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The Hollywood movie Avatar is science fiction, but it reflects contemporary reality. The 

Terrans are a society in environmental disharmony. They search for natural resources 

beyond their homeland. In the process, they degrade and destroy other societies and their 

habitats. The Na’vi appear to be an indigenous society of sorts. They are in harmony with 

their environment through an intimate spiritual relationship with it – (Sponsel, 2018) 

 

Hal yang disampaikan oleh Sponsel 

tersebutlah yang senyatanya saat ini 

terjadi. Berbagai bentuk eksploitasi 

kekayaan alam dilakukan di berbagai 

wilayah tanpa memperhatikan dampak 

yang ditimbulkannya, baik masyarakat 

lokal maupun ekologi bumi. Sejak 

beberapa kurun waktu terakhir sejumlah 

media massa Indonesia menyoroti 

berbagai bencana yang terjadi di 

Indonesia. Media masa Tempo, pada tahun 

2008, memberitakan mengenai hasil dari 

penelusuran Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur, 

bahwa terdapat 49.575,12 ha luas konsesi 

Kuasa Pertambangan (KP) oleh 41 

perusahaan belum memiliki izin pinjam 

pakai kawasan hutan dari Kementerian 

Kehutanan dan 1.426,23 ha Kuasa 

Pertambangan (KP) oleh 16 perusahaan di 

wilayah hutan Konservasi Bukit Soeharto 

juga tidak memiliki izin (Hidayat, 2010). 

Akibat dari praktik ini, tidak hanya 

kerugian yang diterima oleh negara, tetapi 

ekosistem hutan bahkan wilayah hutan 

konservasi mengalami kerusakan.  

Pada awal tahun 2017 terjadi banjir 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) menyatakan bahwa pada awal 

2017 banjir melanda 15 provinsi dan 121 

kabupaten/kota di Indonesia, dari pulau 

Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Nusa 

Tenggara Barat (Denny, 2017). Banjir 

yang melanda sejumlah daerah di 

Indonesia disebabkan oleh curah hujan 

yang tinggi pada awal tahun tersebut. 

Peningkatan curah hujan disebabkan oleh 

fenomena climate change yang disebabkan 

oleh berbagai permasalahan ekosistem 

bumi. Selain hal tersebut, buruknya 

sanitasi air yang ada dengan diperparah 

tumpukan sampah menyebabkan air hujan 

tidak dapat mengalir ke wilayah-wilayah 

kantong air.   

Pada tahun 2018, permasalahan 

sampah di wilayah teluk Jakarta kembali 

mengemuka. Berdasarkan data Direktorat 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan pada Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) pada tahun 2016, mayoritas 

pencemaran di wilayah ini disebabkan oleh 

limbah rumah tangga (Prihatnala, 2018). 

Sampah-sampah tersebut menumpuk di 

wilayah teluk Jakarta karena wilayah ini 

merupakan muara dari 13 hulu sungai di 

Jakarta. Pada kurun waktu ini juga, 

menjelang perhelatan Asian Games 2018 

lalu, masyarakat kembali dihebohkan 

dengan pemberitaan kali item atau sungai 

Sentiong di Jakarta (Saraswati, 2018; 

Hamonangan, 2018). Media-media 

tersebut menyoroti permasalahan kotornya 

sungai Sentiong yang ada di sebelah 

wisma atlit Asian Games.     Bahkan kasus 

ini telah menjadi sorotan media asing yang 

menjadikan kali item sebagai pemberitaan 
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utamanya. Keruhnya air di sungai 

Sentiong ini disebabkan oleh limbah 

industri maupun rumah tangga yang 

dibuang dan mengendap di sepanjang 

saluran air sungai Sentiong. Selain 

menyebabkan keruhnya air, bau tidak 

sedap muncul dari sepanjang aliran sungai 

ini.   

  Berbagai permasalahan lingkungan 

yang terjadi tersebut semata-mata 

bukanlah persoalan bencana yang 

disebabkan oleh alam (terjadi secara 

alami). Akan tetapi, ketidakmampuan dan 

keserakahan manusia dalam 

mengeksploitasi berbagai kekayaan alam 

merupakan faktor utama yang menjadi 

penyebabnya. Dalam jumlah statistik yang 

lebih nyata, pada tahun 2016, pada 

lingkungan Jawa Timur saja, Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur 

(WALHI) mencatat setidaknya terdapat 

127 kasus permasalahan ekologi-sosial 

yang terjadi di wilayah Jawa Timur (Riski, 

2017). Jumlah tersebut tidak bisa dibilang 

sedikit meskipun dalam skala regional 

Jawa Timur saja. Tentu saja jumlah ini 

akan berkali lipat jumlahnya jika dilihat 

dalam skala Nasional.  

