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Tantangan Issue Lingkungan

1. Bencana yang massive sebagai akibat dari rusaknya lingkungan di 
Indonesia. 

2. State-control regime yang sangat dominan dalam tata kelola
sumberdaya alam di Indonesia (Grafton, 2000). 

3. Ketiga, arah pembangunan dunia telah berubah dari human centre
ke environmental protection (Sachs, 2015).

4. Sebagai kekuatan civil society dan kekuatan umat Islam 
Muhammadiyah memliki tanggung jawab untuk menjawab
tantangan-tantangan dari kerusakan lingkungan. 



Cita-Cita/ Tujuan Muhammadiyah

• Tujuan Muhammadiyah “Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama 
Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”

• Secara perseorangan (BerTauhid; beribadah kepada Allah; perjuangan
dan langkah berpegang teguh kepada ajaran Allah; beraktivitas hanya
menempuh jalan yang diridhai Allah; dan menjunjung tinggi hukum
Allah di atas hukum yang manapun) (Markus, et.al.,2009) 

• Sementara secara komunal; hidup dalam kesejahteraan, ketersediaan
dari alam atau buah dari semangat dalam bekerja; masyarakat yang 
mengedepankan permuyawaratan; masyarakat yang kondusive
karena hukum Allah yang menjadi landasan; dan bersifat adil
(Markus, et.al.,2009) 



Karakteristis Masyarakat Islam dari Sisi Lingkungan

• Pertama, masyarakat Islam itu dicirikan dengan banyaknya
ketersediaan air jernih yang mengalir, baik untuk kebutuhan konsumsi
maupun tumbuhan dan pertanian; al-Baqarah ayat 25.

• Kedua, ketersediaan pohon dan ruang terbuka hijau; Saba ayat 15 
“jannatani an-yaminin wa simalin”, terdapat pohon dan buah-buahan
yang ranum di kiri dan kanannya.

• Dan terakhir, secara individual, sebagai orang yang beriman, 
karakterisitik masyarakat Islam itu memiliki keasadaran bahwa alam
ini merupakan ciptaan dan tanda kekuasaan Allah. 



Peran MLH PP. Muhammadiyah

• Menerbitkan buku “Teologi Lingkungan”, “Menyelamatkan Bumi
Melalui Perbaikan Aklaq dan Pendidikan Lingkungan”, “Panduan 
Gerakan Shadaqah Sampah”, “Aksi Hijau di Kantor”, dan “Panduan 
Penggunaan Air”. 

• Dakwah dan kampanyeu virtual melalui Fcebook, Twitter, Instagram, 
dan Chanel YouTube.

• Menetapkan pokok-pokok kebijakan dakwah lingkungan
Muhammadiyah yaitu Shadaqoh Sampah, Audit Lingkungan Mandiri
Muhammadiyah (ALIMM), Sekolah Sungai Muhammadiyah, Sekolah
Adiwiyata Muhammadiyah, dan kerjasama Perhutanan Sosial dengan
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK.



Penutup

• Prinsip MLH PP. Muhammadiyah mengedepankan cara-cara “mauidoh
hasanah”. 

• MLH PP. Muhammadiyah tidak ingin melakukan kritik prontal
terhadap siapapun, baik pemerintah, swasta, maupun pihak lainnya.

• Prinsipnya, MLH PP. Muhammadiyah bersahabat dengan siapapun.

• Dakwah tidak boleh menyakiti yang lain dan dakwah harus dilakukan
dengan cara yang baik “Caina herang, laukna beunang”. 
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