
SOSIOlOGI UNGKUNGAN 

Titik Sumarti 

APA YANG DIPELAJARI DALAM SOSIOLOGI LlNGKUNGAN? . 
• j 

Jika il.ndil berkenalan dengan seseorang. dan kemudian orang tersebut 
memperkenalkan diri sebagai sosiolog Iingkungan. akan terbersit daiam pikiran anda 
apa yang dilakukan seorang sosiolog dengan lingkungan? Sosiolog adalah seseorang 
yang mempelajari masyarakat. dari Iingkup kelompok. komunitas. masyarakat. 
bangsa sampai regara. dalam konteks pedesaan. perkotaan. perbatasan. pesisir. 
hutan. perkebunan. tanaman pangan. Daerah Aliran ~ungai (DAS). sampai industri. 
Apakah ia juga mempelajari lingkungan (alam)? 

Sosiologi Ii ngkungari' merupakan kajian komunitas dalam arti yang sangat luas (Bell 
1998). Orang. binatang. lahan dar) tanaman yang tumbuh di atasnya. air. udara -
semuanya memiliki hubungan kait mengait yang sangat erat. ·Bersama-sama mereka 
membentuk semacam solidaritas. yang kemudian kita sebut dengan ekologi. Seperti 
dalam banyak komunitas. mereka juga mengalami konflik ditengah-tengah 
hubungan tersebut. Sosiolog lingkungan mengkaji komunitas terluas tersebllt dengan 
maksud untuk memahami asal usul. dan solusi yang diusulkan dari seluruh konflik 
50si~1 dan biofisik yang sangat nyata. 

Masalah lingkungan tidak hanya berupa masalah teknologi dan industri. ekolo'gi dan 
biologi. pengendalian polusi dan pencegahan polusi. Masalah lingkunganjuga 
berupa masalah sosial. MasalC1h lingkungan adalah masalah bagi masyarakat -
merupakan masalah yang mengancam pola-pola organisasi sosial yang ada dalam 
masyarakat. Adalah manusia yang menciptakan masalah lingkungan. dan manusia 
juga yang harus mencari jalan keluarnya. Berangkat dari hal inilah dibutuhkan 
kehadiran teori sosiologi lingkungan. 



Ekologi sering digambarkan sebagai kajian tentang komunitas alam. Sementara 
sosiologi digambarkan sebagai kajian tentang komunitas man usia. Soslologi 
lingkungan merupakan kajian keduanya secara bersama-sama. dimana bumt yang 
satu harus kita tinggali bersama-sama. kadang-kadang dengan rasa enggan ~·ttidak 
suka). d~ngan manusia lain. bentuk kehidupan lain. dan batu. air. tanah dan udara 
yang mendukung seluruh kehidupan. 

KONSEPTUALISASI ALAM·MENURUT-SOSIOLOGJ-,LlNGKUNGAN ·· .. . 

'Jc..r. Koppen (2000) mengidentifikasi tiga konsepsi dalam memandallg alam yang 
kini tengah berkembang dalam sosiologi lingkungan. Tiga konsepsi tersebut 
merupakan hasil induksi Van Koppen terhadap berbagai karyc sosiC'!og lingkungan. 
dan para ilmu'van yang berkecimpung di arena yang berhubungan erat dengan 
sosiologi lingkungan ,seperti sosiologi pedesaan. sejarah lingkungan hidup. dan 
filsafat lingkungan). serta para ilmuwc.n sosial yang memberi pengaruh terhadap 
debatlingkungan hidup (seperti Habermas. Luhmann. Beck). Tiga konsepsi teisebut 
masing-masing berangkat dari . pendekatan dan fokus yang berbeda dalam 
memandang alam. yakni; , 
1'. pendekatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanju~n. 
2. pendekatan interpretasi "arcadian" terhadap alam. / 
3.pendekatan konstruksi sosial ala:m. 

Maslng-masing pendekatan memiliki analisis sosial. kritik so~ial dan kelemahan yang 
berbeda. 

Alam sebagai suatu Surnber Oaya 

Konsep alam. sebagai surnberdaya mengimplikasikan bahwa alam diterima terutama 
seb$1gai suatu cara (alat) produksi. barang untuk konsumsi. suatu kondisi awai untuk 
kesetiatan·manusia. Dengan kata lain.sebagai 5uatu basis (pangkalan) makanan. 

. .• 

Konsepsi . alam sebagai sumber daya merupakan konsepsi yang palingbanyak 
mendominasi kajian atau faham sosiologi Iingku;1gan. Dalam konteks ini alam 
dipandang sebagai suatu alat produksi. barang konsumsi. dan suatu pra-kondisi 
untl,lkkeseh.atan. Atau dengan · kata lain merupakal1 'dasar atau basis untuk 
keberla-ojut:an kehlC:upan manusia (Van Koppen 2000: 301). Bahkan menurut V~.n 
Koppen. konsepsi alain sebagai sumber d~y'a sesungguhnya telah berakar jauh 
s~belumnya ·dalam jantung sosiologi lingkungan yakni dalam teori ekologi manusia: 
yang kemuoian 5eiring dengan berjalannya waktu konsepsi tersebut berpijak pada 
teori sistem. teori Marxis. dan teori tindakan komunikatif Habermas. 

p..,dekatan s~mberdaya in1 Qoleh dikatakan juga mendominasi teori masyarakat 
beresiko ·yang diperkenalkari oleh Ulrich Beck dan menjadi elemen utama teari 
modernisasi ekologi. 
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Konsepsi alam sebagai sumber daya ini memiliki tiga ciri utama. Pertama. alam 
bernilai instrumental. Maks'Jdnya. alam baru bernilai manakala melaluinya dapat 
terwujud nilai-nilai yang lain. Kedua. alan-: be rftlngsi sebagai penlasok kebutuhan 
material manusirt. seperti produksi pangan. kesehatan. tel'Sedianya ruang untuk 
kehidupan. dan pemasok energi dan materi. Ketiga. definisi alam yang umumnya 
lekat deng(1n ilmu pengetahuan alam. Sebagian besar ilmuwan yang mengusung 
konsep alam sebagai sumber c:!aya menyadari benar adanya pandangan lain - bahwa 
alam juga mempunyai dimensi estetika dan moral. namun pandangan inl dianggap 
kurang relevan atau dikesampingkan alih-alih untuk keperluan pembatasan lingkup 
analisis (Van Koppen 2000: 301). 

