
Malah dalam Surat Ar-Rahman ayat 64 Allah berrman bahwa
surga Allah SWT itu sendiri berwarna hijau. Pun juga pakaian
surga berwarna hijau (Al-Insan: 21). Tidak pelak jika Nabi
Muhammad SAW pun juga menyukai warna hijau. Toh tujuan
akhir yang kita dambakan pun berwarna hijau.
Seorang muslim sudah semestinya mentadaburi Al-Qur'an
hingga pada tahap dimana rman Allah SWT itu dapat
mengubah kita, menghijaukan hati kita, hingga membentuk
karakter pribadi muslim yang tidak hanya tunduk dalam
ibadah kepada Sang Maha Pencipta, tapi juga mengambil
manfaat dan pelajaran dari ciptaan-Nya dengan cara yang
diridhai-Nya. Dengan itu pula masyarakat muslim dapat
berkembang menjadi rahmatan lil alamin.
Hati yang hijau adalah hati yang hidup dan memberi
kehidupan pada lingkungan sekitarnya; hati yang senantiasa
cenderung untuk memberi manfaat kepada orang lain, dan
mencegah bahaya agar tidak menimpa orang lain. Dari sana,
terbentuk pribadi yang tidak hanya menjadi pengambil
manfaat dari lingkungannya, tapi juga memberi manfaat yang
juga menghijaukan sekitarnya. Pribadi yang melestarikan
lingkungan, dengan harapan akan keberlangsungan manfaat
bagi diri dan lingkunganya, serta harapan akan ridha-Nya.
Dengan kata lain, seorang muslim yang kaffah tidak akan
dengan serta merta menihilkan aspek kelestarian lingkungan
demi pencapaian hal-hal lain seperti keuntungan dan
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ً ﺒﺢ ا َ ْْﻷرُض ُﻣْﺨ َ ﱠ
ﴬة
َ ِ أَﻟ َْﻢ ﺗ ََﺮ أَﱠن اﻟﻠ َﱠﻪ أَﻧ َْﺰَل
ُ ِ ﻓﺘﺼ
ْ ُ َ ﻣﺎء
ﻣﻦ ﱠ
ً َ اﻟﺴ َ ِء
ٌ ِ إِﱠن اﻟﻠ َﱠﻪ ﻟ
ٌ َﻄﻴﻒ َﺧِﺒ
“Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah
menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau?
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”

kesenangan. Sebaliknya, mereka akan berhati-hati dalam
mengelola dan mengambil manfaat dari lingkungan
sekitarnya agar keberlangsungan manfaat dari Allah SWT
dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Sudah
semestinya seorang muslim membangun kepedulian atas
permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin
mengkhawatirkan.
Dalam hal permasalahan lingkungan, kita seringkali jatuh
pada hal-hal besar seperti limbah industri atau kebijakankebijakan besar dari pemerintah. Padahal, sumber utama
permasalahan lingkungan lebih banyak muncul dari
kolektivitas rumah tangga. Dalam hal sampah contohnya, 48%
dari sampah nasional Indonesia berasal dari sampah rumah
tangga, sementara pasar tradisional sebagai sumber sampah
terbesar kedua hanya menyumbang 24% saja. Dari segi energi
juga demikian: sepertiga penggunaan energi nasional adalah
untuk rumah tangga, mengalahkan penggunaan energi untuk
industri dan transportasi.
Membangun pribadi muslim yang memiliki orientasi
kelestarian lingkungan akan berdampak pada terbentuknya
keluarga-keluarga muslim yang juga memiliki kesadaran
tersebut. Dengan sendirinya, keluarga-keluarga ini akan
membangun komitmen untuk membuat rumah tangga yang
hijau di rumah yang hijau. Sekumpulan rumah yang hijau ini
akan membentuk masyarakat yang hijau dan dengan sedikit
demi sedikit mengurai permasalahan lingkungan yang terjadi
saat ini, dan menggantinya dengan kehidupan yang lestari
dan penuh berkah.
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I. Konsep Green Deen
Green Deen (Agama yang Hijau) diperkenalkan pertama kali
oleh Ibrahim Abdul-Matin, seorang environmentalis muslim
berkewarganegaraan Amerika Serikat, dalam bukunya yang
juga berjudul Green Deen. Beliau melayangkan konsep
agama yang hijau; dalam hal ini Islam sebagai agama yang
menegaskan hubungan yang integral antara keimanan dan
alam. Beliau menjelaskan bahwa Green Deen yang dia
maksud adalah sebuah cara hidup: untuk mempraktikkan
hubungan integral tersebut sebagai seorang muslim.