 Dengan melihat berbagai kondisi 

yang terus terjadi di Indonesia saat ini, 

utamanya masalah ekologi, muncul sebuah 

pertanyaan besar mengenai signifikasi dari 

penelitian-penelitian sastra di Indonesia 

pada saat ini. Apakah disiplin sastra tidak 

bisa memberikan sumbangsih keilmuannya 

untuk turut ikut andil dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan 

ekologi yang terjadi saat ini? Ataukah 

permasalahan tersebut cukup menjadi 

perhatian disipilin ilmu-ilmu lain seperti 

biologi, geologi, sejarah, gegorafi dan lain-

lain? Cukupkah ilmu sastra hanya 

mempersoalkan hal-hal yang berkaitan 

dengan keindahan karya sastra semata? 

Agaknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu 

cukup mengganggu, utamanya karena 

masih sangat banyaknya penelitian dalam 

bidang sastra yang lebih suka berkutat 

pada permasalahan struktur karya sastra 

dibandingkan dengan permasalahan di luar 

struktur yang nyatanya menjadi 

permasalahan kehidupan saat ini1. Kondisi 

ini cukup berkebalikan dengan 

perkembangan paradigma dalam penelitian 

sastra yang semakin luas dan kompleks. 

Apakah penelitian sastra harus menutup 

mata terhadap berbagai permasalahan 

seperti yang dikemukakan sebelumnya? 

 Tulisan ini bermaksud untuk 

menjawab pertanyaan utama mengenai 

peran yang dapat diberikan oleh ilmu 

sastra untuk ikut menyumbangkan 

gagasannya dalam menyelesaikan atau 

setidaknya terlibat dalam perdebatan 

ekologis saat ini. Untuk itu mula-mula 

dipaparkan mengenai hakiakt ilmu 

pengetahuan, khususnya sastra, dalam 

kaitannya dengan sumbangsih yang 

diberikan terhadap permasalahan ekologi 

manusia dan 2) memaparkan cara pandang 

ekokritik dalam sastra.  

 

TANGGUNG JAWAB ILMU 

PENGETAHUAN: Ilmu Sastra dan 

Kehidupan Manusia 

 Untuk apa sebuah pengetahuan 

dipelajari secara serius? Atau lebih 

tepatnya, untuk apa karya sastra dipelajari 

secara serius dalam suatu institusi seperti 

perguruan tinggi? Nampaknya, pertanyaan 

tersebut merupakan “hantu” yang selalu 

meneror setiap orang yang mengabdikan 

dirinya untuk mempelajari ilmu sastra. 

Lebih celakanya, pertanyaan tersebut 

sering ditujukan kepada mahasiswa sastra, 

calon-calon ilmuwan sastra, yang baru 

mengenal dan ingin mempelajari sastra 

secara serius. Tidak ayal, sering terjadi 

kebimbangan di dalam diri mahasiswa 

sastra mengenai arah dan tujuan dari 

keilmuan yang dipelajarinya. Kondisi ini 

                                                           
1 Hal ini tidak berarti bahwa model penelitian 

struktural tidak memiliki manfaat. Setidaknya 

model penelitian struktural digunakan jika memang 

benar-benar terdapat permasalahan dalam struktur 

pembentuk karya sastranya. Dalam 

perkembangannya saat ini, strukturalisme menjadi 

sebuah cara baca penelitian, bukan tujuan, karena 

pada hakikatnya setiap penelitian pasti didahului 

dengan identifikasi struktur karya sastra.  
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diperparah jika dalam ruang-ruang kelas 

mereka hanya diarahkan dan berkutat pada 

permasalahan struktur karya sastra semata. 

Hal tersebut seolah menegaskan asumsi 

bahwa sastra memang hanya mengenai 

persoalan estetika karya semata tanpa 

pernah bersentuhan dengan kehidupan 

manusia.    

 Menyikapi pertanyaan tersebut kita 

dapat mengarahkan pandangan kita dengan 

menelusuri perdebatan yang terjadi di 

dalam ranah ilmu pengetahuan pada 

pertengahan abad ke-192. Pada masa ini, 

ketika pasca perang dunia I sekitar 

pertengahan abad ke-19, Husserl 

mengkritik secara keras mengenai 

lepasnya ilmu dari kehidupan manusia. 

