
 

48 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksploitasi 

alam dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu 

Hamzah. Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam mengkaji 

novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu Hamzah, 

maka bab IV ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi (1) 

bentuk perilaku eksploitasi alam, (2) faktor yang memengaruhi eksploitasi alam, 

(3) dampak perilaku eksploitasi alam. 

4.1 Bentuk Perilaku Eksploitasi Alam 

Bagian ini berkaitan dengan rumusan masalah, hasil penelitian ini 

mendeskripsikam tentang eksploitasi alam dalam novel Sebuah Wilayah yang 

Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu Hamzah kajian ekopsikologi. 

Pembahasan ini, yang di maksudkan dengan eksploitasi alam adalah perilaku yang 

mengakibatkan hutan yang ada di lingkungannya menjadi rusak. 

 Bentuk eksploitasi alam dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh tersebut 

terhadap sumber daya alam. Adapun perilaku tokoh dalam mengeksploitasi alam 

sebagai berikut.  

4.1.1 Penebangan Hutan 

Dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya 

Pandu Hamzah, penebangan oleh seseorang yang dilakukan di Gunung Ciremai. 

Penebangan tersebut berupa sebatang pohon yang dilakukan oleh seseorang. 

Selain itu, bukit yang ada di Ciremai pun diratakan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dapat dibuktikan dan dilihat pada data berikut ini.  
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(1) 

… dari timur senter kuteruskan ke sebelah selatan dan yang tampak adalah 

bukit yang tanahnya mulai dikeruk, batu-batunya mulai dipecahkan, 

pohon-pohonnya mulai ditebangi. Semua untuk keperluan wisata 

waterboom serta sarana outbound perumahan. (SWYTADGE/PH1/H-15) 

 

Data nomor 1 menunjukkan eksploitasi alam yang ada di Gunung Ciremai 

yaitu penebangan hutan berupa tanah yang mulai dikeruk, batu mulai dipecahkan, 

dan pohon-pohon yang ada di sana mulai ditebangi hanya untuk memenuhi 

kepuasan individu itu sendiri. Kutipan di atas menggambarkan bahwa adanya 

bentuk eksploitasi alam yang secara besar-besaran yang akan berdampak negatif 

bagi warga sekitar. Eksploitasi tersebut dilakukan hanya untuk kepuasan individu 

yang meraih keuntungan dari perilaku tersebut. Eksploitasi alam yang sangat luar 

biasa dilakukan akan mengakibatkan hutan di daerah tersebut menjadi rusak 

karena tanah, batu, dan pohon-pohonnya dihancurkan. 

(2) 

Dulu lokasinya sangat teduh. Tapi, setelah Pohon Kiara itu ditebang. 

Terasa sekali matahari terik menyengat. Aku menyewa tanah ini dari 

seorang penduduk Palutungan bernama Kang Kuswandi …. 

(SWYTADGE/PH2/H-43) 

 

Data nomor 2 menunjukkan perilaku eksploitasi alam di Gunung Ciremai 

yaitu penebangan hutan berupa penebangan sebuah Pohon Kiara yang menjadi 

sumber mata air. Tokoh tersebut melakukannya hanya untuk memenuhi kepuasan 

individu. Kutipan di atas menggambarkan penebangan sebatang Pohon Kiara yang 

menyebabkan tempat yang dulunya sejuk menjadi sangat panas, karena terik 

matahari sangat terasa. Perilaku eksploitasi alam tersebut merugikan bagi dirinya 

sendiri dan orang lain. 

(3) 

Apalagi saat ini memang santer kabar akan hadirnya akan hadirnya 

Chevron untuk mengeksploitasi gheothermal di Gunung Ciremai. 

Kabar ini sudah membuat warga resah. Bahkan beberapa ibu-ibu daerah-



50 
 

 

daerah yang akan jadi WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) seperti Desa 

Pejambon, Cisantana, Palutungan, dan sebagainya sampai stress …. 

(SWYTADGE/PH3/H-78) 

 

Data nomor 3 menunjukkan bentuk eksploitasi alam di Gunung Ciremai 

yaitu penebangan pohon-pohon yang ada di wilayah Ciremai agar tanahnya dapat 

dikeruk dan mengambil minyak yang ada di dalam tanah tersebut. Kutipan di atas 

menunjukkan bahwa perilaku tersebut untuk memenuhi kepuasan individu yang 

memiliki perusahaan Chevron tersebut. Perilaku tersebut telah membuat warga 

resah dengan adanya kabar akan ada Chevron yang akan mengeksploitasi 

gheothermal di Gunung Ciremai. Perusahaan Chevron tersebut telah membuat 

warga memikirkan tentang eksploitasi gheothermal tersebut. Bahkan, warga 

sampai stres memikirkan kelanjutan kehidupannya yang akan datang, apabila 

benar-benar dilakukan eksploitasi gheothermal.  

Berdasarkan data di atas perilaku eksploitasi alam yang terjadi di Gunung 

Ciremai yang dilakukan oleh seseorang. Perilaku tersebut sangat merugikan bagi 

individu itu sendiri dan orang lain. eksploitasi alam terhadap sebatang pohon 

tersebut dilakukan hanya ingin membangun tempat wisata yang dapat merugikan 

bagi warga sekitarnya. Hal ini berdasarkan pada teori eksploitasi alam menurut 

Reflita (2015:149) menyatakan bahwa hubungan manusia dan alam seharusnya 

harmonis. Manusia tidak hanya dituntut untuk mencintai sesama manusia, namun 

juga kepada makhluk seluruh alam raya. Tokoh tersebut seharusnya memiliki rasa 

cinta kepada alam agar tidak melakukan perilaku eksploitasi alam hanya untuk 

memenuhi kepuasan individu tanpa memikirkan kepentingan orang lain. 
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4.1.2 Program Pembangunan 

Dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya 

Pandu Hamzah, program pembangunan yang dilakukan oleh seorang investor, 

sebuah perusahaan, dan menteri dapat merugikan bagi masyarakat Kuningan. 