Green Deen memadukan jalan spiritual dan jalan saintik; dan
mengakui bahwa pada hakikatnya kedua hal tersebut
bukanlah sesuatu yang terpisah. Menjalankan Green Deen
berarti memahami bahwa semua hal berasal dari Allah SWT.
Beliau menjelaskan 6 prinsip yang harus dilakukan oleh
seorang muslim untuk berkomitmen menjalankan Green
Deen, diantaranya:
a. Memahami dan meresapi Keesaan Allah SWT beserta
ciptaan-Nya (tauhid)
b. Melihat tanda kebesaran-Nya (ayat) dimanapun
c. Menjadi pemimpin (khalifah) di muka bumi
d. Menghormati tanggung jawab (amanah) yang
dianugerahkan Allah SWT kepada kita untuk
menjaga bumi
e. Bergerak menuju keadilan (adl)
f. Hidup secara seimbang dengan alam (mizan)
9

Tergeraknya seorang muslim untuk menjaga lingkungan
sejatinya berasal dari dalam hati, setelah pribadi tersebut
memperkaya tauhidnya dengan mematri keyakinan bahwa
Allah SWT itu Esa, dan ciptaan-Nya yang bisa kita lihat
dimanapun adalah bukti kebesaran-Nya (ayat). Sang Maha
Pencipta telah memberi kita tanggung jawab untuk menjadi
khalifah di muka bumi ini (Al-Baqarah: 30).
Ayat itulah yang memberi inspirasi kepada seorang muslim
untuk menjaga lingkungannya, dan menjadi adil, tidak hanya
pada sesama manusia, tapi juga pada bumi yang dijaganya.
Jalan hidup ini kemudian akan memberi jalan bagi kita untuk
hidup secara seimbang dengan alam (mizan).
Lebih dari itu, pribadi-pribadi yang mempraktikkan Green
Deen akan tergerak untuk mempraktikkannya di lingkaran
rumah dan masyarakat, hingga dapat memberi dampak yang
signikan untuk menyelesaikan masalah lingkungan, serta
memberi sumber keberkahan bagi pribadi-pribadi muslim
yang menjalankannya.
Membangun masyarakat muslim yang hijau harus dimulai dari
pribadi-pribadi muslimnya, diikuti secara berkesinambungan
dengan dibentuknya keluarga dan rumah-rumah yang
menjalankan cara hidup tersebut.
Ibrahim Abdul-Matin kemudian menyusun tulisannya menjadi
empat aspek utama dalam Green Deen, yaitu:
a. Waste: bagaimana seorang muslim mengelola
sampah dan limbah.
b. Watts: bagaimana seorang muslim mengelola dan
menggunakan energi.
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c.

Water: bagaimana seorang muslim mengelola dan
menggunakan air.
d. Food: bagaimana seorang muslim memperoleh dan
memanfaatkan makanan.
Komunitas muslim yang besar seperti lingkungan hidup kita di
Indonesia mesti memiliki fondasi moral yang kuat untuk bisa
mengelola Waste, Watts, Water, dan Food secara hijau, karena
seringkali komitmen itu berbenturan dengan bayangan
kekayaan dan kesenangan; atau malah hanya berbenturan
dengan kemalasan. Kelestarian dan keberlanjutan mestinya
lebih dikedepankan daripada eksploitasi sesaat atau
kemalasan bertindak, karena selain urgensinya yang besar
untuk kehidupan kita, keduanya juga sesuai dengan nilai-nilai
islam yang kita anut dengan penuh kebanggaan.
Perubahan itu bisa dibangun secara kolektif dari rumah
masing-masing. Dengan mulai mengelola waste, watts, water,
dan food dalam skala rumah tangga, mulai dari diri sendiri
dan keluarga. Juga edukasi bagi generasi berikutnya dengan
memperlihatkan contoh dan tauladan yang hijau.
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II. Konsep Green Home
Konsep Green Home atau Rumah yang Hijau sudah menjadi
perbincangan yang hangat dewasa ini. Semakin banyak buku
diterbitkan yang membahas konsep ini dari berbagai sudut
pandang, mulai dari desain dan material bangunan, hingga
cara hidup orang-orang yang tinggal di dalamnya.
