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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai suatu 

pandangaan akademis dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian-

penelitian terdahuli yang penulis cantumkan memiliki kesamaan dalam 

bentuk tema, dan/atau teori. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang 

penulis cantumkan  

Tabel 1: Penelitian Terdahulu 

NO Judul Peneliti Hasil 

1. Upaya Pelestarian 

Lingkungan Hidup 

dalam Perspektif 

Hadis 

Istianah, 

September, 2015 

Lingkungan adalah semua 

yang mempengaruhi 

pertumbuhan manusia dan 

hewan. Sedangkan 

lingkungan hidup adalah 

segala sesuatu yang berada di 

sekeliling makhluk hidup 

(organisme) yang mempunyai 

pengaruh timbal balik 

terhadap  makhluk hidup 

tersebut. Upaya pelestarian 

lingkungan artinya menjaga 

keberadaan lingkungan tetap 

selama-lamanya, kekal tidak 

berubah. Dengan melakukan 

perbuatan sewenang-wenang 

terhadap lingkungan dengan 

cara mengeksploitasi tanpa 

meperhatikan akibatnya, jelas 
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bertentangan dengan ajaran 

Islam. Ketidakstabilan 

keadaan alam, bencana dan 

musibah yang terjadi di alam 

ini, karena disebabkan oleh 

ulah tangan manusia. 

Pengelolaan lingkungan ini 

bertujuan demi tercapainya 

keselarasan hubungan antara 

manusia dengan lingkungan 

hidup. Keselarasan dalam 

ajaran Islam mencakup empat 

hal, yaitu: keselarasan dengan 

Tuhan, keselarasan dengan 

masyarakat, keselarasan 

dengan lingkungan alam dan 

keselarasan dengan diri 

sendiri. Upaya pelestarian 

lingkungan hidup, ini 

mendapat perhatian serius 

dari Nabi saw. seperti hadis 

tentang menghidupkan lahan 

yang mati, menanam pohon 

(reboisasi) dan hadis tentang 

larangan membuang hajat 

sembarangan. Pesan- pesan 

spiritual Nabi saw, tersebut 

menyadarkan kepada 

umatnya  untuk selalu 

meningkatkan kepedulian 

terhadap lingkungan. 

2. Dinamika Sosio-

Ekologi Pedesaan : 

Perspektif & 

Pertautan 

Keilmuan Ekologi 

Manusia, Sosiologi 

Lingkungan & 

Ekologi Politik 

Arya Hadi 

Dharmawan, April, 

2007 

Perkembangan bidang 

keilmuan ekologi-manusia, 

sosiologi lingkungan, dan 

ekologi-politik dipandang 

sangat impresif, selama dua 

dekade terakhir. Sebagai 

bidang kajian paling 

mutakhir, ekologi politik 

dapat dikatakan sebagai 
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bidang keilmuan yang 

mengambil manfaat paling 

besar atas dua bidang 

keilmuan sebelumnya yaitu 

sosiologi-ekologi-manusia 

dan antropologi budaya (cikal 

bakal human ekologi). Dari 

perspektif lain, bidang kajian 

ekologi politik berkembang 

sebagai konsekuensi 

kompleksitas persoalan yang 

dihadapi oleh sistem ekologi 

planet bumi, dimana relasi 

manusia dan alam 

berlangsung relatif rumit dan 

saling menegasikan satu sama 

lain. Dinamika konflik 

sumberdaya alam dan 

lingkungan serta kekuasaan 

pemangku kepentingan 

menjadi fokus kajian ekologi 

politik saat ini. Dengan makin 

rumitnya dimensi persoalan 

ekologi dan lingkungan di 

abad 21, maka kerjasama para 

ahli dari ketiga cabang ilmu 

di atas semakin diperlukan. 

3. Dampak Ekonomi, 

Sosial-Budaya, dan 

Lingkungan 

Pengembangan 

Desa Wisata di 

Jatiluwih-Tabanan 

I Nengah Subadra, 

Nyoman Mastiani 

Nadra, Juni, 2006 

Pembangunan berkelanjutan 

merupakan suatu proses 

pembangunan yang berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan ( 

segala sesuatu yang kita 

nikmati) sekarang dan 

selanjutnya diwariskan 

kepada generasi mendatang. 