Menurutnya (Husserl, 1970:5-6), manusia 

modern terlalu bergantung pada positive 

science dan lupa mengenai peran ilmu 

terhadap kesejahteraan hidup manusia. 

Berbagai akibat dari perang dunia dan 

segala kerugian yang dialaminya 

merupakan contoh nyata dari hal tersebut. 

Oleh karenanya, diperlukan suatu cara 

pandang peneliti dalam berbagai ilmu 

pengetahuan mengenai signifikansi yang 

dihasilkan dari sebuah ilmu pengetahuan 

terhadap kesejahteraan hidup manusia3.  

 Sejalan dengan pendapat tersebut, 

dalam bukunya yang berjudul Tanggung 

Jawab Pengetahuan: Mempertimbangkan 

                                                           
2 Pada kurun waktu ini terjadi perdebatan panjang 

di antara para ahli mengenai “bebas nilainya” 

sebuah ilmu pengetahuan. Pada satu sisi, para ahli 

beranggapan bahwa ilmu haruslah bebas nilai 

(terlepas dari pengaruh sang peneliti), meskipun 

pada akhirnya untuk apa ilmu tersebut digunakan, 

kebaikan atau keburukan. Di sisi yang lain, peran 

peneliti sebagai subjek yang ikut andil dalam 

mengetahui sebuah pengetahuan harus 

menempatkan posisinya sebagai manusia yang 

bermoral. Peneliti harus ikut andil dalam 

mengemban tanggung jawab moral mengenai hal 

yang digelutinya dan dampak dari ilmu 

pengetahuan yang dihasilkannya terhadap 

kehidupan manusia.  
3 Pada kurun waktu abad ini, para peneliti 

cenderung beranggapan bahwa ilmu pengetahuan 

haruslah bebas nilai. Artinya, ilmu tidak boleh 

dipengaruhi atau dicampuri oleh faktor eksternal 

yang berasal dari luar ilmu pengetahuan.  

Epistemologi secara Kultural, Watloly 

(2001) memberikan sebuah “gugatan” 

terhadap berbagai macam epistemologi 

ilmu pengetahuan yang cenderung tidak 

bertanggung jawab terhadap arah 

perkembangan kehidupan manusia. Ia 

menitikberatkan pada suatu pandangan 

mengenai perlunya sebuah tanggung jawab 

kultural dalam pengembangan sebuah 

epistemologi sehingga hasil yang 

dikembangkan berani memikul tanggung 

jawab terhadap akibat yang dihasilkannya.  

Pada jalur tersebut, muncul sebuah 

pertanyaan mengenai arah disiplin 

keilmuan untuk menghasilkan temuan-

temuan yang bermanfaat dalam kehidupan 

manusia. Apakah sastra sudah pada jalur 

itu? Di era disrupsi ini, peran perguruan 

tinggi sebagai pilar kemajuan bangsa 

menjadi penting. Pada era ini peran 

perguruan tinggi didorong untuk 

melakukan sebuah revolusi terhadap cara 

pembelajaran dan penelitian yang bercorak 

multidisiplin, interdisiplin, dan 

transdisiplin, tidak seperti pembelajaran 

monodisiplin yang saat ini terjadi (Oey-

Gardiner, et al., 2017:68-74). Sebagai 

akibatnya, diperlukan suatu model 

pengembangan perguruan tinggi yang 

biasa disebut dengan model perguruan 

tinggi generasi ketiga dengan ciri berikut.  

 

No Aspek Capaian 

1 Tujuan 

Pendidikan dan riset 

plus tahu cara 

memanfaatkannya 

2 Peran Menciptakan nilai 

3 Metode 
Ilmu modern, 

interdisipliner 

4 Produk 

Tenaga 

ahli/profesional dan 

ilmuwan plus 

wirausaha 

5 

Orientasi, 

Bahasa, 

Organisasi 

Global, Inggris, 

Institut pada tingkat 

universitas 

6 Manajemen Tenaga ahli Manajer 

Tabel 1. Model Pergurutan Tinggi Generasi 

Ketiga, Sumber: (Oey-Gardiner, et al., 

2017:55) 
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Pada tabel tersebut terlihat bahwa orientasi 

dari pembelajaran dan penelitian pada saat 

ini dituntut untuk mampu memberikan 

sumbangsih terhadap kehidupan manusia 

secara nyata. Dalam konteks ini, peran dari 

ilmu sastra terhadap kehidupan manusia 

mendapat sebuah tantangan lebih jika 

persoalan sastra yang ada hanya berkutat 

pada persoalan struktur saja4.   