Di buku saku ini, kita membatasi konsep Green Home yang
sesuai dengan 6 prinsip Green Deen (tauhid, ayat, khalifah,
amanah, adl, dan mizan) dan 4 aspek utamanya (waste, watts,
water, dan food). Dengan kata lain, buku ini tidak hanya
membahas Rumah Hijau dari kajian ilmiah, tapi juga dari
kajian spiritualnya, terinspirasi dari perubahan pribadi-pribadi
di dalam rumah disebabkan karena keimanan atas keesaanNya, beserta ayat-ayat-Nya. Bahwa peran setiap umat
manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi dapat dimulai
dari rumah masing-masing, untuk berlaku adil, tidak hanya
pada setiap penghuni rumah, tapi juga pada ekosistem di
sekitar rumah, untuk pada akhirnya dapat hidup seimbang
dengan alam, pada skala kecil yaitu skala rumah.
Walaupun terlihat kecil, nyatanya penerapan konsep Green
Deen di rumah ini tidak sesederhana kelihatannya. Contoh
saja, mengajarkan nilai-nilai islam kepada anak hingga dapat
membangun karakter yang mencintai sesama dan peduli
lingkungan membutuhkan kesabaran dan komitmen yang
tinggi. Contoh lain dalam memilah sampah misalnya,
walaupun konsepnya sederhana, nyatanya tidak bisa berhasil
dilakukan tanpa komitmen yang bulat.
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Kabar baiknya, kesulitan itu berbanding lurus dengan hasil
yang dirasakan apabila kita berhasil menjalankannya. Hasil
ini mestinya dapat dirasakan secara langsung oleh penghuni
rumah lewat kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu,
hasil ini juga mestinya dapat juga dinikmati oleh masyarakat
sekitar. Dan jika rumah-rumah dapat melaksanakannya,
maka kolektivitas ini dapat mengurai banyak permasalahan
lingkungan yang kita hadapi.
Nah, di buku saku ini, akan dibahas secara singkat 4 aspek
utama Green Deen di lingkungan rumah.
A. Waste: Pengelolaan sampah di rumah
Pada prinsipnya, pengelolaan sampah atau limbah dapat
disederhanakan dengan menggunakan mindset 3R, yaitu
Reduce, Reuse, Recycle. Setiap kita melihat sampah, maka
dalam benak kita harus terbentuk pertanyaan sederhana:
- Apakah sampah ini dapat dikurangi kedepannya? (reduce)
Jika ya, maka lakukan cara-cara untuk menguranginya. Jika
tidak, maka masuk ke pertanyaan berikutnya,
- Apakah sampah ini dapat digunakan kembali? (reuse) Jika
ya, maka lakukan cara-cara untuk membuat sampah itu
kembali berguna. Jika tidak, maka lanjut ke pertanyaan
berikutnya
- Apakah sampah tersebut dapat didaur-ulang? (recycle) Jika
ya, maka lakukan cara-cara untuk membuat sampah
tersebut kembali bernilai manfaat, misal dengan
menjadikan sampah organik menjadi kompos, atau dengan
memodikasi sampah anorganik secara kreatif.
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Untuk membantu terbangunnya mindset ini tentu kita
memerlukan perlengkapan atau tools yang dapat membantu
kita menjalankannya. Salah satu tools sederhananya adalah
dengan cara menyiapkan 3 tempat sampah berbeda untuk
memilah sampah, dan satu perlengkapan kompos.
Tempat sampah pertama disiapkan untuk sampah organik
yang mudah terurai, seperti sisa makanan, kertas, dan tisu.
Tempat sampah ini nantinya bisa dilanjutkan ke perlengkapan
kompos untuk dijadikan media tanam.
Tempat sampah kedua disiapkan untuk sampah anorganik
yang sulit terurai namun dapat didaur ulang, seperti tas kresek,
botol plastik, dan kaleng. Bersihkan kresek, plastik, dan kaleng
dari sisa-sisa makanan sebelum dimasukkan ke tempat
sampah ini. Sampah di tempat ini dapat digunakan kembali
(reuse) atau didaur-ulang (recycle). Jika kita tidak dapat
melakukannya, kita bisa menyalurkannya ke Bank Sampah
terdekat dari rumah.
