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ALAM SEMESTA 

SEBAGAI AYAT KAUNIAH 



PERMASALAHAN POKOK
Bumi Kritis

▪ Berkembangnya krisis etika dan moral yang semakin 
jauh dari pendekatan spiritual, umumnya berada 
pada sifat anthropocentrism

▪ Manusia sebagai khalifah Allah berada 
dipersimpangan jalan. Rumusan sains ekosofi menjadi
petunjuk arah (peta jalan) menuju kebenaran 



AKIBAT 
Ketertinggalan/kemajuan Sains

▪ Bumi semakin sakit (krisis ekologi) yang semakin serius (banjir, 

longsor, pandemic corona)

▪ Persoalan pertumbuhan penduduk, kemiskinan, lapangan

kerja

▪ Keberlanjutan umat semakin terancam, diperlukan era baru, 

semangat baru, new normal



TANTANGAN

▪ Dinamika lingkungan yang berubah

pesat : Kalatida, the Blue Ocean 

STRATEGY, The Black Swan, Kearifan

Lokal

▪ Manusia secara inherent/naluri

menyesuaikan dgn sains secara

egois, menentang hukum2 alam



PERINTAH BELAJAR

▪ Al -”Alaq ayat 1-5 sebagai dasar perintah untuk belajar atau 

menuntut ilmu pengetahuan. 

▪ Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan (1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah (2), Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia (3), Yang 

mengajar (manusia) dengan pena (4), Dia mengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahuinya (5)." (QS. Al-Alaq: 1-5)



TUJUAN

▪ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka

kembali (ke jalan yang benar). Terjemah Q.S. Ar-rum ayat 41

▪ Memastikan REM dan GAS yang tepat berbasis kejujuran,  etika bagi
terwujudnya bumi dan isinya sebagai IBU yang harus dimuliakan

▪ Memastikan Grand Strategi Agama, diturunkan menjadi sains

ekosofi, bagi gerakan menyelamatkan bumi beserta isinya



SPIRAL DYNAMICS: 
Mastering values,  leadership,  change

▪ A new framework for 

understanding the 

dynamic force in 

human affairs-

business personal 

lives, education, and 

even geopolitics 

▪ Pada intinya perlu

perubahan (change 

and innovation) 



PRINSIP DASAR  

▪ Diversity sesuai dengan diversity bumi dan isinya bagi keberlanjutan 

sains, Indonesia high diversity country

▪ Ihktiarnya adalah melakukan pembaharuan secara berangsur-

angsur untuk mencapai RUMUSAN SAINS  sesuai dengan etika

ekologi dalam (memuliakan bumi dan isinya sebagai penghargaan 
tehadap kebesaran Allah SWT), memuliakan hak intrinsic.

▪ Sains dan rumusannya untuk merawat bumi dan isinya sebagai 

penghargaan kepada sang pencipta



KEBERLANJUTAN 

▪ Semua ajaran agama adalah bagi ON THE CARE FOR 

OUR COMMON HOME (Kepedulian untuk rumah kita

bersama) 

▪ Mengajak umatnya untuk sungguh2 membangun 

kesadaran, bertobat dan bertindak memelihara bumi 

seisinya, dan mewariskan bumi yang baik kepada anak 

cucu kita"



PERMASALAHAN  
SEMAKIN KOMPLEKS

▪ The fisrt tier, old pradigm 

fase kegagalan: krisis
biologi/krisis ekologi

▪ Second Tier: Diperlukan 

change fase perombakan

pemahaman spiral 

dynamics secara genetik 
atau kultur, spiritual, 

organisasi

▪ Third Tier: sustainability … 

fase keberlanjutan



KENAPA EKOSOFI 

▪ Bumi dan isinya yang sangat rumit dan kompleks diciptakan

untuk keberlanjutan umatNya. Tak terhingga rahasia Allah 

yang belum banyak diketahui rumusannya

▪ Kemajuan sains dengan rumusnya merupakan upaya
manusia untuk mengungkap rahasia Allah

▪ Rumusan sains merupakan dasar untuk memuliakan alam di 

semua bidang kegiatan manusia dan pembangunan



ECOSOPHY  
(ECOLOGYCAL PHILOSOPHY)

▪ Ekosofi berasal dari kata eco berarti ekologi, dan sofia atau wisdom, 

berarti paham yang mengedepankan cinta, bijak, gotong royong, 
dan jujur.

▪ Arne Naess memberikan definisi ekosofi sebagai filosofi yang 

pahamnya didasarkan atas deep ecology yang harmoni atau

seimbang (ecological harmony) (Drengson 1999).

▪ Prinsip ekosofi merupakan filosofi keseimbangan yang bijak

berlandaskan kesatuan utuh tiga dimensi yaitu intelektual, spiritual, 
dan emosional (buka hati )(Ari Ginanjar, 2001).



DASAR DIMENSI EKOSOFI 
(Tuhan, Manusia, Sumber Kekayaan Alam) (Ginanjar, 2001)



SEMUA BERGERAK 

MENGIKUTI PERINTAH TUHAN 



BERGERAK SESUAI FUNGSI DI SETIAP NICHE EKOLOGI



PEMBANGUNAN TRANSDISIPLIN 

BERKELANJUTAN 

Mewujudkannya perlu menerapkan KAPASITAS

pembangunan KIS (Koordinasi, Integrasi, dan

Sinkronisasi). Kesemuanya ini diperlukan konsistensi

dan kesiapan dukungan leadership SDM



MEMBUMIKAN 
SAINS EKOSOFI

▪ Sains berbasis ekosofi supaya mendapat prioritas untuk 

ditingkatkan kapasitasnya

▪ Perlunya sains dan ekosofi diajarkan sejak sekolah taman

kanak-kanak disertai dengan modul yang tepat hinga menjadi
pelajaran wajib di PT/UNIVERSITAS, sehingga menghasilan

leadership generasi-generasi berikutnya yang jujur. 

▪ Agama, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 45 menjadi

dasar bagi upaya nyata membumikan sains berbasis ekosofi



PENUTUP 
STRATEGI PENGEMBANGAN SAINS EKOSOFI 

▪ Membangun leadership SDM yang jujur dengan basis 
intelektual, spiritual dan emosional quotion, mengintegrasikan
3H (head, heart, dan hand mengintegrasikan ayat kauniyah
dan ayat qauliyah

▪ Mengembangkan kapasitas etika ekosofi/etika konservasi yang 
sudah dianut/diratifikasi oleh negara-negra anggota PBB 
dalam rangka keberlanjutan umat

▪ Menetapkan PT/Universitas percontohan bagi terbangunnya
Sains Ekosofi



ELEMEN DASAR PEMBANGUNAN 

▪ Dukungan politik 

dan dana 

▪ Governance

▪ Leadership

▪ Peran masyarakat

▪ Ecosophy
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