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Pendahuluan 

Akar permasalahan dari berbagai kasus kerusakan lingkungan dalam lingkup global, 

nasionaldan lokal, adalah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap alam lingkungannya. 

Cara pandang yang salah akan membuahkan perilaku yang salah. Perilaku masyarakat yang 

rendah   kesadaran dan tanggungjawabnya  terhadap lingkungan, mengakibatkan terjadinya 

gangguan kesetimbangan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang selanjutnya 

berdampak kepada terjadinya krisis lingkungan. Dampak krisis lingkungan ini pada saatnya bisa 

mengancam kehidupan di muka bumi. 

Cara pandang  dikotomis yang yang dipengaruhi oleh paham antroposentrisme yang 

memandang bahwa alam merupakan bagian terpisah dari manusia dan  bahwa manusia adalah 

pusat sekaligus penguasa dari sistem alam, mempunyai peran besar dalam terjadinya kerusakan 

dan krisis lingkungan (Naess, 1993; Nasr, 1990). Cara pandang demikian telah melahirkan 

perilaku yang eksploitatif, destruktif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian 

sumberdaya alam dan lingkungannya. Disamping itu paham materialisme, kapitalisme dan 

pragmatisme dengan kendaraan sain dan teknologi telah ikut pula mempercepat dan 

memperburuk krisis lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun lokal di negara 

kita. 

Para penganjur deep ecology yang dipelopori oleh Naess (1993) menyatakan bahwa krisis 

lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental dan 

radikal cara pandang dan mind set  masyarakat dan bangsa tentang alam lingkungannya. Tindakan 

praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sain dan teknologi ternyata bukan 

merupakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang 

bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi semacam kesadaran dan budaya 

masyarakat secara masif.   

Membangun perilaku manusia hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan dan tidak bisa 

dilakukan dalam waktu singkat. Berbagai upaya untuk membangun kesadaran lingkungan 

memang telah banyak dilakukan pada berbagai tingkatan dan lembaga pendidikan. Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sebelumnya KLH), misalnya telah mengembangkan 

program Sekolah Adiwiyata, yakni kompetisi sekolah-sekolah yang berwawasan lingkungan. 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, melalu Bappedalda, juga telah mengadakan kompetisi 

sekolah dan pesantren berwawasan lingkungan. Akan tetapi berbagai upaya dan program tersebut 

masih terbatas dalam aspek fisik, dan belum menyentuh perubahan cara pandang sehingga 
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hasilnyapun belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, diperlukan kerja keras dan 

terus menerus dari berbagai pihak dan berbagai kelompok dan komponen masyarakat.  

Tulisan ini dimulai dengan membahas terlebih dahulu landasan teologi dan etika lingkungan, 

konsep dan pentingnya pendidikan lingkungan, selanjutnya peran sekolah, madrasah dan ormas 

keagamaan beserta jamaahnya  dalam ikut membangun kesadaran masyarakat luas akan arti 

pentingnya memelihara lingkungan. Ketiga hal ini menurut hemat penulis merupakan faktor yang 

sangat penting dan menentukan keberhasilan upaya membangun kesadaran masyarakat untuk 

penyelamatan lingkungan.   

 

Teologi dan Etika Lingkungan 

Dalam pandangan agama (Islam), alam merupakan sebuah entitas yang tidak berdiri sendiri, 

akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang lain Yang Ghaib, Yang 

Menciptakan Alam. Alam sekaligus merupakan representasi dari Yang Maha Menciptakan dan 

Yang Maha Benar, yang merupakan Sumber keberadaan alam itu sendiri. Realitas alam ini 

diciptakan dengan tujuan tertentu  dan dengan benar (haq) (Q.S Al-An‟am: 73; Shaad:27; Al 

Dukhaan: 38-39, Ali Imran:191-192), bukan dengan kebetulan atau main-main atau bathil 

sebagaimana pandangan beberapa saintis barat. Oleh karena itu, alam mempunyai eksistensi riil, 

objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qadar) bagi alam, yang 

dalam bahasa agama (Islam) sering disebut sebagai hukum Allah (sunnatullah). Sunnatullah ini 

tidak hanya berlaku bagi benda-benda alam, akan tetapi juga bagi manusia. 

 Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan 

manusia di alam adalah untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya dengan peran 

masing-masing. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus diantara  komponen alam dan 

makhluq ciptaan Allah yang lain yakni sebagai khalifah, wakil Allah dan pemimpin di bumi ( QS: 

Al An‟am:165). Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan 

dalam beberapa ayat al Qur‟an dan Hadist Nabi, yang  intinya adalah :  

1) Hubungan keimanan dan peribadatan. Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi 

manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah (beriman kepada Allah) melalui 

alam semesta, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang 

memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali kepada Allah Yang Menciptakan 

alam. 

2) Hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan ( sustainable utilization). Alam 

dengan segala sumberdayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna menunjang kehidupannya ini, 

tidak boleh berlebihan. Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan sumberdaya 

alam hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini sementara hak-hak 

pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan. Manusia dilarang pula melakukan 

penyalahgunaan pemanfaatan dan atau perubahan alam dan sumberdaya alam  untuk 

kepentingan tertentu sehingga hak pemanfatatannya bagi semua kehidupan menjadi 

berkurang atau hilang. 

3) Hubungan pemeliharaan. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam 

untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia akan tetapi bagi semua 

makhluk hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam 

yang berlebihan dan mengabaikan asas konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya 

degradasi dan kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang (haram) dan 

akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya manusia yang mampu menjalankan peran 

pemeliharaan alam ini dengan baik, maka baginya tersedia ganjaran  dari Allh swt. 
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Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Allah swt, berhubungan pula dengan alam 

sebagai makhluk ciptaan Allah. Dalam berhubungan dengan Allah swt ini manusia memerlukan 

alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan Allah swt (yakni: alam adalah ayat-

ayat kauniah Allah). Manusia juga memerlukan alam (misalnya: air, bahan pangan, energi, sandang, 

alat transportasi dan sebagainya) sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah swt. Hubungan 

manusia–alam ini sejajar, dalam bentuk hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan sub-ordinat 

sebagaimana  paham   antroposentrisme dan kaum materialis.  Sementara itu alam berhubungan 

pula dengan Allah yang menciptakannya dan mengaturnya. Jadi alampun tunduk terhadap 

ketentuan atau hukum-hukum (qadar) yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Memelihara alam. 

Agar manusia bisa memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai 

pengetahuan dan ilmu tentang alam. Dengan demikian, upaya manusia untuk bisa memahami 

alam dengan pengetahuan dan ilmu ini pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk 

mengenal dan mamahami yang Menciptakan dan Memelihara alam, agar bisa berhubungan 

denganNya. 

Dalam pandangan Islam, manusia disamping sebagai makhluk Allah, ia sekaligus sebagai 

wakil (khalifah) Allah dimuka bumi (Al An‟am: 165). Sebagai mahkluk Allah, manusia mempunyai 

tugas untuk mengabdi, menghamba (beribadah) kepada Penciptanya (al-Chaliq). Dalam 

penghambaan ini manusia tidak diperkenankan (haram) untuk mengabdi kepada selain Allah. 

Pengabdian atau penghambaan kepada selain Allah merupakan perbuatan syirk dan merupakan 

dosa besar. Dalam pengabdian ini terkandung konsep peng Esaan terhadap Allah. Dengan 

demikian, ibadah merupakan sumber nilai  sekaligus etika dalam  hubungan antara manusia, alam 

dan Tuhan Allah.  

Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Tuhan Allah terhadap 

alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain memelihara (al rab)  dan menebarkan rakhmat 

( rakhmatan) di alam semesta. Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka 

pengabdiannya kepada Allah swt adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam (termasuk 

pemeliharaan kehidupan diri = hifdzun nafs) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam. 

Untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Allah 

untuk memanfaatkan segala sumberdaya alam secara wajar (sesuai dengan kebutuhan) dan 

bertanggungjawab. Segala sikap, perilaku atau perbuatan manusia (lahir dan batin) yang berkaitan 

dengan pemeliharaan alam harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah setelah kehidupan 

dunia ini berakhir. Islam melarang pemanfaatan alam (sumberdaya alam) yang melampaui batas 

atau berlebihan (Al An‟am: 141-142). Eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan akan 

menguras sumberdaya alam yang bersangkutan hingga habis, sehingga hak-hak untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam (SDA) bagi generasi yang akan datang terabaikan. Disamping 

itu, eksploitasi SDA yang berlebihan akan mengakibatkan terganggunya kesetimbangan alam 

yang bisa mengarah ke terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini merupakan perbuatan 

pelanggaran terhadap hukum atau ketetapan Tuhan sekaligus pelanggaran amanah, sehingga 

merupakan perbuatan dosa besar. Dalam aras praktis untuk menjaga kesetimbangan, 

kemanfaatan dan keberlanjutan SDA (fungsi manfaat dan reproduksi), misalnya Nabi 

Muhammad SAW melarang ummatnya untuk memetik buah sebelum buah tersebut matang (ripe) 

dan siap dikonsumsi, melarang memetik bunga sebelum mekar dan menyembelih hewan ternak 

yang masih kecil dan belum berumur. Nabi juga mengajarkan agar manusia selalu bersahabat 

sekalipun terhadap makhluk yang tak beryawa. Istilah “penaklukan” atau “penguasaan”  alam 

seperti yang dipelopori oleh pandangan Barat yang sekuler dan materialistik tidak dikenal dalam 

Islam. Islam menegaskan bahwa yang berhak untuk menguasai dan mengatur alam adalah Yang 

Maha menciptakan dan Maha Mengatur yakni Tuhan Allah al Rab al alamiin.        
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Pengertian, Konsep dan Asas 

Secara umum, pengertian pendidikan lingkungan adalah suatu proses pendidikan (kognitif 

dan afektif) yang bertujuan untuk membentuk pemahaman (kesadaran), sikap dan perilaku 

(kepribadian) siswa, mahasiswa dan masyarakat agar berperilaku peduli dan  ramah lingkungan.  

Pendidikan lingkungan harus dikembangkan dengan landasan yang lebih jelas dan mapan. 

Dengan landasan yang lebih jelas dan mapan ini diharapkan  akan lebih menjamin pelaksanaan 

pendidikan lingkungan yang konsisten dan efektif. Terdapat tiga landasan pemikiran pendidikan 

lingkungan ini yakni:  

1) Memelihara lingkungan adalah amanah Allah dan tanggung jawab manusia sebagai 

khalifatullah fil ardl. 

2) Memelihara lingkungan sama wajibnya dengan memelihara kehidupan (Hifdzun Nafs) 

3) Membangun kesadaran dan merubah perilaku lebih effektif jika dilakukan melalui proses  

pendidikan.  

Agar tujuan pendidikan lingkungan ini bisa tercapai, diperlukan pendekatan dan metode 

yang tepat. Pendekatan terpadu ( integralistik) dan holistik merupakan pilihan yang wajib 

dipertimbangkan. Seluruh komponen dalam sistem pendidikan lingkungan ini harus saling 

berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dengan demikian diperlukan konsep yang 

jelas, tersistem dan operasional, sehingga bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan di negara 

kita baik untuk sekolah-sekolah negeri, swasta, madrasah dan pesantren. 