Sehubungan dengan pesatnya 

perkembangan pariwisata di 

Bali, pola pembangunan 

berkelanjutan diatas sangat 

cocok diterapkan dalam 
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pengembangan pariwisata di 

Bali. Ini bertujuan untuk 

melastarikan keberadaan 

pariwisata yang sekarang ini 

kepada generasi yang akan 

datang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji 

dampak pengembangan 

pariwisata di objek Desa 

Wisata Jitiluwi terhadap 

lingkungan, kehidupan sosial-

budaya dan ekonomi 

masyarakat lokal dengan 

menggunakan pendekatan 

pembangunan pariwisata 

berkelanjutan. 

4. Evolusi dalam 

Wacana Organisasi 

dan Lingkungan: 

Suatu Tinjauan 

Kritis 

Melya Octaviana, 

Septerber, 2011 

Dalam penelitian organisasi 

dan lingkungan, ada dua 

perbedaan mendasar, yaitu 

organisasi dan lingkungan 

alami. Pertama, para peneliti 

melihat lingkungan alami 

sebagai faktor penting dalam 

menentukan hasil-hasil 

organisasi. Kedua, para 

peneliti mengasumsikan 

bahwa lingkungan merupakan 

suatu hasil penting dalam 

lingkungan itu sendiri dan 

berkepentingan pada 

bagaimana organisasi 

berinteraksi dengan 

lingkungan alami. Jika dilihat 

dari sisi organisasi kerangka 

yang dibangun berisi teori, 

dan asumsi-asumsi dari 

mainstream para peneliti 

bisnis dan para profesional. 

Sedangkan jika dilihat dari 

sisi linggkungan alami, kita 
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dapat melihat bahwa 

lingkungan alami sebagai 

sesuatu hasil akhir yang 

penting dalam lingkungan itu 

sendiri. Diasumsikan bahwa 

tujuan pengembangan 

industri dan kesuksesan 

tergantung pada kesehatan 

alam semesta. 

 

Penelitian terdahulu di atas  membahas mengenai persoalan 

bagaimana prilaku sosial terhadap lingkungan, lingkungan terhadap manusia 

atau organisasi terhapat lingkungan dan sebaliknya, namun belum ada kajian 

yang fokus meneliti mengenai Etika Biosentrisme Sebagai Pendorong 

Partisipan Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam 

(LEPPAMI) Dalam Gerakan Konservasi Lingkungan atau organisasi pecinta 

alam dalam mengawal kelestarian alam yang berkelanjutan di kawasan wisata 

Desa Ranu Pane khususnya Danau Ranu Pane. Maka dari itu penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini mengenai kontribusi 

LEPPAMI dalam upaya konservasi lingkungan di Desa Ranu Pane menurut 

tafsir sosiologis yang mendalam. Hal inilah yang membedakan peneitian 

penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang sebagian besar 

meneliti mengenai peran manusia terhadap lingkungan secara umum dan 

tidak terfokus pada satu indikator saja dan jika seluruh penelitian terdahulu di 

atas mengkaji mengenai konsep lingkungan atau prilaku sosial yang 

cenderung berperilaku merusak lingkungan, maka penelitian ini hanya fokus 
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untuk mengkaji Etika Biosentrisme Sebagai Pendorong Partisipasi LEPPAMI 

Dalam Gerakan Konservasi Lingkungan. 

Etika biosentrisme menawarkan cara pandang atau paradigma baru 

sekaligus perilaku baru terhadap hubungan manusia dengan lingkungannya, 

sehingga bisa dianggap sebagai solusi terhadap krisis ekologi di desa Ranu 

Pane. Berikut teori etika lingkungan yang dapat menjelaskan pola perilaku 

manusia dalam kaitannya dengan lingkungan. Beberapa teori etika 

lingkungan ini merupakan perkembangan pemikiran di bidang etika 

lingkungan, yaitu  shallow environmental ethic, intermediate environmental 

ethic, dan deep environmental ethic. Ketiga teori ini sering disebut dengan 

antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme. Teori ini mempunyai cara 

pandang yang berbeda tentang manusia, alam, dan hubungan manusia dengan 

alam.  

 

B. Etika Antroposentrisme 

Selama ini krisis lingkungan yang begitu memprihatinkan terus-

menerus terjadi, kesalahan cara pandang yang mengacu pada etika 

Antroposintesme adalah salah satu penyebabnya. Akibat cara pandang ini, 

manusia telah berperilaku buruk terhadap sesamanya maupun terhadap alam. 