Pembangunan tersebut membuat warga kehilangan sumber mata air. Selain itu, 

warga juga terancan dialihkan dari desa Kuningan. Pembangunan tersebut 

menjadikan warga resah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibuktikan dan 

dilihat pada data berikut ini. 

(4) 

Mendengar pertanyaan itu, aku tersentak. Eureka. Benar. Kurang lebih dua 

bulan lalu aku menjadi calo pembelian tanah sekaligus menebang sebatang 

Pohon Kiara besar karena di wilayah tersebut akan dibangun shelter 

pemancar televisi swasta yang dirintis Kang Haji Kuswara, seorang 

investor dari Jakarta …. (SWYTADGE/PGP1/H-39) 

 

Data nomor 4 menunjukkan eksploitasi alam yang ada di wilayah Ciremai 

berupa program pembangunan yang dilakukan oleh investor dari Jakarta. Investor 

tersebut akan membangun sebuah pemancar televisi swasta. Pembangunan 

tersebut akan berdampak buruk bagi wilayah tersebut, karena yang dulunya hutan 

yang sejuk akan beralih fungsi menjadi sebuah pemancar. Pembangunan 

pemancar televisi swasta yang dilakukan seorang investor dari Jakarta tersebut 

mengakibatkan sebatang Pohon Kiara raksasa sebagai sumber mata air tersebut 

ditebang, sehingga makhluk yang ada di sekitarnya kehilangan sumber mata air 

yang selama ini digunakan sebagai tempat bermain dan berkumpul. 

(5) 

Permasalahan besar. Sejauh pengetahuanku, Kiara yang ditebang di 

wilayah mata air sana adalah Pohon Kiara terakhir yang pernah 

kutemukan. Yang punya pohon itu menjualnya untuk dibuat menjadi 

Pohon Besi; pemancar pesawat televisi.  

(SWYTADGE/PGP2/H-142) 
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Data nomor 5 menunjukkan adanya perilaku eksploitasi alam yaitu 

program pembangunan pesawat televisi. Pohon yang ada di tanah tersebut dijual 

diganti dengan tiang besi untuk dijadikan pemancar pesawat televisi. Kutipan di 

atas menunjukkan bahwa Pohon Kiara tersebut dijual kepada seseorang untuk 

pembuatan pemancar pesawat televisi. Selain itu, Pohon Kiara akan diganti 

dengan tiang besi yang menjulang tinggi. Padahal Pohon Kiara tersebut adalah 

sumber mata air di Gunung Ciremai. Pembangunan tersebut sangat merugikan 

bagi warga yang ada di Gunung Ciremai, karena sumber mata air tersebut menjadi 

kering. 

 (6) 

Situasi mulai kacau. Ini diperparah dengan tiba-tiba status Gunung 

Ciremai diubah oleh seorang menteri nun jauh disana, yang mungkin 

menginjak ke Gunung Ciremai pun tidak pernah, menjadi Taman 

Nasional Gunung Ciremai. Keputusan yang aneh karena ditanda tangani 

hanya satu hari saja sebelum menteri tersebut habis masa jabatannya. 

(SWYTADGE/PGP3/H-231) 

 

Data nomor 6 menunjukkan eksploitasi alam di Gunung Ciremai yaitu 

program pembangunan sebuah Taman Nasional Gunung Ciremai. Dari Kutipan di 

atas dijelaskan bahwa Gunung Ciremai akan dijadikan Taman Nasional Gunung 

Ciremai. Keputusan tersebut dianggap aneh karena penandatanganannya satu hari 

sebelum menteri tersebut lengser dari jabatannya. Situasi yang ada di wilayah 

Gunung Ciremai pun mulai kacau karena status Gunung Ciremai akan diubah 

menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai oleh seorang Menteri. Keadaan 

tersebut menjadikan kondisi warga yang akan terancam akan di usir dari wilayah 

tersebut.  
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Berdasarkan data di atas program pembangunan yang terjadi di wilayah 

Ciremai sangat merugikan bagi masyarakat. Program pembangunan akan 

menjadikan hutan di Gunung Ciremai menjadi sebuah Taman Nasional Gunung 

Ciremai. Program pembangunan tersebut telah menebang Pohon Kiara yang 

menjadi penyangga mata air. Selain itu, warga Kuningan akan terancam terusir 

dari desanya sendiri. Hal itu sesuai dengan teori kajian ekopsikologi menurut 

Wiyatmi, dkk yang mengatakan bahwa program-program pembangunan sering 

kali melanggar aturan AMDAL. Kalau hal ini dibiarkan terus menurus, akan 

membahayakan kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. 

Ironisnya, belum ada upaya menyeluruh dan signifikan dari pemerintah pemangku 

kepentingan masyarakat umum. Penyebabnya adalah adanya anggapan bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas yang harus diutamakan oleh 

pemerintah, bahkan ketika kerusakan linkgkungan menjadi konsekuensinya. 

4.2 Faktor yang Memengaruhi Perilaku Eksploitasi 

Faktor yang memengaruhi perilaku eksploitasi pada tokoh dalam 

mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di lingukungan sekitarnya. Faktor 

yang memengaruhi perilaku tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan secara 

individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Selain itu, yang 

memengaruhi perilakunya adalah kejadian masa lalunya yang membuat ia 

melakukan eksploitasi alam. 

4.2.1 Sikap Eksploitasi Alam Untuk Memenuhi Kebutuhan 

Dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya 

Pandu Hamzah, sikap eksploitasi alam hanya untuk kepentingan sendiri dan 

mendapatkan sebuah keuntungan dari eksploitasi alam tersebut. Tokoh tersebut 
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rela melakukan apapun asalkan bisa memiliki tanah yang diinginkannya. Sikap itu 

dapat merugika warga yang lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

dibuktikan dan dilihat pada data berikut ini.  