Ketika ·alam dipandang sebagai sumber daya. maka tidak ada jurang perbedaan yang 
mendasar antara perlindungan lingkungan dan konservasi alam. Sebab yang mpnjadi 
pOKok persod:an s,=f)enarnya adalah bagaimana memelihara keberlanjutan fungsi 
alam. terlepas masalah yang timbul adalah pencemaran udara. penipisan ozon. 
kerusakan hutan tropis. atau punahnya ikan paus. atau satwa langka. ' Sepanjar.g 
konservasi alam ' menjadi perhatian. ada dua isu. penting yang perlu ' 
dipertimbangkan. Pertama. memetakan potensi dan kondisi, aktual dae"rah-daerah 
yang masih aiami berikut spesies yang hid up di dalamnya untuk keperluan 
keseh:.tan. konsumsi dan produksi. Kedua. pad a kondisi macam apa dan bagaimana 
pemanfaatan sumber-sumber ala;n yang berkelanjutan dapat dilakukan? atau 
dengan kata lain. bagaimana menetapkan daya dukung lingkungan dari ekosist~m 
alam dimaksud. Jawaban atas kedua isutersebut sudah barang tentu berada dalam 
domain i1mu pengetahuan dan teknologi. 

Sosiologi lingkungan memberi kontribusi diluar domain tersebut. Sosiologi 
lingkungan lebih memfokuskan dirinya pada, perta'nyaan-pertanyaan tentang 
bagaimana produksi dan konsumsi dapat diarahkan agar di kemudian hari dapat 
sesuai dengan tingkat keberlanjutan yang ingin dicapai. Namun. pertanyaan
pertanyaan ini tidak berarti bahwa sosiolog lingkuilgan peranannya hanya 
melakukan rekayasa sosial. memanipulasi dan "mendampingi" masyarakat untuk 

'mengimplementa5ikan !l1~syarakat yang berk.elanjutan (sustainable sodelJ1J ' (Ibid: 
201). 

Sejak 1960 banyak pertanyaan mendasar diajukan berkaitan dengan teori 
lingkurigan seperti - apa faktor-faktor strultural dan budaya yang menjadiakar 
penyebab masalah , lingkungan hidup? Transformasi kelembagaan- dan motivasi 
macam apa ' yang dibutuhkan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya masalah 
lingkungan? 

Prosedur poHtik dan ekonomi seperti apa yang dapat memfasilitasi berlangsungnya 
proses transformasi tersebut? Dan bagaimana i<aitan perubahan tersebut dengari 
norma-norma sosial pentinglainnya seperti kebebasan. demokrasi. dan kesetaraan? 
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Tak satupun dari pertanyaan tersebut yang tidak relevan atau tidak sejalan de,~gan 
dengan upaya perlindungan lingkungan khususnya konservasi ~Iam. ,~ 

+ .. 
Hingga kin i belum ada konsensus dikalangan mereka yang menggunakan 
pendekatan sumber dayd bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
Aliran Marxian dan modernisasi ekologi misalnya. mempunyai pandangan yang 
berbeda dalam memandang kaum kapitalis: sebagai penyebab ataukah menjadi 
solusi bagi masalah-masalah lingkungan yang timbul (Van Koppen 2000: 302) Teori 
Habermas dan Luhmann memberikan pendekatan yang berbeda pada potensi 
pengambilan keputusan politik dalam mempengaruhi perlindungan lingkungan 
secara memadai (Miller 1994). Kritik tidak hanya terhadap ketidakmampuan dalarn 
memberikan kontribusi pada masyarakat yang lebih berkelanjutan. tetapi juga pad a 
perhatian parit sosio!og ydng berbeda-beda jauh dari masalah dar l solu!>i yang 
sesungguhnya. 

Meskipun demikian. menurut Koppen (2000). terdapat keKuatan penting 
pendekatan sumberdaya. yaitu terletak pad a konsep alam dari ilmu alam yang 
diterima secara meluas dan terelaborasi dengan baik. Untuk konservasi alam. 
misalnya. tidak ada masalah dalam penggabungan wawasp'n ekologi baru 
(menekankan pada siklus kimia-fisika) dan 'inovasi teknologi dalar;n pengelolaan alam 
dalam teori konservasi alam. Sementara kelemahannya menca'kup. (1) ilm:.i alam 
tidak selalu dapat memenuhi peranan dari pendekatan sumberdaya: IImu alam tidak 
dapat mencntukan kendala-kendala alam' utama yang membentuk batas-batas 
kekuatan' transformasi manusia (Pepper 1993): dan .(2) ' nilai-nilai alam dalam . 
pendekalan sumberdaya. Nilai-nilai alam yang menggerakkan sebagian besar ahl i 
konservasi alam berkaitan dengan tradisi moral dan eSJetika nilai alam. yang tidak 
dapat direduksi untuk penggunaan ~umberdaya alam,'secara berkelanjutan maupun 

" kepentingan konsumsi pribadi. 
. , 

~Iaril sebagai suatu yang Arcadian 

Meriurut Worster (1985). 'pandangan- arcadian terhadap hubungan antara manusia 
dan' al.am adalah kesetiaal1 pada penemuari nilai-nilai intrinsik dan pemeliharaannya 
berlawanan dengan ' pand3ngan imperialis yang menyuarakan "penciptaan suatu 
dunia instrumental dan eksploitasinya". Pendekatan Arcadian merupakari kritik 
terhadap pendeKatan sumoerdaya (yang memandang alam hanya sebagai ir.strumen 
yang dimanfaatkan manusia) dan pancangari reduksionis (yarg mempertimbangkan 
alam hanya sebagai sekumpulan fenomena fisika-kimia yang dapat dikuantifil(asi) .. . 
Pendekatan' A~cadian menekankan pada remorafi~asi - berlawanan dengan teori 
rasionafisasi Weber -" atau untuk melekatkan kembafi hubungan manusia dengah 
alam. Sebagian besar kontribusi teoritis 'dalam pendekatan arcadian berasal dari 
filosofU)iologi . sejarah biJdaya>antrop6logi dan sosiologi. Dasar teoritispendekatan 
arcadian berasal dari anggota:' sekolah Frarikfilrt. sepeiti Merchant (1979: 1992). 
Leiss (1972). Eckersley (1990. 1993}: ' fvernden (1985). Lemaire (1970): Nash 
(1967. 1989). kellert (1996). Worster (1985). and Shiva (1993). 

. ":. , .. {t 
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Menurut Koppen (2000), terdapat empat tradisi penting dalam pendekatan Arcadian 
yang berakar pada budaya: 
1, Tradisi simpati pada binatang (Thomas 1993; Fisher 1992). Pengalaman 

emosional bersahabat dengan binatang-binatang yang lebih tinggi. misalnya, 
termanifestasikan dengan ketidaksukaan terhadap kekerasan pad a binatang. 
Proses peradaban tidak hanya mengintensifkan sensibilitas kita terhadap 
kekejaman pada manusia mupun binatang (cf Elias 1990), Hukum tentang 
kekerasan terhadap binatang mungkin pelembagaan hukum modern pertama 
dari nilai-nilai alam yang non instrumental. 