Paradigma Antroposentrisme memandang bahwa manusia sebagai 

pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara 

alam dan segala isinya sekedar sebagai alat pemuas kepentingan dan 

kebutuhan hidup manusia. Antroposentrisme yang bersifat instrumentalistik 
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dan egoistis tersebut, mendorong manusia untuk mengeksploitasi dan 

menguras alam demi kepentingannya, tanpa memberi perhatian yang serius 

bagi keberlangsungan linkungannya dan  kelestarian alam. 

Etika Antroposentrisme bersumber dari pandangan Aristoteles dan 

para filsuf modern. Aristoteles dalam bukunya The Politics menyatakan: 

tumbuhan disiapakan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan 

untuk kepentingan manusia.
1
 Berdasarkan argumen tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa setiap ciptaan yang lebih rendah dimaksudkan untuk 

kepentingan ciptaan yang lebih tinggi. Karena manusia merupakan ciptaan 

yang paling tinggi dari pada ciptaan yang lain, maka manusia berhak 

menggunakan semua ciptaan, termasuk semua makluk hidup lainnya, demi 

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. 

Lebih lanjut Rene Descartes menegaskan bahwa manusia mempunyai 

tempat yang istimewa di antara semua makluk hidup, karena manusia 

mempunyai jiwa yang memungkinkannya untuk berpikir dan berkomunikasi 

dengan bahasa. Sedangkan binatang adalah makluk yang lebih rendah, karena 

hanya memiliki tubuh, yang hanya sekedar sebagai mesin yang bergerak 

secara otomatis. Binatang tidak mempunyai jiwa yang memungkinkan bisa 

bergerak berdasarkan pemikirannya atau pengetahuannya sendiri. Binatang 

hanya bergerak secara insting saja atau secara mekanis dan otomatis, seperti 

halnya arloji, yang telah disetel Tuhan untuk bergerak secara tertentu.  

                                                           
1
 Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, jurnal hukum, Vol 4, No 1, hal 79 
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Memperkuat pendapat tersebut, Immanuel Kant menegaskan bahwa 

hanya manusia yang merupakan makluk rasional, sehingga diperbolehkan 

menggunakan makluk non rasional lainnya untuk mencapai tujuan hidup 

manusia, yakni mencapai suatu tatanan dunia yang rasional. Oleh karena 

makluk selain manusia dan semua entitas alamiah lainnya tidak memiliki akal 

budi, maka mereka tidak berhak untuk diperlakukan secara moral dan 

manusia tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab moral 

terhadapnya. Semua entitas alam dan binatang hanyalah sebagai alat dan syah 

digunakan untuk memenuhi tujuan hidup manusia. Apabila manusia 

melakukan kewajiban terhadap alam semesta dan binatang, maka kewajiban 

tersebut merupakan kewajiban tidak langsung terhadap sesama manusia 

lainnya.
2
 

 

C. Etika Biosentrisme 

Biosentrisme berasal dari gabungan kata Yunani “bios” (hidup) dan 

kata latin “centrum” (pusat). Secara harfiah, biosentrisme diartikan sebagai 

suatu keyakinan bahwa kehidupan manusia erat hubungannya dengan 

kehidupan seluruh kosmos. Manusia dipandang sebagai salah satu organisme 

hidup dari alam semesta yang mempunyai rasa saling ketergantungan dengan 

penghuni alam semesta lainnya. 

Albert Schweitzer, seorang pemenang nobel tahun 1952, yang 

merupakan tokoh paradigma biosentrisme. Pendapat dia bersumber pada 

                                                           
2
 Ibid. Hal 98 
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kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sakral, dan bahwa “saya menjalani 

kehidupan yang menginginkan tetap hidup, di tengah kehidupan yang 

menginginkan untuk tetap hidup”. 
3
 

Pemahaman seperti yang dikatakan di atas telah memberikan 

kesadaran pada kita agar selalu berusaha sebisa mungkin berprilaku bijak 

dalam memperlakukan dan mempertahankan keseimbangan kehidupan 

dengan sikap menghargai terhadap lingkungannya. Hal ini berlaku pada 

segala macam kehidupan, baik itu manusia dengan manusia dan manusia 

dengan lingkungannya yang selalu menginginkan hidup agar tetap aman dan 

nyaman.  

