Ayat-Ayat Konservasi
Buku yang berjudul “Ayat –ayat konservasi: menghimpun dan menghidupkan khazanah Islam dalam
konservasi hutan Leuser” merupakan salah satu buku yang mencerminkan kekuatan fikiran dan
ilmu yang tinggi tentang sains dan agama. Penulisan tentang kawasan konservasi Leuser juga
menunjukkan kefahaman penulis tentang ilmu lingkungan yang berkait rapat dengan masalah
konservasi. Dengan ayat-ayat bukti yang kukuh berladaskan ayat-ayat al-Quran, buku ini telah
menunjukkan pentingnya pengetahuan al-Quran didalam sains. Dan juga pentingnya fahaman sains
untuk pergertian didalam al Qur’an.
Disini Bapak Onrizal cuba menjelaskan kepetingan konservasi terutama sekali di kawasan Leusar.
Saya percaya buku ini akan dapat mengisi kekosongan terutama sekali ilmu tentang sains dan
agama. Terlalu sedikit buku ilmiah seperti ini didalam pasaran. Buku ini bukan hanya akan dapat
menghibur para pembaca baik di Indonesia dan di Malaysia, malah akan dapat menimba banyak
ilmu.
Akhir kata, saya mengucapkan ‘syabas’ kepada penulis kerana dapat mengemukan isu-isu penting
pada masa sekarang terutama tentang masalah alam sekitar.
(Profesor Mashhor Mansor, PhD – Mantan Dekan School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia, telah menerbitkan
puluhan buku dan mempublikasikan lebih dari seratus artikel ilmiah pada jurnal internasional terkait ekologi dan konservasi
sumberdaya alam)

“Semoga sumbangan ini berharga untuk kemajuan Aceh, Sumatera Utara dan Umat”
(Fachruddin M Mangunjaya – Penulis buku Konservasi Alam dalam Islam)

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai kawasan konservasi alam membutuhkan pendekatan
multidisiplin dan kerjasama multipihak dalam mencapai keberhasilan pengelolaannya. Islam sebagai
agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di sekitar Leuser dan ajaran Islam mencakup
segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya menggali ajaran Islam terkait konservasi
alam menjadi salah satu upaya yang sangat penting.
Buku yang ditulis oleh Onrizal, akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU), juga saya kenal
sebagai aktivis Islam dan lingkungan. Dengan demikian pendekatan akademis serta pengalaman
penulis akan memudahkan dalam menyimak dan mengaplikasikan kandungan buku ini dalam
aktivitas konservasi alam di lapangan.
(Gatot Pujo Nugroho, ST – Wakil Gubernur Sumatera Utara)

Kami sangat mendukung upaya penerbitan buku “Ayat-ayat Konservasi” dengan menghimpun khazanah
Islam dalam konservasi alam baik melalui penelusuran ajaran Islam berdasarkan al Quran dan praktik
yang dicontohkan oleh Rasulullah saw maupun kearifan masyarakat lokal di sekitar Leuser dalam
pengelolaan sumberdaya alam secara lestari. Harapan besar kami semoga kehadiran buku ini menjadi
salah satu kontribusi dalam menghidupkan nilai-nilai Islam dalam konservasi Leuser.
(Ir. Harijoko SP, MM. – Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser)