(7) 

Ah, betapa kuat yang dinamakan kemauan manusia. Bukit besar pun 

bisa diratakan untuk yang namanya hasrat, pemuasan, serta 

kebutuhan. Aku menengok ke sebelah barat daya di mana tampak siluet 

Gunung Ciremai memberi kontur pada hitamnya latar malam. Jangan-

jangan nanti Gunung Ciremai pun akan diruntukan juga. Mendadak 

pikiranku jadi buyar saat sayup-sayup dari kejauhan terdengar riuh suara 

orang-orang berteriak entah apa. (SWYTADGE/SEM1/H-18) 

 

Data nomor 7 menunjukkan adanya perilaku eksploitasi alam berupa 

perilaku eksploitasi yang mengandung motivasi untuk memuaskan individu itu 

sendiri serta memenuhi kebutuhannya. Kutipan di atas dijelaskan bahwa kemauan 

manusia sangat kuat untuk pemuasan dirinya. Manusia selalu ingin memenuhi 

kebutuhannya dengan cara apapun. Bukit sebesar itu bisa diratakan hanya untuk 

kepuasan hasrat serta memenuhi kebutuhannya, tanpa memikirkan makhluk yang 

lain. Sikap yang dilakukan oleh tokoh termasuk sikap yang tidak baik karena 

merusak salah satu sumber daya alam. 

 (8) 

… awalnya investor ingin aku bisa membeli hamparan tanah ini, namun 

Kang Kuswandi dan istrinya hanya mau menyewakan tanah ini untuk 

jangka waktu lima tahun sesuai rentang waktu IPP(Izin Prinsip Penyiaran) 

televisi dan nantinya bisa diperpanjang. Itu juga sudah lumayan beruntung. 

Selain lokasinya tepat untuk pemancar, pemandangan diwilayah ini juga 

sangat indah ….  

(SWYTADGE/SEM2/H-43) 

 

 Data nomor 8 menunjukkan adanya perilaku eksploitasi alam yaitu 

perilaku yang mengandung motivasi untuk memuaskan individu tersebut. Perilaku 

tokoh tersebut memiliki motivasi yang ingin memunyai tanah milik Kang 

Kaswandi, meskipun saat ini hanya disewakan saja. Kutipan di atas dapat 



55 
 

 

dideskripsikan bahwa tokoh aku ingin membeli tanah tersebut, namun sang 

pemilik tanah hanya mau menyewakannya untuk dibangun pemancar. Tokoh 

tersebut memiliki berbagai cara untuk memiliki tanah tersebut karena tempatnya 

yang sangat cocok, walaupun sang pemilik hanya mau tanahnya di sewakan saja. 

Tokoh tersebut sudah merasa puas, tanpa memikirkan perasaan pemilik tanah 

tersebut.  

 (9) 

“Sama saja. Aku juga punya kesedihan. Aku sedih karena di hutan ini 

sudah tidak ada lagi Pohon Kiara. Pohon Kiara memberi kami 

simpanan air buat bermain. Memberi kami dahan tempat berkumpul dan 

bermusyawarah. Dan di akar sulur Pohon Kiara itulah kami para Ajag 

melangsungkan prosesi upacara pernikahan…”  

(SWYTADGE/SEM3/H-117) 

 

 Data nomor 9 menunjukkan perilaku eksploitasi alam yaitu perilaku yang 

mengandung motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Kutipan di atas 

menjelaskan bahwa tokoh aku merasa sedih karena Pohon Kiara tempat bermain 

telah ditebang. Pohon Kiara yang menjadi simpanan air dan tempat kita 

berkumpul telah ditebang oleh seseorang untuk dijadikan sebuah bangunan. 

Seseorang tersebut seharusnya tidak melakukan hal tersebut karena Pohon Kiara 

merupakan penyangga mata air dan tempat bermain para makhluk yang lainnya. 

Perilaku orang tersebut sangat merugikan bagi orang lain karena perilaku yang 

memiliki motivasi ingin menebang Pohon Kiara tersebut. 

  Berdasarkan data di atas sikap yang dilakukan oleh tokoh tersebut telah 

merusak hutan yang ada di Gunung Ciremai. Selain itu, bukit Gunung Ciremai 

telah diratakan dan akan dijadikan sebuah bangunan. Sikap tokoh tersebut 

sangatlah mementingkan keinginan individu dan individu merasa puas dengan 

perbuatan yang dilakukannya. Sikap tersebut membuat sumber daya alam di 
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Kuningan semakin menurun. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Wibowo 

(2017:2) mengatakan bahwa eksploitasi terhadap berbagai sumber daya alam 

selama berabad-abad dengan tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi telah 

membuat kemampuan alam untuk menopang kehidupan di bumi semakin 

menurun. Kondisi ini memicu permukaan laut yang dapat menenggelamkan 

daerah-daerah dataran rendah terutama daerah pesisir. 

4.2.2 Emosi 

 Emosi sangat berhubungan erat dengan kondisi psikologis dan suasana 

hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Perasaan emosi 

dapat berupa emosi positif dan emosi negatif. Pada novel tersebut tokoh memiliki 

emosi yang berbentuk negatif. Tokoh tersebut mengungkapkan emosinya dengan 

perilakunya yang mengeksploitasi alam.  

(10) 

Ketetapan ini membuat warga kehilangan akses terhadap 

hutan;sumber penghidupan mereka yang telah turun-temurun 

menjadi sandaran. Keputusan ini juga seolah menghina; memposisikan 

warga sebagai sumber malapetaka dari Gunung Ciremai dan harus 

disingkirkan,… (SWYTADGE/EM/H-231) 

  

Data nomor 10 menunjukkan bahwa ada perbuatan eksploitasi alam 

berupa perilaku emosi yang dilakukan. Ketetapan yang dibuat oleh tersebut sangat 

merugikan warga sekitar, karena warga kehilangan akses untuk menuju hutan 

yang merupakan sumber ekonomi. Perbuatan menteri yang ingin menjadikan 

Gunung Ciremai sebagai TNGC sangat merugikan warga sekitar, karena warga 

kehilangan sumber pencaharian mereka sehari-hari. Menteri tersebut tida 

memikirkan nasib warga yang ada di Ciremai.  
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4.2.2.1 Emosi Diungkapkan dengan Perilaku  

 Dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya 

Pandu Hamzah, emosi yang diungkapkan dengan perilaku oleh tokoh tersebut. 

