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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut.  

1. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Berdaya M arwah Melayu Wilayah Johor

Baharu. Malaysia mempunyai 13 daerah di bawah pemerintah negeri, yang salah

satu adalah Johor Bahru. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa

pengurusan lingkungan dan masyarakat Melayu mampu mengatasi berbagai

persoalan sehubungan dengan pengelolaan lingkungan Johor Bahru.1 Kebijakan

yang dimainkan oleh Sultan yang di Pertua Negeri Johor (Ibrahim Ismail) adalah:

a. “Meningkatkan harga sewa aset tanah dan gedung bagi kantor pendatang,

pengusaha luar, dan warga pengusaha peniaga negeri te tangga di negeri Johor

Bahru untuk kepentingan negeri dan rakyat agar lingkungan yang ada tidak

mudah dirusak. 2

b. “Menjatuhkan sangsi kejam (pidana dan denda) yang berat kepada siapa saja

yang telah melakukan pelanggaran dalam merusak lingkungan secara jelas

terbukti bersalah. 3

1 Muchsin, M. 2018. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Berdaya Marwah Melayu 
Wilayah Johor Baharu. International Conference on Environment Studies 2018, ICE 2018. 
Kuala Lumpur, Malaysia. 

2 Ibid.  
3 Ibid. 
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c. “Membina, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan 

masyarakat budaya melayu yang mempunyai budaya marwah pelestarian 

lingkungan dari jaman nenek moyang. 4 

“Strategi yang dilakukan oleh Sultan yang di Pertua Negeri Johor (Ibrahim 

Ismail) dalam menjaga lingkungan tersebut mendapatkan bingkisan bunga 

penghargaan dari kerajaan Malaysia”. 

2. Islam Tradisional dan Konservasi Alam di Kampung Dukuh Kabupaten Garut  

Dalam menghadapi isu global perubahan iklim (climate change) yang disebabkan 

terjadinya pemanasan global (global waming) yang mengancam kehidupan umat 

manusia masyarakat dituntut untuk memperhatikan kembali tentang alam 

lingkungan, baik bumi (tanah), air, hutan, udara, dan lain sebagainya. Umat 

Islam, dengan seperangkat doktrin yang diyakini, selayaknya memberikan respon 

terhadap persoalan lingkungan alam tersebut sebagai bagian proses ibadah yang 

menjadi kewajibannya. 5 

“Masyarakat Kampung Adat dianggap mampu memberikan respon terhadap 

masalah perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global 

warming) karena telah berhasil melakukan pelestarian dan konservasi alam.  

Sebagian besar kawasan hutan dilestarikan oleh masyarakat tradisional dengan 

praktik sosial budaya dan agama.6 Di antara Kampung-kampung Adat maka 

                                                       
4 Muchsin, M. 2018. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Berdaya Marwah Melayu 

Wilayah Johor Baharu. International Conference on Environment Studies 2018, ICE 2018. 
Kuala Lumpur, Malaysia. 

5 Syukur & Husnul. 2017. Islam Tradisional dan Konservasi Alam di Kampung Dukuh 
Kabupaten Garut. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Volume 10, Nomor 1, Juni 
2016. 

6 Mehta, S. 2017. Role of Traditional Practices in Conserving Environment: A Case of 
Manesar Village, Gurgaon. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 
Volume 22, Issue 11, Ver. 10 (November. 2017) PP 10-16.  
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Kampung Adat Dukuh merupakan Kampung Adat yang bukan hanya hidup 

berdasarkan kepada adat atau tradisi nenek moyang tetapi juga berpegang teguh 

kepada ajaran agama Islam. Dalam beberapa hal, tradisi Islam masih hidup dan 

dipelihara di kalangan masyarakat Kampung Dukuh. 7 

“Akan tetapi, pemahaman dan aktifitas keagamaan Islam tersebut belum 

menyentuh aktifitas sosial berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan alam 

sekitar. Konservasi a lam di Kampung Dukuh lebih diakibatkan, sebagaimana 

masyarakat adat la innya, oleh kepercayaan terhadap m itos-mitos dan praktik-

praktik tradisi lokal dari pada disandarkan kepada alasan-alasan agama”.  

3. Indigenious Knowledge and Adaptation to Climate Change in the Ngono River 

Basin, Tanzania. Penelitian dalam bentuk Disertasi ini menyelidiki peran 

pengetahuan masyarakat pribum i di dalam terkait dengan usaha pengelolaan 

lingkungan hidup. Untuk kepentingan disertasi ini, pengetahuan masyarakat 

pribumi yang diteliti terdiri dari pengalaman sehari-hari, proses belajar, dan 

praktek yang telah dilaksanakan oleh masyarakat lokal.8 

“Pengetahuan masyarakat dengan perubahan iklim telah menjadi suatu 

budaya turun-temurun, pada saat musim kering masyarakat tidak melakukan 

kegiatan yang dapat membawa bahaya, seperti membakar rumput kering karena 

jika angin besar maka mebawa bahaya hebat. Sejak tiga puluh (30) tahun 

masyarakat mempunyai budaya lokal untuk beradaptasi dengan perubahan 

                                                       
7 Syukur & Husnul. 2017. Islam Tradisional dan Konservasi Alam di Kampung Dukuh 

Kabupaten Garut. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Volume 10, Nomor 1, Juni 
2016. 