Tempat sampah ketiga disiapkan untuk bahan yang
mengandung bahan kimia berbahaya, sampah elektronik
(baterai, neon, dll), sisa oli, tabung gas, dan semacamnya.
Sampah ini juga dapat disalurkan ke Bank Sampah atau
pengumpul sampah dari pemerintah setempat.
Metode ini dapat bermanfaat mengurangi banyak sampah,
memberi kita pupuk kompos untuk Home Gardening yang
akan dijelaskan di bab berikutnya
.
B. Watts: Pengguanaan energi di rumah
Listrik dan bahan bakar adalah dua sumber energi yang paling
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banyak kita konsumsi. Menghemat penggunaan energi ini
berarti juga membantu sesama: membantu menanggulangi
pemanasan global; selain tentu saja manfaat secara langsung
adalah berkurangnya jumlah tagihan listrik kita sendiri.
Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR),
penggunaan listrik rumah tangga mayoritas berasal dari 3
alat, yaitu pendingin ruangan, kulkas, dan pompa air.
Menghemat penggunaan dari 3 alat ini akan berdampak
besar pada penghematan penggunaan listrik di rumah.
Selain itu, kini lampu LED juga semakin berkembang menjadi
lampu hemat energi. Kita dapat mulai mengganti lampulampu bohlam di rumah kita dengan lampu LED yang lebih
hemat energi. Jangan lupa untuk mematikan lampu di
ruangan yang tidak sedang digunakan, dan juga lebih banyak
memanfaatkan cahaya matahari di siang hari.
C. Water: Penggunaan air di rumah
Islam turun di daerah gurun yang langka air. Tidak heran jika
Allah SWT seringkali menggunakan perumpamaan yang
menempatkan air sebagai sesuatu yang sakral. Nabi
Muhammad pun mengajari kita sunnah untuk menghemat air
bahkan ketika bersuci.
Seringkali di daerah yang kaya air, seperti di daerah
pegunungan, konsep-konsep penghematan air dan
konservasi air tidak terlalu dihiraukan orang. Padahal banyak
daerah di dataran rendah sangat bergantung pada kualitas
dan kuantitas air di daerah hulu.
Konsep penghematan air ini menjadi sangat jelas urgensinya
16

Dari Anas bin Malik Radliyallahu Anhu:
“Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dengan
satu mud dan mandi dengan satu sha’ hingga lima mud.”
(HR. Bukhari no. 198 dan Muslim no. 325)
*Takaran satu mud setara dengan volume air pada
kedua telapak tangan orang dewasa.
Beberapa referensi lain mengatakan bahwa
satu mud setara dengan 625 – 1.030 ml.

untuk masyarakat di daerah yang langka air. Terlebih jika
rumah anda bergantung pada layanan air yang disediakan
pemerintah. Penggunaan air berlebih berarti tagihan layanan
air yang membengkak, dan penghematan penggunaan air
berarti penghematan uang.
Salah satu aktivitas sederhana yang bisa anda lakukan untuk
menghemat air adalah dengan mengganti gayung dengan
shower untuk aktivitas menyiram, seperti ketika mandi,
mencuci kendaraan, atau menyiram tanaman. Untuk aktivitas
mandi saja, pemakaian shower lebih hemat 30% dari
pemakaian gayung, dan lebih hemat lebih dari dua kali lipat
dibanding jika anda menggunakan bath tub atau bak rendam.
Beberapa hal sederhana lain juga dapat dilakukan seperti
melatih kedisiplinan dari para penghuni rumah untuk
menggunakan air secukupnya, ketika mandi dan mencuci,
serta selalu menutup kran setelah menggunakannya.
Selain menghemat penggunaan air, anda juga bisa membantu
sesama dengan membuat sumur resapan atau lubang biopori
di pekarangan anda untuk konservasi air tanah. Secara
kolektif, sumur resapan ini dapat membantu mengurangi
resiko genangan air atau banjir, menjaga kelembaban tanah,
meningkatkan kesehatan tanah, dan banyak manfaat lainnya.
Untuk membuatnya anda dapat melihat berbagai sumber,
baik sumber tertulis maupun dari berbagai video yang bisa
anda akses secara gratis di dunia maya.