Perilaku tersebut berupa kekuasaan suatu wilayah yang ada di Kuningan. Selain 

itu, perilaku yang dilakukan dengan emosi, saat tokoh tersebut tergiur keuntungan 

yang besar. Tokoh tersebut hanya mengikuti perasaannya saja, tidak memikirkan 

perasaan yang lain. Dari penjelasan di atas dapat dibuktikan dan dijelaskan pada 

kutipan berikut ini. 

 (11)  

Tentang wilayah perumahan ini yang semestinya wilayah resapan air dan 

persoalan bahwa pejabat Kuningan ada andil kepemilikan di perumahan 

ini, aku sebenarnya tertarik untuk mendalami, benarkah atau bohongkah? 

Pak Andi Mursyid, seniorku di kantor juga pernah bercerita, ada rumor 

bahwa tanah-tanah di sepanjang Jalan Baru yang prospektif karena nanti 

kantor Pemda akan di pindah ke sana, sebagian besar sudah diborong 

salah seorang pejabat Kuningan namun memakai nama pihak 

lain.(SWYTADGE/EP1/H-9) 

 

 Data nomor 11 menunjukkan eksploitasi alam berupa emosi sesaat yang 

diungkapkan dengan perilaku. Emosi yang dimiliki oleh pejabat Kuningan 

tersebut hanya emosi sesaat dan tidak mementingkan orang lain, karena pejabat 

tersebut merasa memiliki andil kepemilikan perumahan ini. Pejabat akan 

memindahkan Pemda ke Kuningan. Perilaku pejabat tersebut merugikan warga 

Kuningan, karena wilayah yang akan digunakan tersebut merupakan wilayah 

resapan air. Bahkan, tanah tersebut sudah dibeli semuanya. Pejabat tersebut tidak 

memikirkan masa depan Kuningan apabila tidak memiliki resapan air yang cukup, 

akan mengakibatkan bencana alam yang terjadi. 
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 (12) 

“Iya Rama. Aku menebang pohon yang lumayan besar, bukan 

lumayan lagi, tapi besar dan ada mata airnya didekat situ, dan 

seminggu setelah pohon itu saya tebang mata airnya mulai makin 

mengering, Rama!” (SWYTADGE/EP2/H-39)  

 

Data nomor 12 menunjukkan perilaku eksploitasi alam berupa emosi yang 

diungkapkan dengan perilaku pohon yang lumayan besar. Kutipan di atas 

menggambarkan perilaku menebang pohon yang sangat besar dan tidak lama 

kemudian mata airnya mulai mengering. Tokoh tersebut dipengaruhi oleh emosi 

yang ada pada dirinya saat itu karena tergoda keuntungan yang sangat besar. 

Perilakunya sangat merugikan orang lain termasuk makhluk hidup yang ada di 

wilayah mata air. Seharusnya tokoh tersebut tidak menjual dan menebang Pohon 

penyangga mata air tersebut. Saat ini tempat tersebut menjadi kering dan menjadi 

kotor. 

 (13) 

Ketetapan ini membuat warga kehilangan akses terhadap hutan; sumber 

penghidupan mereka yang telah turun-temurun menjadi sandaran. 

Keputusan ini juga seolah menghina; memposisikan warga sebagai 

sumber malapetaka dari Gunung Ciremai dan harus disingkirkan, 

padahal sebelum status TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) itu 

diberlakukan, … (SWYTADGE/EP3/H-231) 

 

Data nomor 13 menunjukkan bahwa perilaku eksploitasi alam berupa 

emosi yang diungkapkan dengan perilaku eksploitasi alam di wilayah Gunung 

Ciremai. Kutipan di atas menjelaskan bahwastatus Gunung Ciremai akan diganti 

menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai oleh menteri. Status TNGC tersebut 

menjadikan warga kehilangan sumber ekonomi mereka. Perbuatan menteri yang 

ingin menjadikan Gunung Ciremai sebagai TNGC sangat merugikan warga 

sekitar, karena warga kehilangan sumber mata pencaharian mereka sehari-hari. 
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Menteri tersebut tidak memikirkan nasib warga yang ada di Ciremai. Menteri 

tersebut hanya menuruti keinginan dan perasaannya. 

 Berdasarkan data di atas emosi yang ditunjukkan emosi yang berbentuk 

negatif, karena emosi tersebut merugikan orang lain. emosi tersebut ditunjukkan 

dalam bentuk perilaku eksploitasi alam di Gunung Ciremai. Di sisi lain, pejabat 

tersebut merasa berkuasa atas Kuningan, sehingga kantor Pemda akan 

dipindahkan ke daerah Kuningan. Hal tersebut sesuai dengan kajian ekopsikologi 

Endraswara (2016:3) menyatakan bahwa kegiatan tokoh baik normal maupun 

abnormal yang tercermin dalam tingkah lakunya. Oleh karena itu, manusia 

terbelenggu dengan kepentingan yang hanya sesaat atau berjangka pendek. 

4.2.2.2 Emosi Sebagai Motif 

 Emosi dilakukan karena ada motif tertentu. Emosi tersebut dipicu adanya 

perasaan yang menginginkan suatu hal yang berhubungan dengan jiwanya. Emosi 

itu bisa terjadi karena kejadian masa lalunya, sehingga emosi tokoh tersebut bisa 

melalukan sesuatu tanpa memikirkan penyebabnya. Dari penjelasan di atas dapat 

dibuktikan dan dijelaskan pada kutipan berikut ini. 

