P R O FI L E

BIDANG LINGKUNGAN DAN
BENCANA

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah

PENGANTAR
• Alhamdulillahirobbil ‘alamin
Hasil keputusan Muktamar Aisyiyah Ujung pandang mengamanatkan
berdirinya lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana di
Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah sebagai wujud kepedulian Aisyiyah
terhadap rusaknya lingkungan yang menimbulkan bencana sebagaimana
yang di ungkapkan oleh Allah SWT dalam Surah Arrum Ayat 41 ; “telah
nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia
supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat
perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Indonesia adalah Negara yang terletak di tiga lempeng bumi ……..

• Namun demikian banyak kegiatan manusia yang mengekspoitasi
lingkungan/alam sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan
menimbulkan kerentanan masyarakat. Hal ini disebabkan karena
keserakahan dan rendahnya pemahaman atas agama dan penyelamatan
lingkungan.

PENDAHULUAN
 ‘Aisyiyah sebagai gerakan dakwah perempuan Muhammadiyah dalam
amar ma’ruf nahi munkar telah berkiprah dan mampu bertahan
selama satu abad dalam usaha-usaha memajukan kehidupan
perempuan, umat, bangsa dalam usaha kemanusiaan yang
rahmatan lil ‘alamin.
 Kehadiran ‘Aisyiyah telah banyak berkontribusi dalam pembaruan,
pencerahan dan pencerdasan dengan menjunjung tinggi dan
memuliakan kaum perempuan serta mendorongnya untuk berkiprah
di ruang publik guna membawa misi dakwah dan tajdid bagi kemajuan
hidup umat manusia.
 Gerakan ‘Aisyiyah terus menurus meningkatkan peran dan
memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan pemajuan harkat
perempuan dan bangsa Indonesia.

 Sampai saat ini telah berdiri ribuan sekolah Taman Kanakkanak Aisyiyah, Sekolah Dasar, Madrasah, SMP, SMA pada
tingkat Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Balai Bersalin untuk Ibu
dan Anak, Panti Asuhan, Rumah-rumah sosial orang-orang
terlantar dan dhu’afa (Rumah Singgah), Posyandu Lansia,
Koperasi, Pengajian di seluruh wilayah Indonesia.

LANDASAN PERUMUSAN PROGRAM
• Program ‘Aisyiyah periode 2015-2020 berdasarkan nilainilai dasar :
1. Al-Quran : Al Baqoroh ayat 30, Arrum Ayat 41, Al Qosos
ayat 77, Arrahman ayat 7 - 8
2. As-Sunnah : Hadist …..(kalau tidur hendaknya
mematikan lampu), salah satu Sunnah wudhu tidak
menggunakan air wudhu berlebihan, dll
3. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga ‘Aisyiyah
4. Nilai-nilai dasar ‘Aisyiyah dan Persyarikatan:
• Mukadimah AD Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah

•Matan, Keyakinan, dan Cita-cita Hidup
Muhammadiyah (MKCH)
•Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
(PHIWM)
•Pernyataan Pikiran Muhammadiyah jelang satu
abad.
•Pernyataan Pikiran Muhammadiyah abad kedua
•Fikih al-Mâ’ûn

PRINSIP PROGRAM
•

•

•

Prinsip rahmatan lil-âlamîn, bahwa program ‘Aisyiyah
ʹAisyiyah dijiwai oleh nilai2 kebaikan dan nilai-nilai keutamaan
yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia dan
makhluk ciptaan Allah.
Prinsip Hikmah bahwa dalam melaksanakan program,
pimpinan senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi
yang dihadapi secara proporsional dan bijaksana, serta
pendekatan yang menyejukkan.
Prinsip Kemanfaatan; Program ‘Aisyiyah didasarkan pada
prinsip memprioritaskan program yang benar-benar memberi
nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi Umat dan
masyarakat secara luas.