 Komponen utama dalam sistem pendidikan lingkungan ini meliputi :  

(1) pelaku program pendidikan yang meliputi guru, ustadz, kyai, kepala sekolah, 

pengelola sekolah/perguruan tinggi, siswa, mahasiswa dan keluarga   

(2) perangkat lunak yang meliputi kurikulum, cara dan strategi pendidikan, dan 

manajemen pendidikan  

(3) perangkat keras yang meliputi lingkungan sekolah/madrasah atau kampus, sarana 

dan prasarana pendidikan dan  

(4) program/ kegiatan/perilaku ramah lingkungan dan eco-efisiensi. 

 

Dalam pelaksanaannya, agar proses pendidikan lingkungan berhasil, harus menerapkan asas atau 

prinsip-prinsip pendidikan yakni :    

(1). Peserta didik sebagai subjek  bukan objek pendidikan.  

Prinsip ini bermakna bahwa peserta didik  harus mendapatkan peran yang optimal dalam 

seluruh program pendidikan, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengendalian 

dan evaluasi hasilnya. Peserta didik (siswa, mahasiswa, santri) harus paham dan sadar sejak 

awal, bahwa mereka akan terlibat dalam satu program bersama yang menarik, penting, dan 

menentukan masa depan mereka dan masa depan bangsa dan ummat. Konsekuensi dari 

menjadikan peserta didik sebagai subjek utama ini adalah bahwa ukuran-ukuran pencapaian 

program pendidikan lingkungan, baik yang berupa input, proses, output dan outcome  harus 

diorientasikan kepada peserta didik/santri. 

(2). Guru, dosen, ustadz sebagai „fasilitator‟ dan ”katalisator”. 

Program Pendidikan Lingkungan harus mengikuti prinsip bahwa guru/pendidik mempunyai 

peran yang menentukan, sekaligus juga terbatas. Menentukan dalam pengertian bahwa guru 

akan menjadi aktor yang secara penuh harus bertanggung jawab dan  mengawal program 

pendidikan. Terbatas dalam pengertian bahwa peran guru tidak mutlak menentukan 

segalanya. Guru beperan lebih sebagai arsitek dan fasilitator dalam dinamika pelaksanaan 

program yang melibatkan banyak aktor lain, yakni siswa, orang tua, administrstor pendidikan, 

dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah/madrasah. Disamping itu dalam hal ini, guru 
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juga berperan sebagai model ( tentang orang yang sadar dan berperilaku ramah lingkungan) 

bagi peserta didik. Guru sekaligus juga sebagai perancang program pendidikan lingkungan 

bersama kepala sekolah/direktur. Peran-peran ini  dengan demikian menuntut guru untuk 

tidak saja bekerja ekstra, tetapi juga konsisten untuk terus bersikap dan bertindak ramah 

lingkungan. Disamping itu, guru juga harus sadar bahwa pendidikan lingkungan merupakan 

proses pendidikan jangka panjang, yang memerlukan keuletan dan kesabaran.  

(3).  Lingkungan sekolah/madrasah/ kampus sebagai media pembelajaran 

Keberhasilan Program Pendidikan lingkungan, juga sangat ditentukan oleh lingkungan 

sekolah/madrasah/pesantren/kampus sebagai „media‟ pembelajaran. Lingkungan 

sekolah/madrasah/kampus harus memiliki kondisi lingkungan yang kondusif dan 

memungkinkan untuk pelaksanaan berbagai program pendidikan lingkungan. Kondisi 

lingkungan yang kondusif berarti lingkungan sekolah/madrasah tersebut memenuhi syarat-

syarat dasar lingkungan sekolah yang nyaman, aman, bersih, dan sehat untuk proses 

pembelajaran. Lingkungan sekolah/madrasah/kampus sebagai media pembelajaran 

mensyaratkan lingkungan sekolah tersebut dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana yang 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran, pembentukan kognisi, sikap, dan 

perilaku/budaya ramah dan peduli lingkungan. 