Prinsip moral yang berlaku disini adalah hal yang secara mendasar 

dininai baik, dimana  secara moral kehidupan yang ada dimuka bumi ini 

harus diperlakukan secara adil, hal ini guna menjaga keseimbangan alam 

semesta, sebaliknya adalah hal yang buruk apabila kita tidak berprilaku adil 

terhadap kehidupan dan akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Orang 

yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk 

membantu menyelamatkan semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu 

membantu, dan menghindari apapun yang membahayakan kehidupannya.
4
 

Etika Biosentrisme adalah etika lingkungan yang lebih menekankan 

kehidupan sebagai standar moral. Sehingga bukan hanya manusia dan 

binatang saja yang perlu dihargai tetapi juga tumbuhan. Menurut Paul Taylor, 

                                                           
3
 Ibid. Hal 201 

4
 Alber Schweitzer, The Ethics of Reverence for Life, dalam The Philosophy of Civilization, 1964, 

sebagaimana dimuat dalam Susan J. Amstrong dan Richard G. Botzier (ed), dalam A. Sony Keraf, 

Etika Lingkungan. (Jakarta: Kompas,2006), hlm. 51. 
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tumbuhan dan binatang secara moral dapat dirugikan dan atau diuntungkan 

dalam proses perjuangan untuk hidup mereka sendiri, seperti bertumbuh dan 

bereproduksi.
5
 

Biosentrisme memandang manusia sebagai mahluk biologis yang 

sama dengan mahluk yang lain. Manusia dianggap sebagai bagian dari semua 

kehidupan yang ada dimuka bumi, dan bukan merupakan pusat dari seluruh 

alam semesta. Maka, secara biologis manusia tidak ada bedanya dengan 

mahluk hidup lainnya. Salah satu tokoh yang menghindari penyamaan begitu 

saja antara manusia dengan mahluk hidup lainnya adalah Leopold. Menurut 

dirinya, manusia tidak memiliki kedudukan yang sama begitu saja dengan 

mahluk hidup lainnya. Kelangsungan hidup manusia mendapat tempat yang 

penting dalam pertimbangan moral yang serius. Hanya saja, dalam rangka 

menjamin kelangsungan hidupnya, manusia tidak harus melakukannya 

dengan cara mengorbankan kelangsungan dan kelestarian komunitas 

ekologis. Manusia dapat menggunakan alam untuk kepentingannya, namun 

dia tetap terikat tanggung jawab untuk tidak mengorbankan integritas, 

ketsabilan, dan keindahan dari mahluk hidup lainnya. untuk mengatasi 

berbagai kritikan atas klaim pertanyaan antara manusia dengan mahluk 

biologis lainnya, salah seorang tokoh biosentrisme, Taylor, membuat 

pembedaan antara pelaku moral dan subyek moral. Pelaku moral adalah 

manusia karena dia memiliki kemampuan untuk bertindak secara moral, 

berupa kemampuan akal budi dan kebebasan. Maka hanya manusialah yang 

                                                           
5
 Paul W. Taylor, The Ethics of Respect for Nature, hal 198. Diakses dalam : 

http://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil3140/Taylor.pdf (31/06/2018 21:44 WIB) 

http://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil3140/Taylor.pdf
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memikul kewajiban dan tanggung jawab moral atas pilihan-pilihan, dan 

tindakannya. Sebaliknya, subyek moral adalah mahluk yang bisa 

diperlakukan secara baik atau buruk, dan itu berarti menyangkut semua 

mahluk hidup, termasuk manusia. Dengan demikian semua pelaku moral 

adalah juga subyek moral, namun tidak semua subyek moral adalah pelaku 

moral, di mana pelaku moral memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap mereka. 

Biosentrisme memiliki tiga varian, yakni the life centered theory 

(hidup sebagai pusat), yang dikemukakan oleh Albert Schweizer dan Paul 

Taylor; land ethics (etika bumi), dikemukakan oleh Aldo Leopold; dan equal 

treatment (perlakuan setara), dikemukakan oleh Peter Singer dan James 

Rachel.
6
 

 

1. Hidup sebagai pusat (the life centered theory) 

Hidup sebagai pusat adalah teori yang berpusat pada lingkungan. 

Teori yang dikemukakan oleh Albert Schweizer, mengajukan empat prinsip 

etis pokok, yaitu: manusia adalah anggota dari komunitas hidup yang ada di 

bumi ini, bumi adalah suatu sistem organik dimana manusia dan ciptaan lain 

saling berkaitan dan bergantung, setiap ciptaan dipersatukan oleh tujuan 

bersama demi kebaikan dan keutuhan keseluruhan, dan menolak superioritas 

manusia dihadapan makhluk ciptaan lain.  