2. Tradisi menikmati keindahan dan kecantikan alam dan landscape. Gambaran 
terhadap kegemoiraan musim semi, kecantikan bunga, kelucuan binatang sama 
tLJanya dengan seni dan literatur itu sendiri. Penilaian terhadap ke:ndahan . 
landscape ped€saan, menurut Hargrove (1989) merupakan akar penilaian alam 
kontemporer. 

3. Tradisi sejarah alam, Pengembangan sejarah alam dalam ilmu seperti botani , 
loologi. dan geografi terkait erat dengan tradisi estetika (Hargrove 1989).· 

4. Tradisi keagamaan tentang hid up dan rahasia alam raya, Tradisi keagamaan 
tentang nilai alam . termanifestasikan dalam sejarah Barat. Pengaruh 
superilaturalisme alam dapat diikuti pada seni modern Bara!: (Rosenblum 1975) . 

. / 

Basis sosial dari pendekatan Arcadian adalah lapisa'l menengat{ dan atas perkotaan. 
Kelompok tersebut menghargai lukisan dan puisi tentang alam yang tak dijumpai 
pad a masyarakat pedesaan, tapi dijumpai pada golongan pemerint:h, perdagangan 
dan industri. Apresiasi alam dari kelompok tersebut terkristal dalam pendekatan 
representasi simbdlis alam yang tinggi . 

, 
Meski tipe ideal alam menurut pendekatan Arcadian merupakan konstruksi simbolik 
daripada refleksi pengalaman konkrit, namun merupakan kesalahan besar jika· 
menganggap konsepalam Arcadian hanya masalah konstruksi simbolik. Pengalaman 
nyata yang muncul berkaitan dengan alam juga memair'lkan peranan penting. Hal ini 
terkait dengan tradisi Arcadian yang berakar pada budaya. Tradisi Arcadl·an 
dipengaruhi oleh pengalaman konkrit, dan pada · gilirannya menyumbangpada 
artikulasi dan penerimaan sosial. Dipandu oleh pandangan Arcadian terhadap alam, 
maka · meningkat pula jumlah orang yang menikmati rekreasi alam, penyelidikan 
terhadap alam, dan konservasi alan I. Konseptualisasi . alam dalam pendekatan 
Arcadian dipahami sebagai keterkaitan kompleks antara simbol kultural· .dan . 
pengalaman sensual. . 

Pendekatan Arcadian memberi tempat pada nilai-nilai intrinsik alam seperti dimensi 
emosional. moral. · estetika . dan ilmiah. Alam seperti dinilaioleh pendekatan 
Arcadian, berbeda secara khas dengan lingkungan, y~ng · berarti tempat hidup (living 
beingS) dan landscape, Dengan kata lain, alam benar-benar hijau. Teori sosial dalam . 
pendekatan ' ini berorientasi pada pengakuan. elaborasi dan perluasan nilai-nilai · 
imrinsik alam serta pengorganisasian sosial pemeliharaan nilai-nilai tersebut. 
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Dukungan teoritis untuk membangun konsep alam non sumberdaya melalui dua 
jalur: (1) elaborasi tradisi kultural Barat dan tradisi kultural non-Barat. sep"ffti di 
India (Shiva 1993): dan (2) mendcmonstrasikail kontingens, konsep alam secara 
utilitarian. teknologi dan modern melalui konteks sosial dan budayanya. Dengan kata 
lain. me!alui analisa konstruksi sosialnya (Merchant 1979; Evernden 1985). .. 

Pendekai.an Arcadian memiliki pengaruh substansial pada gerakan konservasi alam. 
antara lain pendekatan teoritis dalam me!ihat motivasi gerakan. meng(l.natisa tradisi 
kultural yang mendasari motivasi tindakan gerakan konservasi alam. Kritik terhadap 
pendekatan Arcadian adalah pada konstruksi sosic.1 dari konsep alam Arcadian. 
Pendekatan Arcadian memandang alam sebagai produk modernltas daripada konflik 
yang ada didalamnya (Koppen 1997). Tipe ideal a/am Arcadian memiliki isi simbolik 
tinggi. dan j~uh dari praktek sosial dan proses alam yang terjadi. 

Alam sebagai suatu Konstruksi Sosial 

Dipropagandai oleh ahli sosial seperti Bruno. Latour. Michel Calion. Karin Knorr. 
Collins. dan Law. pendekatan konstruksi sosial diperoleh dalam diskursus sosiologi 
tentang alam. Munculdari kajian sosiologi. khususnya ethnometodology. serta dari 
antropologi budaya (Deverre 1998). Pendekatan konstruksi sosi2.I' menjelaskan alam 
sebag(l.i sesuatu yang dibentuk secara simbclik daripada yang-ada secara objektif 
(Ede-r 1996). Penoekatan konstruksi 'sosial menekankan p'eranan budaya dan 
simboll Iya dalam mengkonseptualkan tentang. alam. Makna ~lam tidak (ukup 
dijelac;kan secara karakteristik biofisik maupun nilai-nilai intriosik. Pendekatan 
terhadap alam mengalami dekonstruksi. melalui demonstrasi bagaimana konsep 
alam tergantung pad a kon,teks sosialnya. pemaknaannya'. dan . penggunaannya yang 
dapat dij.elaskan dalam konteks proses sosial. Semenjakproses sosial menjadi subvek 
aDaJisis dari pendekatan konstruksi sosial. pendekatan ini mengimplikasikan proses 
refleksi terus m~neru.s(Law 1994). Pendekatan ,ini mengkritik bahwa alam adalah 
sesuatu yang sudah tersedia (given) atau dipikir ' sudah alami. melainkan alam 
merupakan produk dari kegiatan yaf'lg terorganisasi secara sosial (Vogel 1996). 

Sebagai . suatu kerangka penelitian. yang 'berpusat pada konstruksi sosial dan data 
empiris. terbukti bermanfaat. la membuka pendekatanstudi baru. misalnya: 'sejarah 
biologi (Shultze. Fischedick 1995). sejarah gerakan konservasi alam (Hannigan 19Q5: 
U~ry' 1998). Dari sisi sosiologipedesaan memunculkan, kepentingan pada konstruksi 
r.uialita~ dan alam dad masyarakat perkotaan (Mormont 1990; Bell 1994). 