 Realitasnya, tuntutan terhadap 

berbagai keilmuan untuk turut serta dalam 

menyelesaikan permasalahan dan 

pengembangan manusia di Indonesia telah 

mendapat respon serius oleh pemerintah. 

Melalui Higher Education Long Term 

Strategy (HETLS) 2003-2010, 

“pemerintah melalui Dirjen Pendidikan 

Tinggi telah merumuskan paradigma baru 

pengembangan pendidikan tinggi jangka 

panjang yang menitikberatkan pada 

relevansi ilmu dengan pengembangan 

daerah maupun pembangunan Nasional” 

(Taum, 2013:54). Artinya, perguruan 

tinggi perlu menyesuaikan komptensi 

lulusan yang dihasilkan dengan realitas 

dan perkembangan yang terjadi di 

masyarakat.  

 Dapat dibayangkan dalam arus 

perkembangan global saat ini, jika 

mahasiswa sastra hanya memiliki modal 

terhadap kemampuan menganalisis tokoh, 

alur, tema, dll (struktur) dari sebuah karya 

sastra tanpa pernah mampu melihatnya 

dalam dimensi kehidupan manusia yang 

luas, niscaya bidang ini akan menjadi 

sebuah museum yang terasing dari 

dialektika keilmuan di era saat ini. 

Bahkan, orang yang terlibat atau 

menggeluti dunia sastra akan merasa 

terasingkan dari dunia “nyata” tanpa 

pernah tahu harus berbuat apa untuk dapat 

memberikan kontribusinya terhadap 

kehidupan manusia.     

                                                           
4 Bahkan dalam kata-kata yang cukup keras, Salam 

menyebut model-model penelitian yang hanya 

berorientasi pada pembedahan struktur karya sastra 

relatif kurang memiliki manfaat bagi kehidupan 

manusia.  

 Menghadapi kondisi yang seperti 

ini dan tantangan yang dihadapi pada era 

saat ini, untuk apa sebenarnya ilmu 

digunakan? Ke arah mana perkembangan 

keilmuan harus diarahkan? Bagaimana 

kaitan antara cara penggunaan ilmu 

tersebut dengan kaidah moral? (Sumantri, 

2001:33), merupakan pertanyaan-

pertanyaan aksiologis yang penting 

diperhatikan dalam kaitannya dengan 

bidang keilmuan sastra. Hal tersebut 

berkaitan dengan pertanyaan utama yang 

dikemukakan di awal, untuk apa sastra 

dipelajari secara serius?  

 Pada hakikatnya, sebuah ilmu 

dipelajari untuk dapat membantu dan 

menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh manusia. Dalam konstruksi 

awalnya, perkembangan kajian-kajian 

dalam bidang ilmu sastra memanglah 

cenderung mengarah pada kajian-kajian 

yang bersifat tekstual5. Akan tetapi, sejak 

kurun waktu tahun 1966 hingga saat ini 

telah terjadi perkembangan yang luar biasa 

dalam paradigma kajian-kajian sastra. 

Paradigma tersebut tidak lagi terpaku pada 

permasalahan estetika6 semata, tetapi 

mulai meninggalkan keterpakuan pada 

dimensi tekstual karya sastra menuju 

dimensi konteks dan ko-teks. Pada era ini 

perkembangan secara besar-besaran dalam 

paradigma sastra, mulai dari kajian 

feminisme, etnis, poskolonialisme, 

marxisme-baru, memberikan pandangan 

kepada peneliti untuk melihat secara jauh 

pada dimensi yang tidak berpusat pada 

teks semata. Bahkan, munculnya cultural 

studies, studi yang relatif baru tetapi 

berhubungan dengan studi sastra, 

                                                           
5 Perkembangan ini terjadi sejak kurun waktu tahun 

1900-1966. Pada periode setelah ini arah 

perkembangan dalam kajian-kajian sastra tidak lagi 

berpusat pada permasalahan struktural, utamanya 

setelah pemikiran-pemikiran pasca-strukturalisme 

bermunculan.  
6 Seperti pada kajian-kajian berperspektif klasik 

yang berusaha membongkar dimensi esetika karya 

dengan bersandar pada paradigma Yunani kuno, 

utamanya pemikiran-pemikiran Aristotales yang 

pertama kali mempelajari bentuk karya sastra dan 

efek yang dihasilkannya.  
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memberikan suatu kerangka berfikir kritis 

mengenai berbagai tema, masalah, dan 

kekhawatiran baru dalam studi sastra. Hal 

tersebut mulai dari permasalahan gender, 

politik, sejarah, sub-kultur, hingga 

ekonomi.       