                                                           

6
 Charles S. Cockell, The Ethical Relevance of Earth-like Extrasolar Planets, hal 306-314. Diakses 

dalm : http://www.umweltethik.at/wp/wp-content/uploads/CockellEarth-
likeExtrasolarPlanets.pdf (01/07/2018 15:44 WIB) 

http://www.umweltethik.at/wp/wp-content/uploads/CockellEarth-likeExtrasolarPlanets.pdf
http://www.umweltethik.at/wp/wp-content/uploads/CockellEarth-likeExtrasolarPlanets.pdf
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Semua makhluk hidup dalam bionsentrisme adalah anggota dari 

komunitas hidup, dalam arti bahwa setiap ciptaan berhak diperlakukan 

dengan baik secara moral. Manusia sebagai pelaku atau subjek moral harus 

memperlakukan dengan bijaksana dan memiliki tanggung jawab moral 

terhadap makhluk lainnya. 

2. Etika bumi (the land ethic) 

Etika bumi adalah teori yang dikemukakan oleh Aldo Leopold 

menjadi teori etika lingkungan klasik pada abad ini. Etika bumi menekankan 

pentingnya keutuhan ciptaan dan bahwa setiap ciptaan merupakan bagian 

integral dari komunitas kehidupan (Light-Holmes III, 

2003:39/BASIS:2007:edisi 05-06:12-13). Bumi dan segala isinya adalah 

subjek moral yang harus dihargai, tidak hanya alat dan objek yang bisa 

dimanfaatkan manusia sesuka hati karena bumi bernilai pada dirinya sendiri. 

Teori etika bumi menekankan bahwa keutuhan seluruh makhluk 

ciptaan tidak bertentangan dengan kepentingan masing-masing ciptaan. Aldo 

Leopold mengatakakan bahwa tugas manusia untuk menata dan memelihara 

sehingga kepentingan manusia sebagai bagian dari komunitas kehidupan bisa 

sejalan dan tidak bertentangan dengan kebaikan seluruh kebaikan komunitas 

kehidupan. Prinsip moral menurut Leopold adalah bahwa setiap tindakan 

akan banar secara moral jika melindungi dan mengupayakan keutuhan, 

keindahan, dan stabilitas seluruh komunitas kehidupan (Palmer dalam Light, 

2003:24, BASIS : 12-14). Manusia harus berhenti mengeksploitasi, merusak 
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makhluk ciptaan lain karena tindakan ini akan merusak keutuhan, stabilitas, 

keindahan ciptaan alam. 

3. Perlakuan setara (equal treatment) 

Perlakuan yang setara dikenal sebagai anti spesiesisme yang 

dikemukakan oleh Peter Singer dan James Rachel. Anti spesiesme adalah 

sikap membela kepentingan dan kelangsungan hidup semua spesies di bumi 

karena didasarkan pada mempunyai hak hidup yang sama dan pantas 

mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sama. 

Peter Singer mendasarkan teorinya kepada prinsip moral perlakuan 

yang sama dalam kepentingan. Perlakuan yang sama dalam relasi antar 

manusia didasarkan pada pertimbangan bahwa manusia mempunyai 

kepentingan yang sama. Kesadaran dan tanggung jawab moral sangat penting 

terhadap semua makhluk ciptaanNya. Tanggung jawab dan pertimbangan 

moral berlaku bagi seluruh komunitas kehidupan. Prinsip moral harus 

konsisten diterapkan dalam seluruh komunitas kehidupan demi kebaikan 

keseluruhan komunitas kehidupan. 

Pandangan filsafat timur yang diwakili hinduisme alam menjadi 

sesuatu yang makrokosmos, dimana manusia hidup didalamnya sebagai 

mikrokosmos. Sedangkan pandangan Konfuisme, mengajak manusia kembali 

kepada alam semesta demi memperoleh kebahagiaan. Dalam aliran Zen di 

Jepang manusia berusaha mencari keheningan dalam alam dan menyatu 

dengan dirinya sendiri. Dalam pandangan filsafat Islam meletakkan pada 

etika atau moral manusia terhadap alam, yakni mengajak manusia hidup 
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dalam keseimbangan dengan alam dan sebagai makhluk bumi yang diberi 

mandat oleh Sang Pencipta untuk tetap memelihara dan menjaga bumi dari 

segala ancaman. Sikap memelihara dan menjaga bumi merupakan penerapan 

tanggung jawab manusia kepada Sang Pencipta alam dengan segala isinya. 

