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PENYELAMATAN LINGKUNGAN: JIHAD MUHAMMADIYAH DI
ABAD KEDUA
Selasa, 24-07-2018

Sukabumi, 24 Juli 2018. Mewakili Majlis Lingkungan Hidup (MLH), PP. Muhammadiyah, Rijal Ramdani
sampaikan amanah & arahan MLH di hadapan peserta KKN tematik Lingkungan Universitas
Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) bahwa jihad Muhammadiyah di abad kedua adalah bekerja untuk
menyelamatkan lingkungan.

"Di abad pertama, Muhammadiyah telah berhasil dengan jihad pendidikan, kesehatan dan pelayanan
sosial. Maka di abad kedua ini, jihad kita yang harus digelorakan adalah jihad menyelamatkan dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita" tandasnya.

Menurutnya, amar ma'ruf nahyi munkar, tidak hanya dipahami sebagai upaya membebaskan manusia
dari kebodohan, penyakit, dan kemiskinan, tetapi juga harus dimaknai sebagai gerakan membebaskan
masyarakat dari kualitas dan prilaku yang salah terhadap lingkungan. "Memperbaiki lingkungan, dan
menyadarkan bahwa lingkungan adalah amanah yang Allah titipkan untuk dijaga dan dilestarikan
merupakan tugas dakwah kita yang utama" jelasnya.

Selain itu, secara ideologis, salah satu kalakteristik dari masyarakat islam yang sebanar-benarnya,
adalah masyarakat yang ramah terhadap lingkungan. Di dalam di surat Saba dipanggil sebagai baldatun
thayuibatun wa rabbun ghofur. Dimana hal itu ditandai dengan jannatani an yamin wa simaalin, yaitu
kota/ kampung yang penuh di kanan kiri jalannya dengan pohon yang rindang.

"Jadi kalau banyak pohon, ada taman kota, hutannya terjaga, maka itulah ciri kota yang islami"
imbuhnya.

Kalakteristik lingkungan lainnya, dari masyarakat islam yang sebanarnya adalah banyaknya air jernih
yang mengalir. Sebagaimana di dalam surat al-Baqoroh, surga itu tajrii min tahtihal anhar, mengalir di
bawahnya sungai-sungai.

"Dengan banyaknya pohon, cacing akan banyak, membuat pori-pori alami, untuk menampung air saat
hujan, dan mengelurkannya saat kemarau. Itulah daerah yang islami" tegasnya kembali.
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Rijal mengamanahkan kepada UMMI untuk terus meningkatkan dan menjadi contoh bagi PTM lain di
dalam mengimplementasikan jihad lingkungan Muhammadiyah tersebut. KKN tematik lingkungan sendiri
merupakan salah satu program unggulan UMMI dan menjadi rujukan bagi PTM-PTM lain di Indonesia
(Fandi).
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