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SETELAH HIDUP 
DI DUNIA, 
SAYA AKAN 
KEMANA



MISI MANUSIA DI DUNIA

1. SEBAGAI KHOLIFAH

Artinya:
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, ”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” 
Mereka berkata, ”Apakah Engkau hendak menjadikan orang 
yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan 
kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 
berfirman, ”Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 30)
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MISI MANUSIA DI DUNIA

2. SEBAGAI ABDI

Artinya:
“dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku (Allah)”
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Bahan Renungan

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya
Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum 41)
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Dan apa bila di katakan kepada mereka '' janganlah berbuat 
kerusakan di bumi'' mereka menjawab,''sesungguhnya kami 
justru orang-orang yang melakukan perbaikan.'‘ (QS 2:11)

Ingatlah,sesungguhnya merekalah yang berbuat 
kerusakan tetapi mereka tidak menyadari (QS 2:12)



Referensi Umum

“Jika meninggal anak adam (manusia) 
putuslah semua amalnya kecuali dari yang 
tiga:

1. Shodaqoh Jariyah
2. Ilmu yang bermanfaat
3. Anak sholeh yang mendoakannya”

(Hadist HR. Abu Dawud)
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Hadist lain, lebih lengkap

“Jika meninggal anak adam (manusia) putuslah semua 
amalnya kecuali dari yang 7 (tujuh):
1. Pohon yang ditanam
2. Sungai yang dialirkan visi lingkungan !!!
3. Sumur yang digali
4. Masjid yang dibangun
5. Al-Qur’an yang diwakafkan
6. Ilmu yang bermanfaat
7. Anak sholeh yang mendoakannya”

(hadist)
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HADIST-HADIST LINGKUNGAN 
HIDUP

• … ِ َّ ولُ هللا سُ َ الَ ر َ عُ e ق َ ر ْ ز َ ْ ی و َ ا أ ً س ْ ر َ ُ غ س ِ ر ْ غ َ ٍ ی لِم ْ س ْ مُ ن ِ ا م َ م
 ٌ َة ق َ د ھِ صَ ِ َھُ ب َ ل ان َ َّ ك ِال ٌ إ ة َ یم ِ ھ َ ْ ب و َ ٌ أ ان َ س ْ ن ِ ْ إ و َ ٌ أ ر ْ ی َ ھُ ط ْ ن ِ لُ م ُ ك ْ أ َ ی َ ا ف ً ع ْ ر َ  ز

Artinya :
“…. Rasulullah saw bersabda : tidaklah seorang 

muslim menanam tanaman, kemudian 
tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, 
ataupun hewan, kecuali baginya dengan 
tanaman itu adalah sadaqah”. (HR. al-Bukhari 
dan Muslim dari Anas).



•  ِ ار َّ ھُ فِي الن َ س ْ أ َ ُ ر َّ َ هللا ب َّ و ً صَ ة َ ر ْ د ِ َ س ع َ َط ْ ق ن َ (  م

Barang siapa yang menebang pepohonan, maka 
Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka)



“Tidaklah seorang muslim menanam kecuali 
yang dimakan darinya merupakan sedekah, 
apa yang dicuri darinya merupakan sedekah, 
apa yang dimakan oleh binatang buas 
merupakan sedekah, apa yang dimakan oleh 
burung merupakan sedekah, dan apa yang 
diambil oleh orang lain juga merupakan 
sedekah.” (HR. Bukhori Muslim)

“…Merupakan sedekah sampai akhir kiamat”



Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari 
Anas bin Malik, Rasulullah bersabda :

“JIka kiamat terjadi dan salah seorang di antara 
kalian memegang bibit pohon kurma, lalu ia 
mampu menanamnya sebelum bangkit berdiri, 
hendakalah ia bergegas menanamnya.”

Juga sejalan dengan hadits Rasulullah :
“Tanamlah bibit pohon yang ada di tangan mu 

sekarang juga, meski besok kiamat. Allah akan 
tetap memperhitungkan pahalanya.”



Larangan-Larangan Ihram

1. Larangan yang berkaitan dengan
penggunaan kain penutup anggota badan;

2. Larangan yang berkaitan dengan berhias;
3. Larangan yang berkaitan dengan berburu & 

Merusak tanaman; = VISI LINGKUNGAN
4. Larangan yang berkaitan dengan

pernikahan;
5. Larangan yang berkaitan dengan adab/etika.



LARANGAN MEMBUNUH BINATANG 
BURUAN

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
membunuh binatang buruan, ketika kamu 
sedang ihram. Barang siapa diantara kamu 
membunuhnya dengan sengaja, maka 
dendanya ialah mengganti dengan binatang 
ternak seimbang dengan buruan yang 
dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang 
adil diantara kamu sebagai hadyu yang dibawa 
sampai ka’bah…….(QS. Al-Maidah ; 95)



Perubahan Budaya, 
Di Eropa banyak pagar  dari tanaman



Perubahan Budaya



VISI LINGKUNGAN HIDUP SECARA 
MITOS

1. Pohon yang besar ada yang menunggui
2. Ikan yang hidup di sendang tidak boleh 

diambil
3. Yang memberi makan ikan dapat berkah dari 

dewa (Thailand)
4. Yang menanam harus anak yang berakhlaq 

bagus



VISI LINGKUNGAN HIDUP SECARA 
RELIGIUS

1. Waktu berpakaian ihrom (haji) dilarang 
menebang pohon, membunuh binatang 
==sangat melindungi lingkungan pd saat
suasana spiritual yang paling tinggi !!!!

2.    Pakaian ihrom berwarna putih (dalam 
proses pembuatannya menimbulkan 
pencemaran minimal)



VISI LINGKUNGAN HIDUP DI JAMAN 
BELANDA

1. Menebang pohon harus ijin pemerintah 
setempat (Pak Lurah / sejenisnya)

2. Kalau terpaksa menebang pohon harus 
disiapkan penggantinya

3. Pasangan yang akan menikah harus 
membawa bibit dan menanamnya



PENUTUP

Lingkungan kita 
mencerminkan ketaqwaan 

kita
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VISI MAJLIS LINGKUNGAN HIDUP 
PWM JATENG

MEWUJUDKAN WARGA DAN AMAL 
USAHA MUHAMMADIYAH SADAR 
LINGKUNGAN
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MISI - MLH-PWM JATENG
• Menyusun pedoman/tuntunan baik prinsip maupun teknis 

yang menjadi acuan bagi usaha-usaha penyelematan 
lingkungan sebagai wujud dakwah Islam di bidang 
lingkungan.

• Mengintensifkan sosialisasi sadar dan perilaku ramah 
lingkungan dalam berbagai model aksi penyelematan 
lingkungan.

• Mengembangkan pendidikan lingkungan hidup guna 
membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di 
seluruh tingkatan dan lini organisasi sehingga 
Muhammadiyah menjadi pioner dalam gerakan lingkungan



MISI MLH-PWM JATENG

• Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, 
kelembagaan, dan jaringan Muhammadiyah 
dalam gerakan pendampingan, advokasi, dan 
penyelamatan lingkungan.

• Mengintensifkan kerjasama dengan berbagai 
lembaga, baik pemerintah maupun swasta 
dan komunitas-komintas masyarakat, dalam 
penyelematan lingkungan dan 
mengembangan pembangunan berkelanjutan