 (14) 

Saat awal pembangunan kelas tambahan SD tersebut, aku sempat seharian 

melamun di sana. Aku baru mau pulang setelah kuambil sebuah Pohon 

Kiara muda di sana, yang kuperkirakan tak begitu jauh dari makam 

kakakku. Pohon Kiara itu kuanggap sebagai pusara kakak, kurawat 

sampai puluhan tahun kemudian. (SWYTADGE/EM1/H-18) 

 

Data nomor 14 menunjukkan bahwa perilaku eksploitasi berupa emosi 

seseorang yang mengandung motif karena kejadian masa lalunya. Kutipan di atas 

menggambarkan bahwa tokoh aku mengambil Pohon Kiara yang dianggapnya 

sebagai pusara kakaknya. Tokoh tersebut melakukan eksploitasi alam berupa 

menebang sebuah Pohon Kiara karena tokoh aku menganggap bahwa pohon 
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tersebut adalah pusara kakaknya. Selama ini tokoh tersebut sangat dekat dengan 

kakaknya. Emosional tokoh tersebut mucul untuk mengambil sebatang Pohon 

Kiara karena perasaan yang sangat mencintai kakaknya. Tokohaku tersebut tidak 

lagi memikirkan nasib warga sekitar jika bonsai tersebut di ambil akan 

mengakibatkan gersang. 

 (15) 

Rasanya aku perlu menjelaskan bahwa bonsai itu mempunyai riwayat, 

kesan, serta arti tersendiri bagi diriku. Pohon Kiara yang kubonsai itu 

kuambil dari lokasi makam kakakku, Irma, di Cigugur. Tapi 

sudahlah, kupikir perkara bagaimana aku mendapatkan Bonsai 

Kiara itu kurang relevan dengn Ulu-Ulu ini. (SWYTADGE/EM2/H-78) 

 

 Data nomor 15 menunjukkan perilaku eksploitasi alam sebagai motif 

karena ejadian masa lalunya yang ingin mengenang mendiang sang kakak yang 

sangat disayanginya. Kutipan di atas menggambarkan bahwa pengambilan Pohon 

tersebut untuk mengenang sang kakak. Tokoh sangat menyayangi sang kakak. 

Perilaku tokoh tersebut memiliki motif untuk mengambil dan merawat bonsai 

Pohon Kiara tersebut dikarenakan pohon itu memiliki arti, kesan, dan riwayat bagi 

diri tokoh. Meskipun perilaku tersebut tidak boleh untuk dilakukan dan akan 

merugikan orang lain. 

 (16) 

“Kita adalah bangsa dengan anugerah sumber daya alam yang melimpah 

dan sangat memadai untuk modal menjadi bangsa makmur, besar, maju, 

dan mertabat. Namun justru para pengelola Negara kita yang 

menjadikan Negara kita ini menjadi bangsa yang subordinat di 

bawah Negara lain.” (SWYTADGE/EM3/H-232) 

 

Data nomor 16 menunjukkan perilaku eksploitasi berupa emosi sebagai 

motif eksploitasi alam karena keinginannya untuk mengembalikan negara kita 

menjadi negara yang kaya sumber daya alam. Kutipan di atas menggambarkan 

bahwa pengelolaan SDM di Negara kita kurang baik. Seharusnya sumber daya 
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alam yang ada di negara kita sangat melimpah ruah, sehingga dapat menjadi 

modal untuk bangsa yang makmur. Akan tetapi, saat ini SDM di negara kita salah 

dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Saat ini pemerintah lebih mementingkan 

pembangunan tanpa memikirkan hal buruk yang terjadi di masa yang akan datang. 

 Berdasarkan kutipan di atas tokoh melakukan eksploitasi disebabkan oleh 

perasaan yang sangat menyayangi sang kakak yang telah meninggal. Perasaan 

emosional tokoh tersebut dipengaruhi kejadian dan kenangannya bersama 

kakaknya dahulu. Hal ini diperkuat oleh Siswanto & Roekhan (2015:95) 

menyatakan bahwa gejala dan kegiatan jiwa yang diteliti bisa berupa alam bawah 

sadar, prasadar alam sadar tokoh. Bisa juga meneliti gejala dan aktivitas kejiwaan 

tokoh seperti (1) perhatian, (2) pengamatan, (3) tanggapan, (4) fantasi, (5) ingatan, 

(6) pikiran, (7) perasaan, dan (8) motif-motif. 

4.3 Dampak Perilaku Eksploitasi Alam 

Dampak perilaku eksploitasi alam dapat berupa dampak negatif dan 

dampak positif. Dampak positif dapat berupa memenuhi kebutuhan jasmani 

maupunrohani manusia. Dampak yang negatif akibat eksploitasi alam, yaitu 

rusaknya alam dan tokoh tersebut menyesal atas perbuatannya. Selain itu, dampak 

perilaku eksploitasi dapat mengakibatkan kekeringan yang melanda wilayah 

tersebut. 

4.3.1 Dampak Positif Perilaku Eksploitasi Alam 

Dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya 

Pandu Hamzah, dampak positif sikap eksploitasi alam, yaitu memberikan warga 

sekitar hiburan atau refreshing. Selain itu, eksploitasi alam tersebut untuk 

membangun sebuah pemancar televisi swasta agar warga dapat melihat televisi 
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dengan jangkauan ysangat luas. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibuktikan 

dan dilihat pada data berikut ini.  

 (17) 

Semua untuk keperluan wisata waterboom serta sarana outbound 

perumahan. (SWYTADGE/MK1/H-15) 

 

Data nomor 17 menunjukkan adanya perilaku eksploitasi yang berdampak 

positif bagi warga sekitar. Kutipan di atas menjelaskan bahwa tempat wisata 

tersebut dibangun untuk tempat hiburan warga sekitar perumahan. Sarana wisata 

waterboom dan outbound tersebut dibangun untuk tempat refreshing warga, agar 

tidak jauh dan sulit untuk menjangkaunya. Wisata tersebut sangat berguna bagi 

warga karena warga di daerah Kuningan yang dikenal hanya ladang dan 

perkebunan saja. 