Keleinaha'n dari pendekatan konstruksi sosial adalah :tidak memberikan kerangka 
komprehensif untuk menganalisa konservasi alam. Sebagai contoh. tak ada keraguan 
bahwafaktor sosial-budaya dapa"t menjelaskan pola ma-kan. demikian pula dalam hal 
food taboos hanya dapat dijelaskan melalui ' makna simbolik dan fungsi sosia1nya (cf 
Eder 1996). Namun. tidak1ah "'mungkin menjelaskan -peranan penting ' pola ' makan 
dalam masyarakat · tanpa memperhitungkan pengalaman sensual yangberkaitili"J 
dengan makanan: kelaparan. selera. rasa-~ dan bau demikian pula signifikansiJisik 
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makanan dengan subsistensi man usia. Menurut Koppen (2000). teori sosial cukup 
menjelaskan praktek konservasi dan kebijakan alam hanya jika proses material juga 
menjadi faktor yang terstruktur . 

. UPAYA MENUJU TEORI SOSIAL TENTANG ALAM 

Untuk membangun teori sosial tentang alam dua persyaratan pokok harus dipenuhi. 
yaitu (Van Koppen 2000: 308-309): 

1. Harus mampu menggabungkan dua gagasan pokok: di satu sisi. konstruksi sosial 
terhadap alam .. di sisi lain materialitas atau indepelldensi relatif dari alam seperti 
yang kita jurnpai dalam kehidupan kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan 
ilmiah. . -

2. Harus memberikan ruang teoritis bagi valuasi nilai penting dari edam. 
' sebagaimana halnya pandangan Arcadian yang memandang alamsebagai suatu 
yang sentral. Dengan kata lain. materialita:; alam tidak hanya dipand2.ng sebagai 
partikel. reaksi kimia. dan DNA namun juga sebagai suatu makhluk hidup berikut . 
dengan lansekapnya yang sarat dengan makna moral dan estetika. 

Moscovici dalam studinya tentang sejarah manusia teoiang alam ' (1968). 
mengungkapkan alam berkembang sebagai hasH intera4( antara manusia dan 
lingkungan fisiknya. Sejarah hubungan terse but dlmediasi melalui proses ten~~a 
kerja. khususnya melalui praktek sosial penciptaan tenaga kerja. yakni: penemua,n 
baru dan reproduksi pengetahuan dan ketrampilan yang melekat dalam . p'ros~s 
ketenaga-kerjaan. Alam yang bersentuhan dengan fJ1anusia. menurut . Moscovi~i. 
berkembang secara suksesi menu rut tahapan-tahapan tertentu yang satlj sarna !ain 
berbeda. Di setiap tahapan timbul suatu kategori scslal tertentu - atau yang diset;>ut 
sebagai kategori alam iah - yang berkaitan denga~ penciptaan tenaga kerja. Alam 
yang berkembang sebagai suatu konstruksi sosial ini oleh Moscovici dideskripsikan 
sebagai berikut (Van Koppen 2000: 309): ., . 

1. Alam organik yakni alam yang merupakan faktor penentu · terbentuknya . 
lapangan pekerjaan yang masih bersifat agraris-tradisional atau artisan. seperti 
petani dan peternak .. Alam semacam ini bert..embang di abad 8 sampai 18 dan 
masih belum "ditaklukan" oleh man usia. 

2. Alam mekanitistik yang tumbuh di awal modernisasi .berkaitari .denga~ 
munculnya kategori baru dalam lapangan pekerjaan yakni arsitek ' dan ahli 
teknik. Kalangan arsitek dan ahli tek'tik ini kekuasaannya melampaui. mereka 
yang bekerja di lapangan pekerjaan yang bersifat artisan. . . . ' 

3. Alam sibernetik atau sistemik yang tumbuh mu:ai abad 19 sampai sekarang 
sebagai hasil keterlibatan para ilmuwar:' dan teknolog yang b.erperan besar 
dalam menghasilkan inovasi produk-produk industri. Pada tahap ini alam tidak 
berkembang organik seperti pada tahap pertama. Kategori lapanganpekerjaan 
yang turnbuh bukan lagi sebagai hasil adaptasi manusia terhadap kekuatan alam 
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melainkan tumbuh sebagai hasil relasi antara unsur-unsur alam itu s~_!:ldiri. 
Sebagai (ontoh. lapangan pekerjaan industri mobil. p~sawat terbang~'atau 
bioteknologi muncul sebagai akibat adanya hasil rekayasa unsur-unsur .alam. 
Sebagai implikasinya muncul horison baru untuk inovasi seperti d:temukannya 
produk-produk sintetik dan otomatisasi proses industri. 

Moscovisi menawarkan perspektif yang lebih baik bagi sosiolog untuk memahami 
alam. Satu kontribusi penting dari Moscovici adalah alam tidak hanya merupakan 
hasil konstruksi sosial yang spesifik yang berkembang dalam konteks sosial yang 
spesifik pula. namun juga kontekstua: dengan hasil interaksi an tar realitas materi. 
Alam yang sistemik disamping merupakan hasil konstruksi sosial dari ilmuwan juga 
merupakan suatu sistem mated yang independen. yang dapat mewujud di 
laborc:.torium dan dalam proses industri dimana para ilmuwan berinteraksi dengar; 
aiam. 

Moscovici dengan .demikian memenuhi persyaratan yang pertama urituk formulasi 
teori sosial tentang alam. la mampu merekonsiliasikan per.dekatan konstruksi sosial 
dan pendekatan sumber daya. Relasi manusia dengan lingkungan materialnya 
dipandang sebagai relasi produksi. Namunsudah barang tefltu hal ini masih 
terlampau sempit untuk formulas; teori sosial tentang alam. ~ehingga kita harus 
memenuhi persyaratan yang ked ... a yang memuat pendekatan/arcadia. Pendekatan 
arcadia seperti kita ketahui muncul sebagai kebutuhan untt;k melindungi dan 
menikmati alam paralel dengan proses 'industrialisasi produksi. Hal ini berarti 

. berimplikasi pada relasi material alam-manusia. Pertanyaannya kemudian adalah. 
apakah ini berarti kita harus memadu~n alam sistemik dan alam arcadia? Dan bila 
demikian halnya. dapatkah kita deskripsikan kategoij " sosial dan praktek-praktek 
kehidupan 50sial yang memediasikan dan mewujudkan alam arcadia? (Van Koppen 
2000: 310). . ' 

Pendekatan arcadia boleh dikatakan hanya diusung oleh . tidak banyak . orang. 
NatlJralis. s~niman. dan filsof merupakan kategori $osial yang telah . lama 
berkecimpung dalam dunia arcadia. Namun hasil karya mereka lebih berorientasi 
untuk ·menikmati dan melindungi alam. Sehingga tidak heran bila konstruksi ideal 
arcadian ini sering diabaikan dalam praktek kehidupan sehari-hari daiam 
berhuqungan dengan alam. Narasi konservasi yang tumbuh hingga sekarang ini -
yang tenitama diusung oleh kategori sosial LSM konservasi - boleh dikatakan kuat 
dalamtataran konsep namun gaga I diaplikasika~ oleh· kalangan masyarakatluas. 
Oleh karena itu untuk memformulasikan ·teori sosial tentang alam hasil mediasi 
dengan pendekatan arcadia perlu di~?nseptualisasikan (Van Koppen 2000: 3 i I). 