D. Food: Pengelolaan makanan di rumah
Dalam hal makanan, kita seringkali hanya melihatnya dari
18

segi halal atau haram makanannya. Padahal cara
mendapatkannya juga tidak kalah penting menentukan halal
atau haramnya. Kita percaya dengan keyakinan kita bahwa
makanan yang halal lagi baik tidak hanya memberi tubuh kita
energi, tapi juga memberi keberkahan dalam setiap aktivitas
kita sehari-hari, juga bagi keluarga kita.
Lebih dari cara memperolehnya, kita juga sudah semestinya
berhati-hati terhadap makanan yang telah dianugerahkan
Allah SWT terhadap kita. Sedekah adalah jauh lebih baik
daripada melakukan perbuatan tabdzir. Berhati-hati agar kita
tidak menimbun terlalu banyak makanan, dan segera
mensedekahkannya apabila kita memiliki kelebihan adalah
jauh lebih baik.
Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan, sampah
makanan orang Indonesia jika dikumpulkan dalam satu tahun
jumlahnya dapat mencapai 1,3 juta ton, sehingga jika dirataratakan, satu orang menghasilkan sampah makanan 300
kilogram per tahunnya. Jumlah yang sangat besar.
Hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan ajaran islam,
karena bahkan islam menyebut orang yang melakukan
pemborosan sebagai saudara dari syetan (Al-Isra:27). Namun
seringkali kita, komunitas muslim, menganggap hal ini
sebagai hal yang kecil. Padahal istilah “saudara syetan”
adalah suatu panggilan yang menghinakan.
Sudah semestinya kita mereformasi kembali bagaimana pola
pikir dan tindakan kita dalam melihat makanan; bagaimana
cara memperolehnya, dan juga bagaimana agar bijak dalam
memanfaatkannya.
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III. Home Gardening
Berkebun di rumah adalah salah satu cara yang sangat efektif
untuk membuat rumah kita menjadi lebih hijau. Selain manfaat
dari kebunnya, kegiatan ini dapat membantu kita
menyediakan jalan dan fasilitas untuk mengelola sampah,
mengelola energi, membantu konservasi air, dan juga bisa
menjadi sumber makanan bagi penghuni rumah.
Home Gardening atau berkebun di rumah sebenarnya adalah
kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu
kala. Masyarakat terbiasa menanam apa yang mereka
dapatkan dari sisa dapur dan kembali menanamnya di
halaman rumah atau di pekarangan dengan tujuan agar
mudah mendapatkan bahan makanan yang sering
dikonsumsi.
Keterbatasan lahan?
Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, mungkin relatif
mudah untuk melakukan kegiatan ini karena ketersediaan
lahan yang melimpah. Berbeda dengan masyarakat
perkotaan yang cenderung sulit untuk melakukan kegiatan
Home Gardening. Kendala paling utama adalah keterbatasan
lahan. Keterbatasan lahan ini sedikit banyak mempengaruhi
semangat pemilik rumah untuk melakukan Home Gardening.
Untuk mengatasi hal tersebut kini sudah banyak ide-de
praktikal yang sudah terbukti berhasil diaplikasikan, dari mulai
metode hidroponik, hingga kebun vertikal.
20

Mungkin sulit pada awalnya, tapi tujuan yang baik harus
digapai dengan usaha yang maksimal pula bukan? Mari
singkirkan kemalasan dan mulailah untuk berkomitmen
karena banyak sekali manfaat yang akan didapat dari
kegiatan berkebun di rumah ini.
Manfaat Home Gardening
Dikutip dari blog milik seorang aktivis Less Waste, Astri Puji
Lestari. Berikut beberapa manfaat yang didapat dari kegiatan
Home Gardening :
1. Memberikan ketenangan/relaksasi
Berkebun memberikan kebahagiaan dan juga ketenangan.
Kebahagiaan dan ketenangan dapat kita raih dengan mulai
berinteraksi dengan tanaman. Kegiatan tersebut dapat
memberikan efek relaksasi pada tubuh kita. Terlebih lagi,
berkebun sangatlah bergantung pada sinar matahari
sebagai sumber vitamin D yang tentunya menyehatkan
badan.
2. Mengetahui asal sumber makanan
Proses menumbuhkan tanaman adalah proses yang sangat
panjang dan seringkali kita menemukan kegagalan di setiap
prosesnya. Kegagalan yang didapat bahkan lebih banyak
dari keberhasilan yang kita raih. Namun jangan pernah
menyerah, kegagalan adalah proses yang sangat wajar
dalam proses belajar, kegagalan ini justru memberikan
pemahaman baru agar kita lebih mudah untuk
mengahargai setiap proses dan hasil dari menanam tadi.