Dengan seiring berkembangnya 

paradigma-paradigma dalam kajian sastra 

selama dua abad terakhir, hal tersebut 

berimplikasi terhadap pergeseran cara 

pandang yang semula dari suatu cara 

berfikir intrinsik yang berfokus 

mengungkap makna, simbol, fungsi, atau 

teknik formal penulisan menuju suatu 

upaya dalam membongkar ideologi yang 

ada di balik wacana teks sastra. Cara 

pandang ini sangat dimungkinkan karena 

karya sastra merupakan cermin dari 

kehidupan manusia. Meskipun karya sastra 

merupakan hasil dari pengolahan 

imajinatif fakta, tetapi unsur faktualitas 

dalam sastra tidak dapat dikesampingkan. 

Karya sastra merekam berbagai kondisi 

kehidupan manusia dalam dilema mereka 

masing-masing. 

Seiring dengan berbagai 

perkembangan yang terjadi saat ini 

sepatutnya kajian-kajian dalam bidang 

sastra tidak abai dan menutup mata 

terhadap berbagai isu yang terjadi saat ini, 

seperti krisis ekologi. Dalam tataran 

global, diskusi dan perdebatan dalam 

bidang ekologi tidak hanya didominasi 

oleh bidang ilmu eksakta semata. Bidang-

bidang ilmu sosial juga memiliki peran 

besar dan ikut andil dalam mengatasi isu 

perubahan iklim yang terjadi. Hal ini 

seperti yang terlihat pada Oxford 

University’s Environmental Change 

Institute Conference yang membahas 

mengenai peran dan kerja sama seni dan 

sains dalam membantu mengatasi isu 

perubahan iklim yang sedang terjadi 

(Chua, 2015:28).  
 

EKOLOGI DAN SASTRA: Merangkai 

Kata, Merawat Bumi 

 Ekokritik merupakan suatu gerakan 

intelektual yang berkembang sejak awal 

tahun 1990-an. Gerakan ini ditandai 

dengan berdirinya The Association for the 

Study of Literature and Environment 

(ASLE), yaitu sebuah gerakan global yang 

terdiri dari cendekiawan dan penulis yang 

tertarik untuk mengeksplorasi makna dari 

hubungan alam dan manusia serta dampak 

yang telah ditimbulkannya (The 

Association for the Study of Literature and 

Environment (ASLE) , 1992). Para ahli 

yang terlibat di dalamnya berasal dari 

berbagai disiplin keilmuan, seperti 

ekologi, biologi konservasi, sejarah 

lingkungan, filsafat lingkungan, hukum 

lingkungan, sastra, pendidikan, dan lain-

lain. Saat ini, gerakan ini telah menjadi 

sebuah gerakan global yang menarik minat 

ahli dari berbagai belahan dunia, seperti 

Amerika, Eropa, Asia, hingga Australia. 

 Studi tentang ekologi7 manusia ini 

merupakan sebuah studi yang bersifat 

transdisiplin karena melibatkan berbagai 

displin ilmu di dalamnya. Dalam konteks 

ini, studi sastra berperan dalam 

pengembangan manusia, nilai-nilai 

kemanusiaan, keberlangsungan 

lingkungan, dan interkasi ekosistem 

manusia yang berkelanjutan untuk 

generasi mendatang (Miller, Lerner, 

Schiamberg, & Pamela, 2003:ix).  

Terdapat beberapa istilah berbeda yang 

digunakan untuk menyebut studi sastra dan 

budaya yang berfokus pada permasalahan 

ekologi manusia, seperti ecocriticism 

(Garrard, 2011), environmental criticism 

(Buell, 2005), ecociritique (Luke, 1997), 

maupun ecopoetics (Bate, 1991). 

Meskipun begitu, berbagai istilah tersebut 

merujuk pada makna yang sama.   