Menurut Rachmad K. Dwi Susilo (Susilo, 2012, hal. 100-101), paham 

biosentrisme memiliki pokok-pokok pandangan sebagai berikut. Pertama, 

alam memiliki nilai pada dirinya sendiri (intrinsik) lepas dari kepentingan 

manusia. Ini berarti bahwa, setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai 

nilai dan berharga pada dirinya sendiri, tanpa harus dihubungkan pada 

persoalan bagaimana hubungan makhluk hidup dengan kebutuhan manusia. 

Kedua, alam diperlakukkan sebagai moral, terlepas bagi manusia ia 

bermanfaat atau tidak, sebab alam adalah komunitas moral. Dalam kajian ini, 

biosentrisme menganjurkan bahwa kehidupan di alam semesta ini akan 

dihormati seperti manusia menghormati sistem sosial yang terdapat dalam 

kehidupan mereka. 

Paham ini mengajarkan pula tentang perlunya perubahan etika yang 

selama ini baik secara sadar atau tidak telah kita yakini. Jika etika 

sebelumnya menyatakan bahwa nilai-nilai kebaikan, tatakrama dan orientasi 

hidup hanya berlaku pada lingkunan manusia (lingkungan sosial), 

biosentrisme mengajak dan memperluas etika manusia yang dihubungkan 

dengan keadaan alam semesta.  

Lingkungan terdiri dari lingkungan biofisik (biotik, fisik) dan 

lingkungangn sosial. Lingkungan biotik meliputi organisme hidup seperti 
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flora dan fauna dan mikroorganisme, sedangkan lingkungan fisik meliputi 

benda mati antara lain seperti tanah, air dan udara. Sedangkan lingkungan 

sosial meliputi semua faktor atau kondisi dalam masyarakat yang dapat 

menimbulkan pengaruh atau perubahan sosiologis (soemarwoto, 1999). 

Ketiga komponen lingkungan tersebut menurut Ryadi (1981) terkait dalan 

hubungan inter-relationship dengan kaidah keseimbangan yang diatur oleh 

ketertiban alam semesta. 

Pelestarian lingkungan tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran 

udara dan sungai-sungai yang diakibatkan oleh industri, tetapi mencakup tata 

lingkungan yang samakin memburuk akibat benturan tekanan penduduk, 

pengembangan sumbar daya alam dan energi, proses pertumbuhan ekonomi 

dan perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi. Gabungan dan 

hubungan pengaruh-mempengaruhi tersebut lambat laun pasti akan 

berlangsung bersama-sama terus-menerus, dan pada suatu saat digerakkan 

oleh suatu kejadian, misal kemarau atau musim hujan yang panjang menjelma 

menjdi bencana dan malapetaka yang sangat besar.  

Manusia sebagai komponen biotik ekosistem memiliki daya pikir dan 

penalaran yang tinggi. Di samping itu, manusia memiliki budaya, pranata 

sosial dan pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang. Peran 

manusia di dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan juga negatif. Peran 

manusia yang bersifat negatig adalah peran yang merugikan lingkungan. 

Kerugian ini secara langsung maupun tidak langsung, timbul akibat aktifitas 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran manusia yang bersifat 
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positif terhadap lingkungan merupakan peran yang menguntungkan bagi 

lingkungan karena mampu menjaga dan melestarikan lingkungannya. 

 

D. Etika Ekosentrisme 

Sebagaimana paradigma biosentrisme, paradigma ekosentrisme ini 

merupakan paradigma yang menentang cara pandang yang dikembangkan 

oleh antroposentrisme, yang membatasi keberlakuan etika pada komunitas 

manusia. Ekosentrisme sering kali disebut sebagai kelanjutan dari 

biosentrisme, karena keduanya memiliki kesamaan dasar pandangan. 

Paradigma ekosentrisme menyampaikan pandangannya bahwa secara 

ekologis, makluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu 

sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi 

pada makluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.  