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Cara untuk menangani kegagalan tersebut adalah dengan
terus mencoba menanam. Perhatikan setiap prosesnya,
analisis penyebab kegagalan, berikan evaluasi, dan buatlah
perubahan. Hal lain yang tak kalah penting adalah
percayakan seluruh hasil yang akan kita tuai pada Allah SWT,
karena manusia hanyalah makhluk yang membersamai
proses, yang berhak untuk menumbuhkan dan mematikan
hanyalah Allah SWT semata.
3. Mengurangi limbah makanan
Saat menanam, memelihara, memanen, lalu mulai
memprosesnya menjadi hidangan, kita akan sangat banyak
menemukan berbagai macam limbah organik. Limbah
organik ini hanya akan berubah menjadi sampah yang tidak
berguna jika tidak dimanfaakan kembali. Salah satu cara
untuk memanfaatkan kembali limbah organik ini adalah
dengan mengompos.
4. Memberikan pengaruh positif bagi lingkungan
Berkaitan dengan poin sebelumnya, menanam dapat
memperbaiki lingkungan terutama lingkungan sekitar
rumah. Dengan menanam, sirkulasi udara di rumah kita
akan membaik, limbah organik yang dihasilkan jika diolah
menjadi kompos akan bermanfaat untuk menambah bahanbahan organik pada tanah, yang tentunya dapat
meningkatkan nutrisi tanah tersebut secara alami sehingga
tanah menjadi lebih subur.
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Tips Melakukan Home Gardening
Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk
memulai proses Home Gardening :
1. Tentukan posisi menanam dengan memperhatikan arah
matahari terbit. Matahari merupakan komponen yang
sangat penting dalam proses menanam, matahari
membantu tanaman melakukan proses fotosintesis sehingga
posisinya sangatlah berpengaruh.
2. Siapkan pot tanam. Keterbatasan lahan di perkotaan
dapat diatasi dengan mulai menanam dalam pot. Agar
proses menanam yang kita lakukan berkelanjutan dan
minim sampah, gunakanlah sampah harian sebagai pot
tanam. Seperti plastik-plasik bekas kemasan, botol air
mineral bekas, dan sampah anorganik lainnya. Hal ini
bermanfaat untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang
dapat mencemari lingkungan.
3. Siapkan media tanam. Media tanam yang baik adalah
media tanam yang memiliki banyak mikroorganisme tanah.
Campuran media tanam yang digunakan adalah campuran
tanah:kompos:pupuk kandang:arang sekam dengan
perbandingan 1:1:1:1.
4. Siapkan bahan tanam. Pilihlah tanaman yang mudah
untuk ditanam dan sering dikonsumsi oleh anggota
keluarga. Contohnya adalah sayuran seperti kangkung,
cabai, bawang, kelor, rimpang-rimpangan, dsb. .
5. Pelihara tanaman dengan sepenuh hati. Percaya atau
tidak, pertumbuhan tanaman akan mengikuti prasangka
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penanamnya. Penanam yang bahagia akan menyalurkan
energi positifnya pada tanaman yang ia tanam sehingga
tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, lakukan
pemeliharaan dengan menyiram tanaman sebanyak dua
kali sehari, pada pagi dan sore hari. Setelah itu, tutup tanah
di sekitar tanaman dengan mulsa organik seperti dedaunan
kering agar kelembaban tanah tetap terjaga.
6. Doakan tanaman yang kita tanam agar pertumbuhannya
baik dan dapat memberikan manfaat.
Tentu ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk
semakin memperkaya dan mempercantik kebun anda.
Metode-metode ini tidak akan cukup jika dibahas secara
mendetil di buku saku ini. Untungnya sudah banyak sumber
yang bisa anda peroleh secara cuma-cuma di dunia maya
untuk mempelajari metode-metode berkebun ini. Jika anda
telah memiliki komitmen untuk menghijaukan rumah anda,
tentu keterbatasan ilmu, perlengkapan, atau lahan, tidak akan
menyurutkan semangat anda.
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Simpulan:
Rumah yang Hijau, Agama yang Hijau, Kehidupan
yang Hijau
Ajaran islam telah memberi kita fondasi spiritual yang kuat
yang seharusnya memberi kita kompas moral dalam
keseharian kita. Perintah secara langsung untuk mengambil
pelajaran dari ayat-ayat alam ciptaan Allah SWT, juga amanah
untuk menjadi khalifah di muka bumi, adalah dua tugas yang
mesti kita patri dalam diri untuk kita konversi menjadi tindakan.