 Ekokritik lahir dari kesadaran para 

peneliti yang merasa timbulnya ancaman 

                                                           
7 Istiliah ekologi tidak hanya digunakan dalam 

kaitannya dengan studi lingkungan, hubungan 

manusia dengan alam, dalam arti sempitnya. Dalam 

kultur akademis di Kazakstan, isitilah ekologi 

disematkan dalam terma linguistik, menjadi 

linguistik-ekologi, untuk menyebut area studi yang 

bertujuan menyelamatkan dan mengembalikan 

kekayaan bahasa di wilayah Kazakstan 

(Madibaeva, Alkebaeva, & Sultan, 2014:515-518).  
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terhadap lingkungan alam yang dihasilkan 

dari berbagai aktivitas manusia, seperti 

meningkatnya populasi, perkembangan 

teknologi yang tidak terkendali, 

konsekuensi ekologis dari kekayaan dan 

kemiskinan, ideologi anti-lingkungan 

(konsumerisme, kapitalisme, dll). Para 

peneliti cenderung mengkritisi 

antroposentrisme8 yang terjadi dalam 

hubungan manusia dengan alam. Akibat 

dari keserakahan manusia dalam 

mengeksploitasi alam, keseimbangan 

ekosistem alam terganggu dan justru 

secara terbalik mengancam eksistensi 

manusia di Bumi. Kekhawatiran yang 

dirasakan oleh para ahli tersebut nyatanya 

merupakan fenomena yang saat ini benar-

benar dirasakan oleh umat manusia di 

seluruh dunia.      

 Sebagai salah satu negara yang 

terletak di wilayah ring of fire (Jepang, 

Taiwan, Vietnam, dan Indonesia) 

(Artiningsih, Setyono, & Yuniartanti, 

2016:347-348), Indonesia merupakan 

wilayah yang rawan terhadap terjadinya 

bencana secara tiba-tiba. Akan tetapi, 

kondisi tersebut merupakan suatu bentuk 

permasalahan ekologi yang bersifat alami. 

Sayangnya, minimnya kesadaran terhadap 

bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh 

bencana yang bersifat alami tersebut 

ditambah dengan berbagai permasalahan 

ekologi yang berasal dari ulah manusia 

dalam usaha pengeksploitasian alam 

secara besar-besaran.  

 Seperti yang telah ditunjukkan di 

awal tulisan ini, perkembangan 

industrialisasi yang semakin pesat dan 

menguatnya logika kapitalisme neoliberal 

global yang tidak diimbangi dengan 

kesadaran publik terhadap dampak buruk 

dan akibat yang dihasilkan oleh 

penambangan batu-bara mengakibatkan 

                                                           
8 Antroposentrisme merupakan suatu cara pandang 

yang menjadikan manusia sebagai pusat dari 

segalanya. Dalam konteks ini, pemanfaatan alam 

ditujukan atas asas nilai gunanya untuk memenuhi 

seluruh kebutuhan manusia di Bumi tanpa 

mempertimbangkan dampaknya terhadap 

keseimbangan ekosistem alam.  

ancaman serius terhadap permasalahan 

perubahan iklim, kesehatan, kesejahteraan, 

dan ekologi lokal (Morrice & Colagiuri, 

2013:78; Arsel, Akbulut, & Adaman, 

2015:1; Brown & Spiegel, 2017:101). 

Selain itu, emisi gas buang dari kendaraan 

bermotor yang dihasilkan dari industri 

otomotif di Indonesia9 menyumbang lebih 

dari 380 bagian perjuta (ppm). Padahal, 

berdasarkan data yang dilansir 

International Climate Change (ICC), 

tingkat emisi gas yang dapat ditolerir 

hanya sebesar 330-350 ppm (Susanti, 

2010).  

 Selain dampak terhadap 

permasalahan yang berkaitan langsung 

dengan kehidupan manusia, efek yang 

dihasilkan dari krisis ekologi tersebut 

dapat mempengaruhi lingkungan pesisir 

dan laut. Melalui studi yang dilakukan 

Zikra, Suntoyo, & Lukijanto (2015:58-62), 

efek yang dihasilkan dari permasalahan 

ekologi mempengaruhi wilayah pesisir dan 

laut Indonesia, seperti kenaikan 

permukaan laut, perubahan frekuensi dan 

intensitas kecepatan angin, peningkatan 

gelombang yang signifikan, dan 

peningkatan suhu laut. Dengan lebih dari 

17.500 pulau dan lebih dari 81.000 km 

garis pantai, wilayah pesisir Indonesia 

sangat rentan terhadap perubahan iklim. 