Arne Naess, seorang filsuf asal Norwegia, yang merupakan salah satu 

tokoh paradigma ekosentrisme, mengemukakan sebuah pandangan yang 

dikenal dengan Deep Ecology. Pandangan ini adalah suatu etika baru yang 

tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makluk hidup seluruhnya 

dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. pandangan ini 

mengajak semua orang untuk melakukan perubahan mendasar pada semua 

bidang dalam rangka menyelamatkan lingkungan.  

Terdapat dua hal yang mendasar dalam Deep Ecology, yaitu:  

1. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang 

lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral, tetapi memusatkan perhatian 
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pada biosphere seluruhnya, yakni kepentingan seluruh komunitas ekologis. 

Perhatian bersifat jangka panjang.  

2. Etika lingkungan hidup yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah 

etika praktis, berupa sebuah gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata 

dan konkret. Pemahaman baru tentang relasi etis yang ada dalam alam 

semesta, disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis 

tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.  

Deep Ecology memiliki filsafat pokok ecosophy. Eco berarti rumah 

tangga dan sophy berarti kearifan. Ecosophy diartikan sebagai bentuk 

kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga 

dalam arti luas.  Ecosophy meliputi pergeseran dari sebuah ilmu (science) 

menjadi sebuah kearifan (wisdom), berupa cara hidup, pola hidup yang 

selaras dengan alam. Hal ini berupa gerakan seluruh penghuni alam semesta 

untuk menjaga secara arif lingkungannya sebagai rumah tangga. Gerakan ini 

juga dikenal sebagai sebuah gerakan filsafat, filsafat lingkungan hidup.  

Naess sangat menekankan perlunya perubahan gaya hidup, karena 

melihat krisis ekologi yang kita alami sekarang ini berakar pada perilaku 

manusia yang salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola 

konsumsi yang sangat eksesif dan tidak ekologis, tidak ramah lingkungan, 

serta sangat konsumeristis.  

Deep ecology melihat permasalahan lingkungan dalam suatu 

perspektif relasional yang lebih luas dan holistik. Akar permasalahan 
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kerusakan dan pencemaran lingkungan dilihat secara lebih komprehensif dan 

holistik, untuk kemudian diatasinya secara lebih mendalam.  

Krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini, secara filosofis lebih 

disebabkan oleh kesalahan fundamental pada cara pandang manusia tentang 

dirinya, alam dan tempat manusia hidup. Oleh karena itu, yang dibutuhkan 

adalah sebuah perubahan fundamental dan revolusioner yang menyangkut 

transformasi cara pandang dan nilai, baik secara pribadi maupun budaya, 

yang mempengaruhi struktur dan kebijakan ekonomi dan politik.  

Perubahan komitmen dan kebijakan politik yang pro lingkungan 

sangatlah diperlukan. Hal ini juga perlu didorong dengan perubahan radikal 

yang berakar pada perubahan cara pandang (a radical transformation in 

worldvew), yang diikuti oleh perubahan mental dan perilaku, yang tercermin 

dalam gaya hidup baik sebagai individu maupun kelompok budaya. Berupa 

penyadaran kembali akan kesadaran ekologis yang mengakui kesatuan, 

keterkaitan dan saling ketergantungan antara manusia, tumbuhan dan hewan 

serta seluruh alam semesta. 

 

E. Konservasi Lingkungan 

1. Pengertian Konservasi 

Sebagian besar upaya konservasi atau penyelamatan spesies dan 

habitat akan bergantung pada inisiatif serta tindakan nyata yang dilancarkan 

berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi pemerintah dan organisasi 

terkait. Tindakan-tindakan tersebut dapat mempunyai bentuk yang beragam, 
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namun biasanya di mulai dengan kesepakan perorangan ataupun kelompok 

untuk melestarikan sesuatu yang dianggap berharga. Bagaimanapun upaya-

upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati seringkali bertabrakan 

dengan pandangan mengenai kebutuhan manusia. (Richard B. Primack, 1998, 

hal. 229) 

Konservasi berasal dari kata “Conservation” yang terdiri atas kata con 

(together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian “upaya 

memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara 

bijaksana (wise use)”. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Theodore 

Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang 

mengemukakan tentang konsep konservasi. 

Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai 

the wise use of nature resources (pemanfaatan sumberdaya alam secara 

bijaksana). Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi 

dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan 

sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi 

merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan 

datang. 

