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 Cinta lingkungan adalah sikap dan tindakan yang 
selalu mencegah kerusakan pada alam sekitarnya dan 
berupaya memperbaiki kerusakan alam yang sudah 
terjadi.

Pengertian cinta lingkungan



 Semakin hari semakin banyak permasalahan
lingkungan yang harus dihadapi manusia. Mulai dari
bencana alam sampai bencana yang muncul akibat
kelalaian manusia sendiri. Tidak bisa dimungkiri
bahwa seiring berkembangnya zaman, kemampuan
manusia untuk memiliki sikap cinta lingkungan juga
semakin berkurang.

Isu lingkungan mungkin menjadi salah satu isu paling krusial
saat ini, dimana kondisi bumi sudah mulai berubah dan
mengakibatkan sejumlah anomali cuaca dan kerusakan

lingkungan.



 Hal ini terjadi karena manusia masa kini lebih 
mementingkan perkembangan teknologi dan 
kebudayaan modern, daripada berpikir tentang 
bagaimana cara mencegah banjir dan tanah longsor. 
Meskipun kelihatannya sepele, memiliki empati 
terhadap lingkungan sekitar merupakan kemampuan 
yang harus dimiliki setiap orang.



Agar lingkungan yang sudah semakin 
terpuruk ini tidak menjadi musnah, 
sebagai manusia, kita berkewajiban untuk 
menjaga lingkungan ini supaya anak cucu
kita nanti masih bisa melihat langit biru 
yang cerah dan hamparan hijau hutan 
yang indah.



Salah satu cara untuk mengurangi dampak yang 
lebih buruk atau memperlambat kerusakan bumi 
tentunya dengan lebih mencintai alam dan 
lingkungan kita. Mungkin hal itu mudah diucapkan, 
namun mudahkah melakukannya? Tak banyak dari 
kita yang benar-benar bisa melakukannya.



Sikap cinta lingkungan hidup memerlukan sebuah 
pengorbanan yang, walaupun sebenarnya terlihat 
mudah, tetapi nyatanya sulit bagi kebanyakan 
orang. Berbeda dengan kita yang cinta lingkungan,
contohnya seperti Kegiatan warga SMAN 1 Kersana 
telah melaksanakan gerakkan cinta lingkungan 
dengan Bersih bersih di sekitar lingkungan Sekolah 
supaya menjadikan lingkungan Sekolah sehat dan 
nyaman untuk Siswa dan Warganya.







Jadi, apakah yang sebenarnya bisa dilakukan 
sebagai wujud sikap cinta lingkungan hidup?

Anda Sekarang Sudah bisa menjawabnya 
sendiri......





Contoh diatas bisa dilakukan sebagai sebuah 
langkah awal bagi kita untuk cinta lingkungan 

demi keberlangsungan bumi kita.Tinggal 
bagaimana dan berapa lama pada akhirnya kita

terus mampu berkomitmen untuk konsisten 
melakukannya sekaligus menginspirasi dan

mendorong orang-orang disekitar kita untuk 
melakukan hal yang sama.



SALAM SEHAT SELALU, TETAP PATUHI 5M .

1. MEMAKAI MASKER DENGAN BENAR

2. MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR YANG 
MENGALIR.

3. MENJAGA JARAK.

4. MENGHINDARI KERUMUNAN.

5. MENGURANGI MOBILITAS.

TERIMAKASI



WASSALAMUALAIKUM