Oari pengamatan Butte.! (19.87) mengikuti perkembangan sosiologi lingkungan. 
teridentifikasi lima areal yang menjadi fokus perhatian sosiologi lingkungan: (1) 
pendekatan baru ekologi manusia: (2) perilaku. nilai dan sikap lingkungan: (3) 
gerakan lingkungan: (4) penaksiran resiko dan resiko teknologi. serta (S) politik 
lingkungan dan ekonomi politik lingkungan. Fokus perhatian tersebut diidentifikasi 

. . .... ;: . 
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berdasarkan perkembangan pendekatan dalam sosio!ogi lingkungan yang" telah 
bergeser dari pendekatan Pandangan Oominan Barat (POB). ke Paradigma 
Pembebasan Manusia (PPM). dan kemudian ke Paradigma fkologi Baru. Berikut 
pada Tabel i diutarakan perubahan ketiga pendekatan dimaksud. 

Tabel 1. Perbedaan Pendekatan Pandangan Oominan 8arat (POB). Para-digma 
Pembebasan /\,A,anusia (PPM). dan Paradigma Ekologi Baru (PEB) menurut 
Asumsi-asumsi yang Mendasarinya. 

Uraian PDM rPM PEB 

Manusia berbeda Manusia memiliki warisan Meskipun manusia 
mendasar dari mahluk budaya yang meiekat memiliki karakteristik luar 
ciptaar, lainnya di muka (dar. berbeda secara biasa (budaya. teknologi. 

Asumsi sifat bumi. dan terhadap khas) pada kett.:rUilan dll) . nemun mereka tetap 
d~~ar manusia mahluk lain tersebu~ genetiknya dan dengan saling terganturg dengan 

manusia cenderung demikian sarna sekali spesies lain sebagai satu 
mendominasi berbeda dengan spesies ekosistem global 

hewan 
Hubungan antar manusi.a 
tidak hanya diPengaruhf . 

. ,'oleh faktor sosial dan 

Manus:a adalah tuan dari i 
buaaya. tetapi juga oleh 

nasibnya. mereka dapat 
Fa!<tor sosial dan budaya /' keter -kaitan erat antara 

Asumsi me;nilih tujuan hidupnya 
(termasuk teknologi) penyebab. pengaruh. dan 
merupakan penentu umpan balik jaring -jaring' 

penyebab sosial dan belajar untuk 
utama dalam hubungan alam. sehingga setiap 

melakukan apa y?ng dia 
antar manusia tindakan senga-ja . ,: 

butuhkan 
manusia akan I , 
menimbulkan 

, konsekuensi yang tidak .. ' 
J diduga -

lingkun:;an sosial dan Manusia hidup 

I Dunia ItU luas dan 
budaya merupakan faktor tergantun~ pada 

dengan demikian 
krusial dafam hubungan lingkungan biofisik .' 

Asumsi konteks antar man usia. dan {ertentu. yang ' I masyarakat 
memberikan kesempatan 

lingkung-an biofisik menentukan pengen· · ' 
yang tidak terbatas untuk 

dipandang tidak relevan. dalian po.tensi flsik dan manusia 
biologi dalam hubung·an' 
antar manusia 
Meskipun daya cipta 

Sejarah kemanusiaan Budaya bersifat manusia dan kekuat· 

I adalah suatu kemaju·an. 
kumulatif. oleh karena itu annya untult semcnta·ra ' 

Asumsi tentang kemajuan sosial dan dapat meningkat·-kan 
kendala pada I untuk setiap masalah 

teknologi dapat berlanjut kapasitas"daya dukung selalu' ada solusi dan oleh 
mas}'arakat 

karena itu kemajuan' tidak tanpa batas. sehingga yang teibatas. namun 

pernah berhenti seluruh masafah sosial huk.um·hukum 
dapat teratasi lingkungan tetap tidak 

dapat dicabut, 

Sumber: catton dan Dunlap (1980) 

1- Fondasi, Teori dan Diskursus Ekologi Manusia 79 



- -

50s;010gi LingkL'ngan 

T!GA ISU PENTING RELASI MANUSIA DAN ALAM 

Ada tiga isu penting yang timbul sejak beberapa dekade terakhir berkenaan cfengan 
'praktek-praktek kehidupan masyarakat dalam berhubungan dengan alam. ·':~yakni 

tantangan terhadap keberlanjutan (sustainabilitj;. keadilan lingkungan 
(environmental justice). serta hak dan kecantikan alam (rights and beauty of nature). 
Ketiga isu dimaksud dipaparkan sebagai berikut. 

Keberlanj utan 

Pertanyaan pokok tentang keberlanjutan adalah seberapa lama kita dapat 
mempertahankan apa yang telah kita kerjakan? Sangat panjang daftar ancaman 
terhadap keber!anjutan lingkungan. sehingga kitJ. perlu mempertimbangkan 
k(,nsekuensi jangka panjang terhadap kesinambungan kehidupan manusia di bumi. 
Tantangan utama keberlanjutan yang saat ini dihudapi man usia. pertama. adalah 
pemanasan bumi. Bumi semakin pa!1as dari tahun 1960 sampai tahun 1990 (setiap 
tahun sejak tahun 1977. rata-rata temperatur bumi adalah 15 derajatcelcius. yang 
tak mungkin dicapai pad a 200 tahun yang lalu). Andaikan kecenderungan 
meningkatnya panas bumi ini berlanjut sampai 100 tahun kedepan. maka kita akan 
melihat beberapa perubahan Jingkungan yang mendasar. Zona i klimatologi akan 
berubah. pola turunnya hujan akan berubah. dan kondisi cuac;:r menjadi semakin 
bervariasi. Selanjt.:tnya. 'muka air air laut akan meningkat lima sarllpai limabelas kaki 
man!ikala puncak kutL!b es meleleh dan air laut semakin banyak. 

ferubahan . cuaca tersebut selanjutnya akan menyebabkan beberdpa jenis tanaman 
hutan akan menjadi mati karena kondisi perkembangan cuaca yang tidak 
menguntungkCl.n. Oi wilayah perkotaan akan semakin,' kesulitan air dan musim 
kemarau semakin panjang. Temperatur yang semaki!") panas dan perubahan pola 
turunnya hujan dapat menyebabkan munculnya beragam penyakit. karena kondisi 
cuaca yang mendukung berkemoangbiaknya nyamuk. tikus. bakteri dan virus baru. 