(4).  Orang tua, keluarga, dan masyarakat sebagai faktor pendukung 

Dalam pendidikan lingkungan, orang tua, keluarga, dan masyarakat adalah mutlak sebagai 

faktor pendukung yang saling melengkapi. Orang tua dan keluarga harus memahami dan 

terlibat sejak awal, apa, mengapa dan bagaimana pendidikan lingkungan dilaksanakan. Orang 

tua dan keluarga harus memahami dan memerankan tugasnya untuk mendukung seluruh 

pelaksanaan proses pendidikan lingkungan. Orang tua dan keluarga harus memastikan bahwa 

hal-hal yang diajarkan di lingkungan sekolah juga dipraktekkan di lingkungan rumah. 

Masyarakat, khususnya di sekitar lingkungan sekolah/madrasah, juga harus mengetahui dan 

terlibat dalam program ini. Sekolah dan masyarakat di sekitarnya harus bekerjasama, karena 

beberapa aspek dan kegiatan pendidikan lingkungan hanya dapat dilakukan melalui kerjasama 

antar mereka. Masyarakat harus memahami bahwa mereka juga mendapat manfaat dari 

program ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi dari konsep 

pendidikan lingkungan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam bentuk panduan umum 

Pendidikan Lingkungan (Anonim, 2010).  

 

Rumah Tangga dan Masyarakat 

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa wanita atau ibu dalam keluarga diberi kelebihan 

dibandingkan dengan laki-laki terutama dalam hal kesabaran, ketahanan fisik dan mental, 

kerelaan berkorban, kasih sayang dan kelembutan. Dengan beberapa kelebihan ini maka Tuhan 

Allah swt memberikan   peran mulia kepada wanita dalam melanjutkan keturunan (reproduksi), 

memberikan pendidikan anak, pemeliharaan, perlindungan,  ibu rumah tangga dan peran-peran 

mulia lainnya dalam rangka penyiapan generasi penerus.  

Demikian pula halnya dalam hal pendidikan dan penyelamatan lingkungan, kaum perempuan 

juga mempunyai peran yang sangat sentral.  Perempuan adalah yang pertama kali memberikan 

pendidikan kepada bayi yang telah lahir, bahkan semenjak masih di dalam kandungan, untuk 

mengenal lingkungannya dan cara merespon perubahan-perubahan fisik dan psikologis 

lingkungannya. Perempuanlah (ibu) yang mengajarkan kepada anaknya tentang makanan yang 

bisa dan boleh dimakan dan yang tidak boleh  serta bagaimana cara memakannya. Perempuan 

adalah tangan pertama, setidaknya yang paling sering, berhubungan dan bersentuhan dengan  

sumberdaya alam seperti air, tanah, tumbuhan, hewan dan komponen lingkungan lainnya. 
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Bahkan di dalam rumah tangga, perempuan dan anak-anak yang paling sering berhubungan dan 

bersentuhan langsung dengan makanan, kesehatan, sanitasi hingga  sampah rumah tangga. Oleh 

karena itu, wanita lah yang menjadi kelompok pertama yang akan terkena dan yang paling rentan 

terhadap dampak dan resiko dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

Cara pandang dan budaya patriarkhis (bias laki-laki) yang berkembang di masyarakat bahkan 

dikalangan sebagian kaum muslimin telah melupakan dan menafikan peran sentral perempuan, 

tidak saja dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik semata, bahkan dalam 

kegiatan yang melibatkan  intelektual dan ketrampilan seperti pendidikan dan pengajaran, 

pengelolaan sumberdaya dan sebagainya, perempuan  sering dipinggirkan kalau tidak boleh 

dikatakan ditinggalkan. Akibatnya, berbagai keputusan penting tentang pendidikan dan 

pengelolaan lingkungan yang berupa kebijakan dan peraturan baik dalam skala lokal, nasional 

maupun internasional, peran dan kemampuan perempuan sering dilupakan atau tidak 

diperhitungkan. 