Akibat yang ditimbulkan terhadap 

permasalahan ekologi laut ini, secara 

langsung berdampak terhadap sektor 

pariwisata di Indonesia. Berdasarkan studi 

yang dilakukan oleh Wijaya & Alhilal 

(2018:541), sebagian besar wisatawan 

domestik sangat memahami dan sadar 

terhadap isu perubahan iklim yang sedang 

terjadi dan dampak yang diakibatkannya. 

Selain itu, temuan yang dihasilkan juga 

mengungkapkan bahwa risiko bencana 

akibat perubahan iklim sangat 

                                                           
9 Data dari Asean Automotive Federation (AAF) 

Indonesia mmemimpin pasar otomotif Asean 

dengan angka penjualan di atas 1.079 unit 

sepanjang 2017, tumbuh 2% dibandingkan tahun 

sebelumnya (Priyanto, 2018).  
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mempengaruhi kegiatan wisata pantai di 

Indonesia.  

Meningkatnya tren kenaikan 

permukaan laut, suhu lautan yang lebih 

hangat dan peningkatan tinggi gelombang 

yang signifikan adalah beberapa contoh 

perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. 

Masalah-masalah ini harus mendapat 

perhatian serius dari pemerintah untuk 

mengembangkan rencana adaptasi dan 

mitigasi untuk pengembangan masa depan 

yang terkait dengan wilayah pesisir. Selain 

dari aspek teknis yang terkait dengan 

pengurangan risiko bencana, tata kelola 

secara luas didukung sebagai salah satu 

faktor penting untuk mengurangi risiko 

bencana (Gall, Cutter, & Nguyen, 2014:4). 

Dalam konteks ini, seperti yang 

disampaikan oleh Tierney (2012:342-345), 

“tata kelola bencana terdiri dari 

seperangkat norma, pelaku organisasi dan 

kelembagaan yang saling terkait 

(mencakup periode pra-bencana, trans-

bencana, dan pasca-bencana) yang 

dirancang untuk mengurangi dampak dan 

kerugian yang timbul dari agen, alam, 

teknologi maupun tindakan terorisme yang 

disengaja”. Artinya, diperlukan suatu 

kesadaran terhadap norma yang dibangun 

melalui pembangunan kesadaran moral 

manusia.  

 

Untuk melakukan upaya tersebut 

Etkin (2016:274) memberikan 

pandangannya berikut. 

Disasters are studied not 

only because they are 

academically interesting but 

also because of a desire to 

prevent harm, a desire 

based upon social values 

and ethics. Ethics are, 

therefore, a critical compo-

nent of disaster studies that 

encompass all phases of 

risk, from its initial 

construction to response and 

recovery. Sometimes values 

conflict, and there are a 

number of ethical theories 

relevant to disasters, which 

often leads to dilemmas. The 

outcomes of these tensions 

can have enormous 

consequences for the level of 

risk taken on by society, and 

the damage caused by future 

disasters. Resolving these 

requires a process that 

explicitly incorporates 

ethics as part of the disaster 

management process.  

 

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa 

persoalan penanggulangan permasalahan 

ekologi merupakan suatu hal yang bersifat 

kompleks, karena melibatkan usaha 

pencegahan, penanggulangan, hingga 

pemulihan. Akan tetapi, dapat 

digarisbawahi bahwa persoalan kerusakan 

ekologi manusia sangat erat kaitannya 

dengan permasalahan etika lingkungan. 

Berbagai pengetahuan mengenai informasi 

teknik apa yang harus dilakukan terhadap 

suatu permasalahan ekologi yang terjadi 

sudah banyak dihasilkan oleh para peneliti 

lingkungan. Hal yang kurang adalah 

pengetahuan praktis mengenai cara 

manusia dalam menjalani hidup yang baik 

dalam menghadapi tantangan ekologis dan 

kebijakan praktis untuk membuat 

komitmen moral dalam pelaksanaannya 

(Willis, 2012:58). Dalam konteks ini, peran 

karya sastra dan berbagai kearifan lokal 

yang ada di dalamnya merupakan sumber 

penting untuk menggugah kesadaran etika 

lingkungan manusia di zaman ini (Barau, 

Stringer, & Adamu, 2016:1539).  