Seorang muslim mesti berbuat adil, tidak hanya kepada
sesama tapi juga pada lingkungan alam sekitarnya.
Konsep Green Deen yang diperkenalkan oleh Ibrahim AbdulMatin memberi kita hikmah dan pelajaran berharga yang
mesti kita petik. Konsep Green Deen bukanlah modikasi
ajaran islam, tapi justru merupakan pengingat bagi kita bahwa
islam sendiri sejak awal mulanya menyuruh kita untuk menjadi
khalifah, menjadi pemimpin yang adil, dan menjadi umat yang
rahmatan lil alamin.
Enam prinsip Green Deen (tauhid, ayat, khalifah, amanah, adl,
mizan) adalah petikan dari ajaran islam itu sendiri. Sementara
4 aspek utama Green Deen (waste, watts, water, dan food)
dipetik dari hasil-hasil diskursus sains. Dan dengan demikian,
Green Deen memadukan kedua jalan tersebut dan melihatnya
sebagai sesuatu yang padu.
Menjalankan cara hidup Green Deen mesti dimulai dari
lingkaran kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga. Mengubah hati
kita menjadi hijau dan mencoba mewarnai orang-orang
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terdekat juga dengan konsep ini dapat dilakukan dengan
membangun Rumah yang Hijau atau Green Home.
Rumah yang Hijau berpegang pada enam prinsip Green Deen.
Semua usaha untuk menghijaukan rumah terinspirasi dari
keimanan kita pada-Nya beserta ayat-Nya. Lalu kita tergerak
untuk menjalankan tugas dan amanah sebagai khalifah,
dengan cara berlaku adil pada para penghuni rumah dan
lingkungannya, serta hidup dalam keseimbangan atau mizan.
Konsep ini kemudian dapat diamalkan melalui empat aspek
utamanya, yaitu waste, watts, water, dan food. Bagaimana kita
dapat mengelola keempat aspek tersebut secara bijaksana,
mulai dari lingkungan rumah. Walaupun terlihat kecil, namun
hal ini tidak sesederhana kelihatannya; komitmen yang kuat
diperlukan untuk menjalankan cara hidup ini. Selain itu,
dampaknya pun tidak kecil. Pengelolaan yang bijak ini dapat
dirasakan hasilnya secara langsung, lewat kualitas hidup yang
lebih baik, tagihan listrik dan air yang terpangkas, hingga
regulasi udara rumah yang baik.
Dan jangan lupa, pada dasarnya, komitmen kita untuk
mengubah cara hidup menjadi lebih hijau ini semata untuk
mencari ridha Allah SWT, menjalankan tugas dan amanah
dari-Nya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan
demikian, patutlah kita berharap bahwa perubahan ini juga
bernilai kebaikan dan tercatat sebagai amalan yang baik,
demi mengharap kehidupan sejati yang hijau nan abadi.
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Mari luruskan niat untuk menghijaukan hati dengan ayat-ayatNya, lalu bulatkan tekad untuk membuktikan niat tersebut
menjadi tindakan nyata. mulai dari hal-hal kecil, membangun
kebiasaan-kebiasaan yang hijau di rumah, mengajak para
penghuni rumah yang lain untuk juga membangun kebiasaan
tersebut, lalu sedikit demi sedikit mengubah warna hakikat
rumah menjadi hijau, penuh kehidupan dan keberkahan.
Dunia telah dibuat hijau oleh kuasa Sang Pencipta. Mari kita
jaga demi generasi selanjutnya, dan juga demi kita yang
senantiasa berharap menyongsong kehidupan sejati yang
hijau di surga Allah SWT.
Rabbana aatina ddunya hasanah, wa l akhirati hasanah, wa
qinaa ‘adzabannaar.
Aamiin.
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ٓﻣﺘﺎِن
َ ُْ
َ ﻣﺪﻫﺎ ﱠ
َﺬﺑﺎِن
َ ﺒﺄى َءاَﻻ ِٓء َرﺑﱢﻜُ َ ﺗُﻜ ﱢ
َﻓ ِ َ ﱢ
Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(Q.S. Ar-Rahman: 65)
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