 Prinsip Kemajuan dan Pemberdayaan; Program ‘Aisyiyah didasarkan pada
usaha-usaha untuk memberdayakan dan memajukan sehinga berhasil
mencapai tujuan gerakan.
 Prinsip Efisiensi dan Efektivitas; Program ‘Aisyiyah didasarkan pada prinsip
memperhitungkan asas-asas efisiensi dan efektivitas sesuai dengan
kemampuan, pelaksanaan yang tepat, ketersediaan dana dan personil, dan
menghindari kejumbuhan (tumpang-tindih) dan pemborosan dalam
pelaksanaannya.
 Prinsip Fleksibilitas; Program ‘Aisyiyah didasarkan atas prinsip memberi
kemungkinan pada pengembangan dan penyesuaian dalam pelaksanaanya
sesuai dengan kondisi dan kepentingan setempat

 Prinsip Eviden Based, Program ʹAisyiyah disusun dan dilaksanan dengan
mempertimbangkan 90 Pimpinan Pusat 'Aisyiyah kenyataan yang ada dalam
kehidupan, berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh ʹAisyiyah atau
lembaga lain yang berkompeten

TUJUAN PROGRAM

• Tercapainya usaha-usaha ‘Aisyiyah yang
mengarah pada penguatan dan
pengembangan dakwah dan tajdid yang
mencerahkan untuk mencapai tujuan
Organisasi.

PROGRAM UMUM
• Konsolidasi Ideologi
– Tertanamnya nilai-nilai fundamental gerakan berupa komitemn,
solidaritas/ukhuwah, militansi, daya juang yang berbasis pada misi
gerakan Muhammadiyah/’Aisyiyahyang menjiwai seluruh perilaku
anggota, kader, dan Pimpinan‘Aisyiyah.

• Konsolidasi Gerakan
– Meningkatnya kapasitas organisasi sebagai gerakan dakwah yang
mengembangkan budaya maju, dinamis,dan unggul berlandaskan
pada ideologi dan misi gerakan

• Konsolidasi Kepemimpinan
–Tertata dan meningkatnya kualitas Pimpinan dalam mengelola dan
mengarahkan gerak organisasi, serta meningkatnya kualitas
komitmen, wawasan, visi, dan kemampuan operasional kader sebagai
pelaku gerakan
• Manajemen Organisasi
–Meningkatnya kapasitas manajemen organisasi yang efektif dan
efisiaen serta berorientasi pada kemajuan dan profesionalitas yang
mendukung peran strategis dakwah Aisyiyah.

• Penguatan Cabang-Ranting

–Meningkatkan jumlah Cabang dan Ranting‘ Aisyiyah di masing-masing
Daerah dengan model pilot kegiatan (praksis sosial) di komunitas baik
bersifat mandiri maupun kemitraan.
• Penguatan Amal Usaha
–Revitalisasi amal usaha Aisyiyah yang berorientasi pada mutu sebagai
kekuatan penggerak (driving force) gerakan Aisyiyah dalam
menjalankan dakwah.

VISI DAN TUJUAN
• Visi:

Terwujudnya kesadaran, perilaku, sikap hidup, ramah lingkungan, dan
pemahaman tentang pengelolaan bencana di kalangan masyarakat umum
dan warga Aisyiyah sebagai wujud rasa syukur pada Allah dalam dakwah
amar ma’ruf nahi mungkar, sehingga terwujud masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya.
• Tujuan :

Terbangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan serta kesadaran dan
kemampuan penanggulangan bencana bagi anggota, kader, dan pimpinan
di seluruh tingkatan dan amal usaha yang mampu mengembangkan
gerakan pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko Bencana

PROGRAM
LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP :
1. Menyusun dan mengembangkan tuntunan/ panduan
tentang pelestarian lingkungan sebagai panduan bagi
anggota, kader, dan Pimpinan untuk disosialisasikan
kepada masyarakat luas.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan
pemanfaatan sumberdaya air secara efektif, dan secara
khusus meningkatkan penguatan Ketahanan Sosial
melalui penguatan peran perempuan dalam pengelolaa
sumberdaya air dengan membangun budaya hemat air.

3.

4.
5.

6.

Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan peduli sampah
dan pengelolaan sampah serta mengurangi penggunaan
plastik
Meningkatkan kemampuan kelembagaan, sumberdaya
manusia, dan kerjasama dalam melakukan pendampingan
dan advokasi lingkungan hidup bagi masyarakat.
Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan Gerakan ramah
lingkungan, penghijauan dan sadar lingkungan secara luas
melalui pendidikan dan berbagai model aksi kegiatan
dimasyarakat
Meningkatkan pendampingan masyarakat dalam bidang
lingkungan hidup yang pelaksanaannya bekerja sama dengan
berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta dan
berbagai komunitas masyarakat yang bergerak di bidang
lingkungan hidup.