 Karya sastra menempati posisi yang 

penting karena karya sastra merupakan 

suatu dokumentasi terhadap fakta 

kemanusiaan. Sebagai ruang kehidupan, 

karya sastra merupakan penyajian realitas 

kehidupan manusia dengan segala 

kompleksitas permasalahan yang 

dihadapinya (Sugiarti & Andalas, 2018:19-

21). Meskipun terdapat ruang-ruang 

imajinatif dalam sastra, tetapi fakta 

kemanusiaan merupakan realitas yang tidak 

dapat dielakkan dalam sastra. Berbagai 
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peristiwa dalam sastra selalu memiliki 

kesepadanan dengan ruang-ruang dalam 

kehidupan nyata. Dalam posisi inilah, 

karya sastra menjadi sebuah mimesis dari 

semesta kehidupan manusia (Abrams, 

1971:10-14).  

 Melalui kesepadanan antara 

struktur karya sastra dan struktur realitas 

kehidupan manusia, seorang peneliti sastra 

dapat mengarahkan perhatiannya terhadap 

dimensi sastra dan lingkungan fisik yang 

tergambarkan di dalam karya sastra. 

Seperti halnya, kritik feminis yang 

memeriksa bahasa dan sastra dari 

perspektif kesadaran gender atau kritik 

Marxis dengan kesadaran mode produksi 

dan kelas ekonomi dalam pembacaan teks 

sastra, ekokritik mengambil pendekatan 

yang berpusat pada bumi dalam studi sastra 

yang dilakukan (Glotfelty, 1996:xix).  

Ekokritik melacak ide-ide dan 

representasi lingkungan di manapun 

mereka muncul untuk mengevaluasi teks 

dan ide dalam kaitannya dengan koherensi 

dan kegunaannya sebagai sebuah 

tanggapan terhadap krisis ekologi yang 

terjadi (Kerridge, 1998:5). Dalam satu 

sudut pandang tertentu, mungkin ekokritik 

yang dilakukan terhadap karya sastra tidak 

memenuhi syarat untuk dapat berkontribusi 

secara nyata terhadap perdebatan masalah 

ekologi (Garrard, 2004:5),  tetapi dengan 

telaah yang bersifat kompleks dan 

transdisiplin dapat dikembangkan suatu 

bentuk “literasi ekologis” untuk 

memberikan sumbangsih terhadap 

pembangunan aspek manusia. Hal ini 

menjadi suatu keniscayaan karena etika 

lingkungan merupakan suatu hal yang 

bertalian erat dengan hal yang disebut oleh 

ilmuwan sosial sebagai dimensi normatif 

berkelanjutan (dimension of sustainability), 

yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh 

semua pihak untuk mencapai atau 

meningkatkan kelestarian lingkungan 

(Pattberg & Widerberg, 2015:686-695). 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memberikan kesadaran-kesadaran kritis 

terhadap telaah karya sastra yang merespon 

langsung berbagai isu nyata yang sedang 

dialami manusia saat ini, yaitu krisis 

ekologi.  
  

PENUTUP 

 Dalam mengatasi krisis ekologi 

yang terjadi saat ini, tidak hanya bidang-

bidang ilmu eksakta yang memiliki 

tanggung jawab sekaligus peran dalam 

menyelesaikannya. Peran bidang-bidang 

ilmu sosial-humaniora juga memiliki 

tanggung jawab dan peran yang sama. 

Dalam konteks ini, diperlukan suatu 

kesadaran baru terhadap dimensi analisis 

yang dapat dikembangkan dalam dunia 

sastra untuk merespon berbagai isu 

“nyata” yang terjadi dalam kehidupan 

manusia. Peneliti-peneliti dalam bidang 

sastra perlu mengembangkan kerangka 

berfikirnya untuk terlepas dari 

kungkungan tradisi struktural yang 

menggejala dan sulit dihilangkan. Sebagai 

salah satu sumbangsih yang dapat 

diberikan terhadap permasalahan hidup 

yang terjadi saat ini, ekokritik bisa menjadi 

salah satu alternatifnya. Ekokritik 

merupakan suatu paradigma kritis yang 

tidak hanya memusatkan permasalahan 

analisis pada dimensi tekstual yang 

bertujuan mengidentifikasi berbagai hal 

yang berkaitan dengan permasalahan 

lingkungan. Melalui pendekatan ini, 

seorang peneliti sastra dapat menjangkau 

dimensi ideologis dan kerangka 

penanggulangan ide pencegahan dan 

konsep-konsep ekologis yang berguna bagi 

kehidupan manusia.  
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