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam 

beberapa batasan, sebagai berikut (Soemarno, 2013): 

1. Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi 

keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama 

(American Dictionary). 
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2. Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang 

optimal secara sosial (Randall, 1982). 

3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme 

hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia 

yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, 

penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan 

(IUCN, 1968). 

4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga 

dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat 

diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980). 

Di Asia Timur, konservasi sumberdaya alam hayati (KSDAH) dimulai 

saat Raja  Asoka (252 SM) memerintah, dimana pada saat itu diumumkan 

bahwa perlu dilakukan perlindungan terhadap binatang liar, ikan dan 

hutan.  Sedangkan di Inggris, Raja William I (1804 M) pada saat itu telah 

memerintahkan para pembantunya untuk mempersiapkan sebuah buku 

berjudul Doomsday Book yang berisi inventarisasi dari sumberdaya alam 

milik kerajaan. Kebijakan kedua raja tersebut dapat disimpulkan sebagai 

suatu bentuk konservasi sumberdaya alam hayati pada masa tersebut dimana 

Raja Asoka melakukan konservasi untuk kegiatan pengawetan, sedangkan 

Raja William I melakukan pengelolaan sumberdaya alam hayati atas dasar 

adanya data yang akurat.  Namun dari sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa 

bahkan sejak jaman dahulu, konsep konservasi telah ada dan diperkenalkan 

kepada manusia meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat 
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konservatif dan eksklusif (kerajaan). Konsep tersebut adalah konsep kuno 

konservasi yang merupakan cikal bakal dari konsep modern konservasi 

dimana konsep modern konservasi menekankan pada upaya memelihara dan 

memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana. Sedangkan menurut 

Rijksen (1981), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana 

pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang.   

Secara keseluruhan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (KSDAH) 

adalah upaya pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya 

dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya 

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya.   

Di Indonesia, kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara 

bersama oleh pemerintah dan masyarakat, mencakup masayarakat umum, 

swasta, lembaga swadaya masayarakat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak 

lainnya.   

Sedangkan strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam 

tiga hal berikut taktik pelaksanaannya, yaitu : 

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK) 

a.   Penetapan wilayah PSPK. 

b.   Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK. 

c.   Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK. 

d.   Penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK. 

e.   Penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK. 
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2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya 

a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya 

b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (in-situ dan eks-situ 

konservasi). 

3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

a.  Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. 

b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (dalam bentuk : 

pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, 

perburuan, peragaan, pertukaran, budidaya). 

 

2. Pengertian Lingkungan 

Sejak beberapa dasawarsa terakhir, masyarakat dunia dan berbagai 

kalangan termasuk akademisi semakin menaruh perhatian lebih terhadap 

persoalan-persoalan lingkungan. Masalah lingkungan semakin menarik, 

hal ini dikarenakan oleh manusia berhadapan dengan suatu realitas di 

mana bumi kita yang hanya satu ini semakin rapuh. Hal ini terjadi 

karenakan kondisi lingkungan yang semakin dijejali oleh beban yang 

berat. Beban berat bagi lingkungan ini dipicu oleh populasi yang semakin 

bertambah, tahun 2011, tepatnya pada 31 Oktober, penduduk bumi 

berjumlah 7 miliar, banyak pakar memprediksi tahun 2050 penduduk bumi 

berjumlah 9 miliar. Degradasi lingkungan berjalan semakin cepat 
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dikarenakan sumberdaya alam yang diambil, dikelola, dimanfaatkann, dan 

membuang limbahnya mempergunakan media lingkungan. 

Menurut Suryani ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari 

kenyataan-kenyataan tentang lingkungan hidup dan pengelolaannya untuk 

menjaga kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya (Arjana, 2013, hal. 22-23) 

1. Ilmu lingkungan sebagai ekologi terapan, ilmu lingkungan didefinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tempat dan peranan manusia di antara 

makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. 

2. Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan dirinya 

dalam ekosistem atau dalam lingkungan hidup. 

Miller (1996) mengungkapkan bahwa ilmu lingkungan yang 

demikian luas cakupan kajiannya memadukan ilmu-ilmu yang bersifat 

fisik dan sosial sehingga mengintegrasikan dan mencakup berbagai 

disiplin yakni: fisika, kimia, biologi terutama ekologi, geologi, geografi, 

teknologi sumberdaya, keteknikan, manajemen dan konservasi 

sumberdaya, demografi, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, psikologi 

dan etika. 