 (18) 

… akan dibangun pemancar shelter pemancar televisi swasta yang 

dirintis Kang Haji Kuswara, seorang investor dari Jakarta. 

(SWYTADGE/MK2/H-39) 

 

Data nomor 18 menunjukkan bahwa perilaku eksploitasi dapat berdampak 

positif bagi warga Gunung Ciremai. Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa 

pembangunan pemancar televisi swasta di daerah sekitarnya. Pembangunan 

sebuah pemancar televisi swasta di daerah Gunung Ciremai, agar di daerah 

tersebut dapat mengetahui tentang maraknya penipuan yang saat ini sedang terjadi 

dan dapat menambah wawasan warga sekitarnya. Selain itu, pemancar televisi 

tersebut dibangun agar warga sekitar mengetahui berita yang sedang berkembang 

dan terbaru di luar sana. Pemancar juga berguna untuk memenuhi kebutuhan 

secara jasmani. 

(19) 

… tiba-tiba status Gunung Ciremai diubah oleh seorang menteri nun jauh 

disana, yang mungkin menginjak ke Gunung Ciremai pun tidak pernah, 
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menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai. Keputusan yang aneh karena 

ditanda tangani hanya satu hari saja sebelum menteri tersebut habis masa 

jabatannya. (SWYTADGE/MK3/H-231) 

 

Data nomor 19 menunjukkan bahwa perilaku eksploitasi alam yang 

berdampak positif bagi warga yang ada di Gunung Ciremai. Dari kutipan di atas 

menggambarkan bahwa Gunung Ciremai dijadikan Taman Nasional Gunung 

Ciremai. Taman itu dibangun agar warga sekitar memiliki hiburan sebuah 

pemandangan yang indah dan tertata rapi. Selain itu, warga juga bisa 

memanfaatkan Taman Nasional Gunung Ciremai tersebut sebagai sumber 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka, karena ladang 

yang mereka miliki telah dijadikan sebuah taman. Taman Nasional Gunung 

Ciremai tersebut dapat mengangkat nama Gunung Ciremai dan semakin di kenal 

oleh masyarakat luas. Warga yang tidak memunyai pekerjaan bisa bekerja di 

Taman Nasional Gunung Ciremai.  

 Berdasarkan kutipan di atas perilaku eksploitasi alam dapat berdampak 

positif bagi warga di Gunung Ciremai. Warga dapat memanfaatkan Taman 

Nasional Gunung Ciremai dan tempat wisata Gunung Ciremai sebagai ladang 

penghasilan. Selain itu, Kuningan dapat terkenal di mancanegara karena tempat 

wisata yang bagus dan indah. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Wibowo 

(2017:2) yang menyatakan eksploitasi yang semakin besar tidak lepas dari 

ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam sebagai penggerak roda 

perekonomian warga. 

4.3.2 Dampak Negatif Perilaku Eksploitasi Alam 

Dampak negatif perilaku eksploitasi alam, yaitu memeberikan dampak 

yang buruk bagi lingkungan Kuningan. Eksploitasi alam terhadap penebangan 
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sebatang Pohon Kiara sudah menyebabkan mata air di daerah tersebut mengalami 

kekeringan. Selain itu, adanya program pembangunan yang merugikan warga, 

karena warga tersebut tidak bisa memiliki ladangnya sepenuhnya. Akibatnya, 

warga sekitar stres akibat memikirkan hal tersebut.  

4.3.2.1 Rusaknya Alam 

Rusaknya alam tersebut akibat dampak eksploitasi alam yang menebang 

sebatang Pohon Kiara yang menyangga mata air di Gunung Ciremai. Tempat 

tersebut mengalami kekeringan dan bekas mata air tersebut telah kotor oleh daun-

daun kering yang berjatuhan. Berdasarkan penjelasan di atas dibuktikan dan 

dijelaskan pada kutipan berikut ini. 

(20)  

“Iya Rama. Aku menebang pohon yang lumayan besar, bukan lumayan 

lagi tapi besar dan ada mata airnya di dekat situ, dan seminggu setelah 

pohon itu saya tebang mata airnya mulai makin mengering, Rama!” 

(SWYTADGE/RA1/H-39) 

 

 Data nomor 20 menunjukkan bahwa perilaku eksploitasi alam berupa 

rusaknya alam akibat dari penebangan sebuah pohon penyangga mata air. Kutipan 

di atas menggambarkan bahwa mata air di daerah tersebut mengering karena 

eksploitasi alam. Akibat penebangan Pohon Kiara tersebut mata air yang berada di 

dekat Pohon Kiara menjadi kering. Dampaknya sangat dirasakan oleh warga 

sekitar yang sangat kehilangan Pohon Kiara tersebut, serta makhluk yang 

biasanya berada di situ sangat sedih, karena tempat tersebut adalah tempat 

bermainnya para Ajag.  

 (21) 

…, Chevron yang akan menggali kekayaan bawah tanah Ciremai 

hingga banyak masyarakat gelisah akan dialihkan desanya, termasuk 

Lasmi ….  

(SWYTADGE/RA2/H-88) 
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 Data nomor 21 menunjukkan bahwa eksploitasi alam berupa rusaknya 

alam akibat sebuah perusahaan Chevron yang melakukan sebuah penggalian di 

Gunung Ciremai. Kutipan di atas menjelaskan bahwa penggalian bawah tanah 

Ciremai membuat masyarakat akan dialihkan dari desa yang selama ini mereka 

tinggali. Sebuah perusahaan Chevron tersebut akan memanfaatkan kekayaan 

bawah tanah Ciremai. Penggalian bawah tanah Ciremai tersebut mengakibatkan 

dampak buruk bagi hutan dan masyarakat yang ada di sekitarnya, karena akan 

dialihkan ke desa yang lain. penggalian tersebut akan berdampak buruk pada 

tanah yang ada di Gunung Ciremai. Tanah yang awalnya subur menjadi kering 

dan rusak karena banyak alat berat yang akan melewati daerah itu. 