Oemikiaii pula konsekuensi terhadap p.ertariian akan sernakin kompleks. Beberapa 
daerah -peli).r~ian akan semakin mengalami kekeringan. sementara ·di daerah lain 
men~rima curah hu]an ber!ebihan. Setain itu. setiap areal juga tidak memiliki kondisi 
!~esublJran lahan yang sama. Oleh' karena itu 'panen diberagam vJilayah cenderung 
semakin sufit meningkat. 

Kedua. penipasan ozon (OJ), Ozon yang berada pada lapisan atas atmosphere 
melindungi kehidupan yang berada di permukaan bumi dari pengaruh radiasi 
.uliravioletmatahari. Sfnar ultraviolet dapat meriyebabkan kanker kuJit. menimbulkan 
periyakit katarak. merusak s'istem imune . . dan menghancurkan ekosistem.Banyak 
penel;'tian te'rakhir menunjukkan terjadinyalubang ozon dalam beragam ukuran. 
serta semakin menipisnya lapisan ozon . . 

Sementara itu. ozon di lapisan bawah atmosfir dalam bentuk kabut gelap 
(kecoklatan) sering muncul . di perkotaan. Ozon tersebut muncul manakala sinar 
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matahari menyinari udara yang kotor di perkotaan sebagai akibat pencemaran emisi 
kendaraan bermotor mali pun pabrik. Demikian pula ancaman terhadap 
keberlanjutan tanah dan air semakin tinggi. Ekspansi dari industri. perta!1ian. 
peningkatan erosi dan pencemaran air telah menurunkan kapasitas bumi untuk 
melanjutkan kehidupannya. Bagaimana pengaruh peningkatan pernanasan bumi. 
kabut foto.chemikal. dan hujan asam pada produksi tanaman? Telah terjadi 
peningkatan resistensi hama penyakit te:-hadap pestis ida. penurunan respon tanaman 
terhadap peningkatan pUpUK. input energi yang semakin besar . pada pertanian 
modern. hilangnya keragaman genetik.dan adanya residu pestisida pada makanan. 

Keadilan Lingkungan 

Keadilan lingkungan juga memberi pematian pada pola-pota ketimpangan dalam 
rlistribusi barang-barang lingkungan. Pola tersebut biasanya terkait erat dengan 
ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Dengan kata lain. keadilan lingkungan juga 
fokus pada ketimpangan pendapatan rata-rata antar negara. Berdasar sumber UNOP 
(1994) dan Korten (~995). dalam sebuah gelas disribusi kekayaan dunia. seperlima 
penduduk dunia dari negara-negara terkaya menerima sekitar 61 kali Ii pat: 
pendapatan seperlima penduduk negara-negara termiskin. atau sekitar 85 persen 
tota! pendapatan dunia. . 

Sebagai akibat ketimpangan distribusi penoapatan yang tajam tersebut. hampir aoo 
trilyun orang (seki~r 1'a persen total penduduk dunia) di negara berkembang 
menderita malnutrisi. dan 34 persen anak-anak di negara berkembang memiliki 
berat badan di bawah berat yang layak seusianya. Karena masalah malnutrisi ini. 
maka orang. dewasa memiliki kapasitas yang rendah untuk bekerja. dan anak-anak 
dalam jangka panjang mengalami kerusakan kapasitas mental. 

Hak dan Kecantikan Alam 

, , 

Kini sebagian anggota masyarakat modern <enderung memelihara .integritas·. 
stabilitas. dan kecantikan suatu komunitas biotik. Situasi ini mengindikasikan mu!ai 
tumbuhnya· kesetaraan antara manusia dan alam. Keadilan lingkungan juga memWki 
perhatian tidak hanya kepada hak-hak manusia tetapi juga hak-hak .non manusia. 
seperti komunitas biotik (hewan. tumbuhan) dan abiotik (tanah. air. udara). 

Ancaman terhadap integritas. stabilitas. dan kecantikan komunitas. bioti.k ~~dah 
menjadi nyata. Kepun.ahan spesies. sebagai misal. dari sekitar 9600 spesies .burung 
yang dikenal. sekitar 6600 diantaranya kini berada diambang kepunahan. 
Kepunahan spesies merupakan. isu utama keberlanjutan. Kepunahan bukan hanya 
terhadap .satu kehidupan tetapi juga terhadap · totalitas lansekap. lebih dari 'ilU 
kerusakan hutan ~idak hanya mengakibatkan pudarnya hak dan kecantikan alam. 
tetapi juga mengakseferasi pemanasan bumi. 
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TRAGEDI BERSAMA (TRAGEDY OF THE COMMON) 

Pada tahun 1968. seorang biolog. Garret Hardin. mempublikasikan artikelnya.{1' yang 
terkenal : Targedy of the Common Hardin dalam tulisannya menggamoarkan 
runtuhnya suatu kehidupan sekelompok penggembala - berikut ternaknya - akibat 
sumber daya rumput yang diakses dan dieksploitasi tanpa aturan sebagaimana 
dideskripsikan sebagai berikut: 

"Logika inheren yang terkandung dalam sumber daya bersama telah 
mengakibatkan tragedi ... Penggembala-penggembala yang rasional 
berkEsimpulan bahwa satu-satunya cara yang masuk akal untuk menjadi 
sejahtera adalah dengan menambah jumlah ternak. Dan seterusnya. dan 
seterusnya .... Tetapi kesimpulan semacam ini juga diambil oleh setiap 
penggembala yang ' rasional dan memanfaatkan sumber daya bersama. 
Sehingga kemudian terjadilah tragedi. Setiap penggembala terperangkap 
dalam suatu sistem yang mendoroAg mereka)Jntuk meningkatkan jumlah 
ternak tanpa batas dalam suatu dunia yang per.uh dengan keterbatasan. 
Keruntuhan merupakan akhi~ dari semua penggembala. setiap crang 
mengejar kepentingan diri sendiri dalam suatu masyarakat yang percaya 
akan adanya kebebasan dalam mengakses sumber daya bersama .... H 

Analisis Hardin menjadi terkenal karena ia mengungkapkan hal yang berlawanan 
(berbeda) dengan beberapa proses sosial mendasar yang digunakan dalam 
mengatasi masalah-masalah Iingkungan. Oalam ana!isanya. sumber daya bersama 
(sungai. laut. padang rumput) yang tidak memiliki kejelasan aturan dalam akses dan 
pemanfaatan sumber daya alam akan mengundang suatu tragedi. 