PROGRAM
DIVISI LINGKUNGAN HIDUP
• Terbentuknya lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana di seluruh
wilayah Indonesia
• Menyusun dan mengembangkan tuntunan/ panduan tentang pelestarian lingkungan
dan kebencanaan sebagai panduan bagi anggota, kader, dan Pimpinan untuk
disosialisasikan kepada masyarakat luas
• Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan sumberdaya air,
pengelolaan sampah & pelestarian lingkungan
• Meningkatkan usaha-usaha dan kualitas tanggap darurat & pemulihan, yang
pelaksanaannya bersinergi dengan amal usaha.
• Meningkatkan usaha-usaha dan kualitas kesiapsiagaan dan mitigasi (pengurangan
resiko bencana), dan lingkungan hidup bersinergi dengan seluruh komponen
persyarikatan
• Kajian Fiqh Lingkungan untuk Aisyiyah terutama untuk mubalighoh

DIVISI
PENANGGULANGAN BENCANA
• Penyusunan Pedoman Penguatan pengurus melalui
pengkajian tentang pedoman penanggulangan Bencana di
Aisyiyah
• Mengadakan peningkatan kapasitas Penanganan Tanggap
Darurat
• Mainstreaming/ Pengarusutamaan Pengurangan Resiko
Bencana di jaringan Aisyiyah untuk meningkatkan
kesiapsiagaan.
• Kajian Rutin PRB, Tanggap Darurat, rehabilitasi pasca
bencana.

• Penyusunan Modul dan Pendirian Sekolah
Relawan Aisyiyah
• Membangun jejaring dengan para pihak t
terkait (BNPB, BPBD, Lembaga PBB, Negara
Donor, Dunia Usaha dan lembaga yang
bergerak dalam penanggulangan bencana)
• Memperkuat gerakan Aisyiyah Peduli Bencana

PROGRAM BERSAMA
• Akan dijadikan gerakan Nasional yakni Penggalangan donasi
kemanusiaan untuk lingkungan dan bencana bekerjasama dengan pihak
lain.

PENGORGANISASIAN,
PELAKSAANAAN
DAN EVALUASI PROGRAM

PENGORGANISASIAN,
PELAKSAANAAN
• Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program ‘Aisyiyah
– Wewenang pengorganisasian dan pelaksanaan program :
Kebijakan pengorganisasian dan pelaksanaan program di tingkat
Wilayah yang bersifat strategis menjadi tanggung jawab Pimpinan
Wilayah sesuai dengan kepentingan Wilayah masing-masing dan
dengan mengacu pada program strategis nasional. Pimpinan
Wilayah bertanggung jawab dalam pengorganisasian secara
umum pelaksanaan program di bawahnya serta penjadi acuan
program di tingkat dibawahnya.

• Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Pusat
–Pimpinan Pusat menyusun regulasi terkait wewenang bagi
Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan
Pimpinan Ranting terkait dengan overlapping peran di masingmasing level pemimpinan.
• Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat
Wilayah
–Program tingkat Wilayah diarahkan pada hal-hal yang
berkaitan dengan potensi dan permasalahan masyarakat di
Wilayah yang bersangkutan

• Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Daerah
– Program tingkat Daerah diarahkan pada hal- hal yang
berkaitan dengan potensi dan permasalahan masyarakat di
daerah yang bersangkutan. Program Daerah merupakan
program yang bersifat strategis di Daerah masingnya dan
lebih bersifat operasional yang dilaksanakan oleh Pimpinan
Daerah ‘Aisyiyah dan sebagai acuan program di tingkat
Daerah, Cabang, dan Ranting.
• Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Cabang

• Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Ranting
• Pelaksanaan Program di Tingkat Majelis dan Lembaga

EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM
• Evaluasi pelaksanaan program dilaksanakan dalam
setiap kegiatan dan secara periodik untuk memastikan
kesesuaian pelaksanaan dengan yang telah di
rencanakan dan untuk mengukur keberhasilan
pelaksanaan program.

KONTAK
• PP Aisyiyah, Jalan Gandaria 1 nomer 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Telp : +6221 726 9204

• Kontak person :
– Ketua : Ibu Nurni Akma, +62852 81488400, nurni.akma@yahoo.com
– Sekretaris : Tri Masduki, + 62811881591, tari_gpsp@yahoo.com
– Wakil Ketua : Rahmawati Husein, +62 811 255051,
– Devisi Lingkungan Hidup : Hening Parlan, +62813 103 60758,
hening_parlan@yahoo.com
– Devisi Penanggulangan Bencana : Waode Asmawati, +62812 8419 6261,
achakhadir@yahoo.com