 (22) 

Dari kejauhan sana tampak kemarau menampakkan wujudnya dengan 

membentuk dinding air beriak; air palsu …. (SWYTADGE/RA3/H-

100) 

  

Data nomor 22 menunjukkan bahwa eksploitasi alam berakibat buruk bagi 

warga sekitar Ciremai karena merusak alam. Kutipan di atas menjelaskan bahwa 

kemarau di Gunung Ciremai diakibatkan eksploitasi alam yang secara besar-

besaran utuk memenuhi kebutuhan individu. Di Gunung Ciremai tampak kemarau 

tidak ada air sedikit pun, semula tanah di hutan sangatlah subur. Semua itu 

dikarenakan sumber mata air di daerah tersebut ditebang, yaitu Pohon Kiara. 

Kemarau tersebut sangat merugikan warga sekitar, karena tanah tersebut tidak 

bisa ditanami lagi. 

(23) 

Aku sedih karena di hutan ini sudah tidak ada lagi Pohon Kiara. Pohon 

Kiara sangat baik pada kami para Ajag. Pohon Kiara memberi kami 

dahan tempat berkumpul dan bermusyawarah. (SWYTADGE/RA4/H-

113) 
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Data nomor 23 menunjukkan bahwa eksploitasi alam dapat berdampak 

buruk bagi lingkungan. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa Pohon Kiara telah 

bermanfaat bagi kaum Ajag. Pohon tersebut sangatlah bermanfaat bagi makhluk 

yang ada disekitarnya. Pohon tersebut digunakan sebagai tempat bermain, 

berkumpul bermusyawarah. Dan memeberikan rasa nyaman. Namun saat ini, 

pohon itu telah ditebang oleh seseorang. Penebangan pohon tersebut sangat 

merugikan dan kaum Ajag sangat merasa kehilangan pohon tersebut. 

(24) 

… sangat khawatir bagaimana nanti kelangsungan mata air Kuningan 

apabila lereng-lereng Ciremai dibor lima kilometer ke bawahnya. 

Apakah nanti mata air di Ciremai tidak akan mengalami kekeringan? 

Sedangkan aku pernah melihat di dekat makam Ibuku, sebuah Pohon 

Kiara Raksasa di tebang saja telah membuat mata air yang ada di dekat 

sana jadi mengering. (SWYTADGE/RA5/H-270) 

 

Data nomor 24 menunjukkan bahwa eksploitasi alam mengakibatkan 

rusaknya alam yang ada di wilayah tersebut. Kutipan di atas menjelaskan bahwa 

mata air Ciremai akan dibor sedalam lima kilometer. Lereng-lereng Gunung 

Ciremai akan dibor sedalam lima kilometer oleh Chevron. Pengeboran tersebut 

dapat mengakibatkan kekeringan dan tidak ada lagi sumber mata air di desa 

Kuningan, karena mata air yang ada di Pohon Kiara sudah mengering. Selain itu, 

mengakibatkan sumber daya alam bawah tanah di daerah tersebut akan habis dan 

tanahnya menjadi rusak. 

 Berdasarkan kutipan di atas kegiatan eksploitasi alam telah merusak alam 

sekitar. Rusaknya mata air di Gunung Ciremai mengakibatkan kekeringan yang 

melanda wilayah tersebut. Selain itu, Pohon tempat bermain para Ajag telah 

ditebang. Para Ajag merasa sedih dengan perilaku seseorang yang telah menebang 

Pohon Kiara tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh pemikiran Reflita (2015:147) 
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menyatakan bahwa kerusakan lingkungan terutama berupa degradasi lahan, air, 

tanaman, dan udara yang merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai 

penyangga kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. 

 4.3.2.2 Penyesalan 

Penyesalan yang dilakukan oleh tokoh yang telah melakukan eksploitasi 

alam. Eksploitasi alam yang dilakukan adalah menebang sebatang pohon 

penyangga mata air. Selain itu, tokoh tersebut telah melakukan calo pembelian 

tanah untuk pembanguna sebuah pemancar televisi pemancar. Berdasarkan 

penjelasan di atas dibuktikan dan dijelaskan pada kutipan berikut ini. 

(25) 

Kurang lebih dua bulan lalu aku menjadi calo pembelian tanah 

sekaligus menebang sebatang Pohon Kiara besar di wilayah tersebut 

akan dibangun pemancar shelter pemancar televise swasta yang dirintis 

Kang Haji Kuswara, seorang investor dari Jakarta. (SWYTADGE/PL1/H-

39) 

 

Data nomor 25 menunjukkan bahwa akibat dari perilaku eksploitasi alam 

tokoh tersebut mengalami sebuah penyesalan karena telah menebang sebuah 

pohon penyangga air. Kutipan di atas menggambarkan perilaku tokoh aku telah 

menjadi calo pembelian tanah dan penebangan sebuah pohon penyangga mata air. 

Tokoh tersebut mengakui kesalahan dan sangat menyesal terhadap perilakunya 

yang telah menjadi calo tanah serta telah menebang Pohon Kiara besar yang ada 

di wilayah tersebut kurang lebih dua bulan yang lalu. Padahal pohon tersebut 

merupakan sumber mata air. 