Oi Indonesia. dibeberapa tempat tertentu khususnya di Indonesia Timur. masih 

dapat dijumpaisumber daya alam yang dikuasai bersama. seperti sistem sasi darat 
(hlJtan. ·sungai) atau sasi laut. Sumber daya yang. masih diatur oleh sistem sasi ini 
dapat terhindar dari tragedi ,kerusakan yang dikhawatirkan oleh Hardin karena 
memiliki . aturan-aturan (adat) yang disepakati bersama oleh segenap lapisan 
masy~rakat .dalam, hal akses untukpemanfaatan dan kontrol. '$asi bo!ehdikataka'n 
men.ipakan rejim pengelolaan sumber day~ alam yang dikelola oleh masyarakat 
hukum adat. atau yang menurut Elianor Ostrom tergolong sebagai customary 
property regime. Ketiadaan rejim pengatur untuk akses dan pemanfaatan sumber 
daya alam yang ditaati oleh semua pihak menyebabkan sumber daya alam terbuka 
dapat diakses oleh setiap orang tanpa aturan (open access resource). '. '" 

MENUJUDIAlOG ·EKOlOGIS 

Pemilikan secara komunal ' (hak ulayat) tidak hanya mencegah sumber daya alam 
menjadi open acces resource. tetapi juga merupakan langkah penting dimana seti.1p 
orang dapat mengelola hubungan-hubungan mereka dalam jangka panjang. Terbukti 
bahwa sampai saat ini pemilikan secara komunal masih bekerja secara luas. 
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Mayerfeld (1998). mengemukakan suatu "dialog solidaritas: mengapa seekor singa 
mau menyelamatkan hidup seorang budak". 

"Ada seorang budak bernama Androcles yang tidak tahan dengan perlakuan 
kejam majikannya. sehingga melarikan diri ke hutan. Saat melalui pohon· 
pohon besar. ia mendengar suara seekor singa yang mengaum keras sekali . 
Androcles merasa ketakutan pad a awalnya. tetapi akhirnya ia memahami 
bahwa teriakan singa tersebut karena kesakitan terkena sebuah paku yang 
menancap dicakarnya. Androcles segE:ra mencabut paku dari kaki singa 
tersebut. 5inga mengllcapkan terimakasih d~n mengajak Androcles untu~ 
tinggal bersamanya. berburu bersama dan bermain bersama. 

Suatu hari seorang pengawal kaisar menangkap mereka,dan membawanya 
ke Colosseum (tempat bertanding antara sir.ga dan manusia). Saat 
pertandingan berlangsung. Androcles berdiri di tengah lapangan dengan 
leher terikat dan tak dipersenjatai. sementara sang singa sudah berhari-hari 
kelaparan. Pada awalnya. karena kelaparan sang singa tak mengenali 
Androcles. tetapi setelah berha<;fapan. singa tahu bahwa laki-Iaki itu 
sahabatnya maka ia kemudian" berbaring di depan Androcles dan 
memegang tangannya. Kaisar terpukau melihat semuanya. setelah tahu 
ceritanya. maka iamembebaskan singa dan Androcles untuk' kembali ke 
hutan dan hidup bersama sebagai sahabat baik. Kita belajay bahwa suatu 

'kebaikan tidak akan pernah berakhir sia-sia. 

Mengapa bisa terjadi saling tolong menolong dan persahabatan antara mahusia dan 
singa? Padahal ini bukanlah suatu hal yang biasa. karena umumnya manusia adalah 
pemburu singa dar. singa memakan man usia. Alasannya adalah bahwci. baik singa 

. maupun Androcles telah melampaui perhitungan un,tuk kepentingan diri sendiri. 
Mereka bertindak berdasar sentimen (perasaan): Androcles merasakan kesakitan 
yang diderita singa. dan singa merasakan persahabatan dan kerjasama yang telah 
dibangun . sebelumnya. Androcles bertindak untuk ·suatu alasan koniitmen pada 
norma-norma perilaku tertentu. yaitu untuksaling tolong menolong. Sedangkan 
singa bertindak untuk alasan persahabatan. suatu komitmen afektif. Komitmen 
sentimental tersebut mengarahkan - dan ini 'merupa:kan kritik terhadap model aktor 
rasional - untuk memiJncu:kan kepentingan mereka. meski mereka tidak tahu apa' itu 
kepentingar- rnereka pada saat itu. Dengan kata lain. rasa senti men (perasaan saling 
berbagi) saw sarna lain telah rnemunculkan kepentingan bersama' tetapi tidak 
mereduksi kepentingan masihg-masing~ 

Pada saat j.'3ng sarna. kepentingan bersama memunculkan senti men (perasaan) satu 
samalain. t~rena cnerekasudah saling menolong satu sarna lain. maka mereka mulai 
menyukai satu sama ~ain. dan berbagi suatu perasaan komitmen terhadap perila'ku 
sosial dan norma-norma bersama. Demikian pula sebaliknya. karena mereka 
memiliki perasaan komitmen terhadap perilaku sosiaL dan norma-norma bersama 
maka merekamau salingtolong menolong satu sama lain. Inilah yang disebut 
dengan dialog solidaritas~solidaritas. . 
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Solidaritas Kepentingan 

Kepercayaan J 

Solidaritas Senti men 

Gambar 1. Dialog Solidaritas - Solidaritas 

Mayerfeld (1998) menggunakan istilah solidaritas-solidaritas karena berdasarkan 
il1teraksi antara dua basi~ ko.mitmen sosial yang saling mendukung. yaitu: solidaritas 
kepentingan dan solidaritas sentimen. Kepentingan keduanya akan terpenuhi melalui 
interaksi yang berlangsung antar mereka. Demikian pula halnya. mereka merasakan 
adanya ikatan senti men - afeksi dan norma-norma bersama - diantara mereka. Satu 
sarna lain saling membentuk dan memelihara keberadaannya. 

Akan tetapi. akan selalu ada penundaan waktu atau saling tunggu dalam suatu 
tindil:kan kerjasama maupun resiproka1. £agaimana sang partner tahu bahwa 
mitranya akan datang. tet<:.p memelihara kebersamaan dan rnelindungi satu sama 
lain? Jawabannya adalah trust (kepercayaal1). Kepercayaan ini muncul karena satu 
sama..lain meyakini bahwa hubungan yang ada harus didasarkan lebih dari sekedar 
perhitung!ln sempit kepentingan diri sendiri. Karena afeksi satu sama lain atau 
k~r~na, masing-masing memiliki suatu per3.saan komitmen bersama pada norma
nonna ' interaksi yang telah disepakatibersama - atal!' keduanya - mereka dapat 
saling percaya bahwa mitranya akan datang bekerjasama atau melakukan resiprokal. 
Tanpa rasa saliog pe',caya yang ditimbulkan dari solidaritas senti men-senti men ini. 
mak"a solidaritas kepentingan-kepentingan tak akan bertahan lamc:..Kepercayaan 
adaiah perekat yang esensial baik . bagi solidaritas kepentingan maupun solidaritas 

-:: .. 
sentimen. 