Islam tidak membedakan peran, kewajiban serta hak antara kaum laki-laki dan perempuan 

dalam urusan aqidah dan ibadah, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan. Kewajiban untuk 

melakukan kebajikan (ibadah) yang akan dibalas dengan pahala dan hukuman terhadap 

pelanggaran larangan Allah sama antara perempuan dan laki-laki (QS. 33: 35) dan (QS. 9: 71). 

Berdasarkan atas hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka menjadi sangat jelas dan 

strategis peran wanita, sekolah dan masyarakat dalam pendidikan dan pengelolaan lingkungan. 

Ormas keagamaan dengan majlis taklim (kelompok pangajian) nya yang jumlahnya mencapai 

ribuan di negara kita juga mempunyai potensi yang sangat luar biasa jika diberdayakan secara 

tepat. Majlis taklim dalam hal ini bisa berperan sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) yang bisa memberikan pendidikan (non-formal) bagi anggota-anggotanya melalui kegiatan 

pelatihan, pencerahan (pengajian, ceramah dan dsikusi). Majlis taklim juga bisa berperan untuk 

memfasilitasi pembentukan kelompok atau keluarga peduli lingkungan (green family) dan green 

society, misalnya dengan melakukan  pemasyarakatan dan penerapan  pola makan keluarga yang 

halal, sehat, dan ramah lingkungan, penerapan 4 R dalam rumah tangga, penghematan energi dan 

air, pengelolaan sampah rumah tangga dan sebagainya. Konsep keluarga sakinah yang saat ini 

sedang digagas dan dikembangkan oleh Aisyiah seharusnya juga memasukkan aspek keamanan 

dan keselamatan lingkungan sebagai salah satu faktor penting dalam pembentukan keluarga yang 

sakinah (ramah, sehat dan aman lingkungan). 

 Pendidikan lingkungan yang diterapkan di sekolah tidak akan pernah berhasil jika tidak 

melibatkan keluarga siswa  dan orang tua. Peran orang tua dalam hal ini perempuan (ibu) dalam 

pembentukan kepribadian anak sangat menentukan.  

 

Khatimah  
 

Konsep hubungan manusia dengan alam mengandung makna bahwa perlindungan dan 

pemeliharaan alam (lingkungan) merupakan kewajiban asasi manusia (laki-laki dan perempuan), 

yang telah dipilih sebagai khalifah Allah di muka bumi. Konsep tersebut mengandung pula 

makna bahwa akhlaq harus menjadi landasan perilaku (penalaran dan tindakan) manusia, 

termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan.  

Sadar lingkungan dan upaya penyelamatan lingkungan harus menjadi kesadaran bersama dan 

menjadi gerakan bersama antara kaum perempuan dan laki-laki, anak-anak dan orang dewasa, 

lembaga swasta dan pemerintah dalam semua level. Jika tidak, bumi yang kita tempati yang hanya 

satu ini benar-benar akan terancam, yang hal ini juga berarti akan mengancam pula kehidupan 

seluruh makhluk. 
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Membangun kesadaran dan perilaku orang akan lebih efektif jika dilakukan melalui proses 

pendidikan. Dengan demikian pendidikan lingkungan bagi semua kelompok masyarakat 

khususnya kaum perempuan dan rumah tangga  yang paling banyak bersentuhan dengan masalah 

lingkungan merupakan upaya yang sangat penting dan oleh karena itu harus menjadi prioritas 

utama. 

Peran sekolah dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan dan 

pengelolaan lingkungan sangat sentral dan tidak bisa diabaikan. Dengan pendekatan dan cara 

pemberdayaan yang tepat, sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi di tanah air yang 

jumlahnya mencapai puluhan ribu bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam gerakan 

penyelamatan lingkungan. Gerakan peduli dan penyelamatan lingkungan hanya akan berhasil 

apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terus menerus, konsisten dan didukung oleh semua 

komponen bangsa di tanah air. 
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