(26) 

Sementara aku di sisi kebalikannya, aku selalu ngobrol berapi-api soal 

pelestarian lingkungan, puisi-puisiku bertabur idiom-idiom alam, namun 

ternyata aku ini adalah orang yang hanya besar omong. Tergoda 

uang Jakarta beberapa puluh juta saja sebagai keuntungan bikin 

shelter televisi, aku tega membantai sebatang Pohon Kiara penyangga 

mata air kehidupan. (SWYTADGE/PL2/H-41) 
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Data nomor 26 menjelaskan bahwa akibat dari perilakunya untuk 

mengekploitasi sebatang Pohon Kiara demi mendapatkan keuntungan, tokoh 

tersebut menyesal atas perbuatannya. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa 

tokoh aku adalah orang yang besar omong dan tergoda uang Jakarta. Orang 

tersebut senang membicarakan soal pelestarian lingkungan. Namun orang itu 

mudah tergoda dengan uang puluhan juta bisa menebang Pohon Kiara yang 

menjadi penyangga mata air. Orang tersebut merasa sangat menyesal terhadap 

perbuatannya. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri bahwa ia adalah orang yang 

hanya besar omongnya saja, tetapi perilakunya sangat melecehkan alam. 

(27) 

Namun kini, di ruangan Bale Kambang Paseban ini, justru terbukti 

bahwa sesungguhnya akulah sang antagonis dan pendosa. 

(SWYTADGE/PL3/H-42) 

 

Data nomor 27 menunjukkan bahwa perilaku eksploitasi alam 

mengakibatkan sebuah penyesalan. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa aku 

adalah orang yang jahat dan memiliki dosa besar. Keantagonisan dan sebuah dosa 

besar yang telah dilakukan tokoh tersebut telah diakuinya. Tokoh tersebut merasa 

sangat menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan eksploitasi alam berupa 

penebangan pohon dan penjualan tanah kepada investor dari Jakarta. Penyesalan 

tokoh tersebut muncul saat menghadiri acara tentang pelestarian lingkungan yang 

ada di Bale Kambang. Tokoh aku teringat bahwa ia pernah menebang sebuah 

pohon penyangga mata air. 

 (28) 

Namun saat ini, ketakutanku pada Ciremai justru hilang. Berganti dengan 

obsesi ingin mengakrabinya dengan melakukan pendakian personal. 

Hmm, jiwa yang kering meranggas, betapa dengan menebang pohon 

telah membuat diri ini jadi tersiksa. (SWYTADGE/PL4/H-55) 
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Data nomor 28 menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam dan 

menjadikan dirinya tersiksa atas perilakunya. Kutipan di atas menjelaskan bahwa 

tokoh aku telah tersiksa karena penebangan sebatang pohon. Jiwa tokoh tersebut 

sangat terganggu dan tersiksa atas perilaku yang merugikan banyak orang. Tokoh 

tersebut ingin menebus kesalahannya dengan cara mendaki Gunung Ciremai 

sendirian dan berharap alam telah memaafkan kesalahan yang ia perbuat. 

  Berdasarkan kutipan di atas penyesalan tokoh tersebut terhadap 

penebangan sebatang pohon yang merupakan penyangga mata air. Penebangan 

pohon tersebut mengakibatkan tanah yang ada disekitarnya menjadi kering. Selain 

itu, tokoh tersebut telah menjadi calo pembelian tanah yang akan dibangun sebuah 

pemancar televisi swasta. Tokoh tersebut telah tergiur uang yang dijanjikan oleh 

investor Jakarta tersebut. Tokoh aku merasa bersalah dan sangat berdosa dengan 

perbuatannya tersebut. Tokoh tersebut mengalami penyesalan yang sangat 

mendalam dan merasa berdosa atas perbuatannya. Hal tersebut diperkuat oleh 

pemikiran (Faraz, 2017:237) sebuah emosi persisnya emosi negatif, yaitu sedih. 

Suatu keadaan emosional yang muncul karena seseorang merasa berdosa, 

kemudian menyesali perbuatannya, mencela diri sendiri, dan berandai-andai 

sekiranya ia tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. 

Adaptasi yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari pengelolaan 

sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Alam mengalami 

perubahan yang mendorong manusia untuk beradaptasi dengan perubahan yang 

terjadi. Perubahan terjadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

melainkan ada nilai yang lebih penting dari itu. Gambaran tersebut terdapat di 
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dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu 

Hamzah. 

Temuan mengenai eksploitasi alam yang dibahas pada penelitian ini dapat 

diperhatikan melalui bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alam Manusia 

Perilaku 

Eksploitasi Alam 

Positif Negatif 

 

Memenuhi 

Kebutuhan 

Merusak 

Alam 

 

Perlu Menjaga 

Keselarasan  

Hubungan Perilaku 

Manusia Terhadap 

Alam 



71 
 

 

Pembahasan mengenai eksploitasi alam tidak terlepas dari dua unsur yang 

utama, yaitu manusia dan alam. Perilaku yang dilakukan oleh manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya melakukan sebuah eksploitasi terhadap alam. 

Eksploitasi tersebut tidak dapat dipungkiri akan terjadi dilingkungan. Sesuai 

dengan pembahasan yang sebelumnya, perilaku eksploitasi alam dapat berdampak 

positif dan negatif. Dampak positif adalah perilaku eksploitasi alam yang 

dilakukan mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia 

yang semakin berkembang dan modern. Dampak negatif adalah perilaku 

eksploitasi merusak sumber daya alam masyarakat sekitar untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang ada dilingkungannya tersebut. 

Solusi yang ditawarkan dalam novel ini adalah dengan menempatkan 

dampak positif dan negatif secara seimbang dan saling menguntungkan satu sama 

lain. Perilaku eksploitasi alam yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar, yaitu 

perilaku yang membawa dampak yang positif bagi daerah tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan di era modernitas. Namun, tidak dapat dipungkiri perilaku 

eksploitasi alam akan membawa dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar. 

Apabila keduanya berjalan secara beriringan, maka tercipta relasi manusia dan 

alam yang seimbang, sehingga dapat memberi keuntungan kepada kedua-duanya. 

 