Dialog sol idaritas ini merupakan satu bentuk dialog €kologis. interaksi yang terbentuk 
secara konstan dan saling menguntungkan antara realisme materi (solidaritas 
kel?~otingan) dan realisme ideal (solidaritas sentimen). Dari dialog tersebut 
kemuQian : m.em~nculk,!n. soli9aritas-solidaritas . dalam keluarga. organisasi. tempat, 
be~erja. . tet~ngga. desa. provinsi. negara. spesies. ekosistem dan bentuk 
kebersamaan. lainnya. Menurut Mayer.feld (1998). dari dialog solidaritas-solidaritas 
inilah' telah melahirkan suatu komunitas. . ,. 

Terdapat indikasibahwa dalam masyarakat modern dialog solidaritas sudah pudar 
atau terputus. sehingga dialog ekologi 'pun mengalami hal yang serupa . . Indikasi ini . 
dapa.t dilihat dari munculnya tantangan terhadap keberlanjutan ~ keadilan 
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lingkungan. dan hak serta kecantikan alam. Tantangan·tantangan tersebut bersumber 
dari masalah material. seperti peralatan produksi dan konsumsi. dan keterkaitan 
antara penduduk dan ketidaksetaraan. Tantangan juga bersumber dari masalah ideal. 
seperti sikap hirarki dan anti demokrasi tentang masyarakat dan lingkungan. dan 
konsepsi yang menyederhanakan dan tidak kritis tentang alam, Seluruh taotangan 
tersebut berkaitan dengan isu komunitas - bagaimana kita mengorgaAisasi diri kita 
secara sosial. bagaimana kita membayangkan hubungan klta dengan yang lai~. baik 
manusia maupun mahluk hidup lain. 

Untuk jelasnya. dibutuhkan suatu dialog yang lebih baik tentang dialog eko:ogi. 
Per!L.: disampaikan bahwa dialog solidaritas sebagai dirinya sendiri -bukanlah sesuiitu 
yang baik. nilai-nilainya tergantung pada keterbukaan dan kedekatan orang·orang 
dalam dialog tersebut. Solidaritas yang mendapatkan kekuatan sosia1nya dengan (ar3. 
mengeluarkar. orang lain dapat menjadi sangat merusak. Demikian pula dialog 
ekologi sebagai dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang bai~. nilai-nilainya tergantung 
pad a keberadaan pelaku lain dimaoa kita benar-benar memp'ertimbangkan interaksi 
potejlsial antara material dan ideal. Nilai-nila.i dari kedua dialog tersebut (solidaritas 
dan ekologi) tergantung pada, tingkat dimana kita memiliki "suara-suara" potensial 
untuk didengarkan. Tidak sekedar dialog. tetapi dialog yang mell:las dan terbka. 

, 

Oleh karena itu. yang dibutuhkan adalah dialog yang seberyarnya ' (sesungguhnya). 
Yaitu suatu dialog yang salah satu oilai pentingnya adalah bahwa dialogtersebut bisa 
mendorong kita selalu rnempertimbangkan orang (mahluk hidup) lain. dan pada s'aat . 
yang sama menyediakan cara~cara untuk melakukannya. Acialah hal yang sulit untuk 
membangun sQlidaritas kepentingan sampai kita m,engetahLli apa kepentingan 
mereka. Kita butuh komunikasi dan memiliki komitmen senti men pada nilai 
komunikasi. Kita membutuhkan teori Habermas. yang menjelaskan suatu orientasi 
sikap terhadap pencapaian pemahaman. ' . . 

Satu nilai penting lain dalam dialog yang sebenarnya adalah manakala kita sedang 
membangun solidaritas dan keterhubungan antara material dan ideal. itu juga harus 
memiliki suatu esensi keterbukaan untuk berubah. Dialog yang - sebenarnya 
mengarahkan pada perubahan ide-ide baru dan material baru yaog muncul dari' 
percakapan tentang kehidupan yang sedang berlangsung. Dialog sosial dan dialog 
ekologi yang sebenarnya mendorong pada munculnya peluang-peluang baru dan 
terbuka pada evaluasi kritis atas apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah 
dikatakan. serta bagaimana kita mereorganisasi kehidupan komunitas kita .dalam 
cara-cara yang lebih sesuai dengan kondisi material dan kondisi orientasi ideal kita. -

Menurut Mayerfeld (1998) solusi terhadap masalah lingkungan sangat tergantung 
pada ada ' tidaknya partisipasi masyarakat. Sehingga yang dibutuhkan adalah 
perubahan lingkungan sosial dimana mereka yang berada di lapisan atas mau 
melangkahkan kakinya .menjadi bagian dari mereka yang berada di lapisan bawah. 
Simultan dengan langkah tersebut sifat kepat.uhan dari lapisan bawah -didorong ke 
atas. liarus diakui per,dekJtan lop·down - perintJ.h dan kontrol - tujuan ' yat,g 

.. 
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hendak dicapai tidak berjalan mulus. Pendekatan top-down harus dikombin'asikan 
dengan pendekatan bottom-up. Sehingga kebijakan yang dihasilkan akan 6ti-basis 
pada part:sipasi masyarakat dan memenuhi harapan dari para pihak. :.;;.-

,....; .. 

Baik pendekatan top-down maupun bottom-up pada dasarnya 'dapat mendorong 
perubahan sosial bila kedua kutub ini dicairkan melalui dialog. Posisi top umumnya 
merepresE:ntasikan pola-pola organisasi sosial berbasis pemerintah. ekonomi. 
teknologi. dan struktur sosial lainnya. Namun tanpa partisipasi dan harapan dari 
··bottom··. maka pengorganisasian sosial tidak berjaian dengan mudah. Sementara 
posisi "bottom" merepresentasikar. aktivis sosial wa;-ga yang menginginkan 
timbulnya perubahan. Tetapi tanpa -partisipasl dari "top" maka posisi "bottom" akan 
sulit untuk mengkoordinasikan kegiatannya sesuai yang dihaRlpkan. Deng3.n kata 
lain. agar "bottom" memiliki kekuatan. maka ia membutuhkan "top". sebaliknya 
agar "top" memili~i kekuatan. maka ia membutuhl<.an . ~bottom". Dan agar 
reorganisasi sosial yang efektif terjadi. maka keduanya niembutuhkan dialog. yang 
disebut oleh Anthony Giddens. sebagai dialog demokrasi - suatu demokrasi yang 
mencakup semua hal. termasuk lingkungan. 
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