8 Frank, T. 2016. Indigenous Knowledge and Adaptation to Climate Change in the Ngono 
River Basin, Tanzania. Dissertation. Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-University of Bonn. 
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lingkungan dan berusaha menjaga kondisi lingkungan Ngono Lembah Sungai 

north-western Tanzania. 9 

4. Metode Kunjungan Lapangan Untuk Menanamkan Kepedulian Terhadap 

Lingkungan Hidup. Kerusakan lingkungan saat ini berada dalam taraf 

memprihatinkan sehingga diperlukan tindakan konkret untuk menjaga, merawat, 

dan melestarikan lingkungan. 10 Tindakan konkret yang dilakukan dapat 

menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan 

dapat diminimalisir. Kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan  hidup 

ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap, dan tindakan setelah melakukan 

kunjungan lapangan.11 

  “Dari penelitian tersebut menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan 

lingkungan hidup. Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 77,5 % 

meningkat pada siklus II dengan ketuntasan klasikal sebesar 97,5%. Sejumlah 

40,7% mahasiswa sering terlibat dalam kegiatan lingkungan sekitar. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode kunjungan lapangan 

mahasiswa mampu memperdalam pemahaman tentang teori dan praktek yang 

dipelajari di kelas melalui pengalaman langsung berinteraksi dengan alam.12 

5. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam 

Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini melihat modal sosial 

terikat dapat menjadi sebuah kekuatan dalam menghasilkan kapasitas adaptasi 
                                                       
9  Frank, T. 2016. Indigenous Knowledge and Adaptation to Climate Change in the  Ngono 

River Basin, Tanzania. Dissertation. Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-University of Bonn. 

10 Wulandari, R. 2016. Metode Kunjungan Lapangan Untuk Menanamkan Kepedulian 
Terhadap Lingkungan Hidup.Jurnal Pedagogia No.1 vol 5. Februari 2016 hlm 67. ISSN 
2089- 3833. 

11 Ibid.  
12 Ibid. 
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masyarakat pedesaan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur. Kapasitas 

adaptasi ini menjadi sebuah daya lenting, fleksibilitas, dan stabilitas yang tinggi 

di dalam masyarakat jika dapat memobilisasi sumber daya dan memodifikasi 

kelembagaan.13 

  “Modal sosial menghasilkan adaptasi antara lain berupa: kerja sama, 

partisipasi semua elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi yang sesuai 

kebutuhan masyarakat, prinsip saling menjaga, dan kemampuan memobilisasi 

sumber daya kolektif dalam anggota kelompok. Bentuk bentuk kapasitas adaptasi 

yang dikembangkan adalah sebuah daya lenting dan fleksibilitas untuk menjaga 

stabilitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perdesaan. 14 

6. Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Tentang 

Upaya Menciptakan Kampung Hijau di Kelurahan Gundhi Surabaya). Peneliti  

menjelaskan bahwa menciptakan kampung hijau ditunjukkan dengan adanya 

perilaku ramah lingkungan yaitu pada penggunaan air secara hemat, pengelolaan 

air hujan, penghematan sumber energi, serta penghijauan. 15 

“Dalam mewujudkannya dibutuhkan masyarakat secara otomatis serta 

stakeholder terkait yaitu pemerintah, swasta dan organisasi lingkungan .Tokoh 

masyarakat untuk pendekatan pada individu serta mengkoordinir gerakan 

pelestarian lingkungan, tokoh tersebut melakukan pendekatan kepada masyarakat 

akan pentingnya kebersihan dan merubah pola hidup bersih, melakukan 

                                                       
13  Kusumastuti, A. 2015. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan 

dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 20(1): 
81-97.ISSN 0852-8489 

14  Ibid.  
15  Anita, S. 2014. Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Tentang 

Upaya Menciptakan Kampung Hijau di Kelurahan Gundhi Surabaya). Jurnal FISIP 
Unair Volume 6, Agustus 2014. 
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sosialisasi serta musyawarah bersama. Aksi kolektif masyarakat mengarah pada 

gerakan sosial, gerakan aksi bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. 16 

7. Strategi Peningkatan Status Keberlanjutan Kota Batu sebagai Kawasan 

Agropolitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kota Batu sebagai kawasan 

Agropolitan ditinjau dari aspek ekologi, sosial, dan infrastruktur, kurang 

berkelanjutan. Temuan ini berdasarkan hasil analisis mereka dengan mengunakan 

analisis-analisis hierarki proses (AHP). Pembangunan wilayah kota Batu yang 

semakin pesat telah berdampak pada berbagai persoalan, perbandingan yang 

dihasilkan dari analisis penelitian ini bahwa pembangunan kurang mendukung 

terhadap keberlanjutan kawasan agropolitan. 17 

8. Kesadaran dan Tanggungjawab Pelestarian Lingkungan Masyarakat Muslim 

Rawa Pening Kabupaten Semarang. Peneliti membuat simpulan bahwa peran 

masyarakat Muslim untuk pelestarian lingkungan terlihat melalui perilaku resik 

resik rowo, tidak membuang sampah plastik, tidak menggunakan strum dan racun 

dalam mencari ikan, merubah sampah jadi berkah, selalu menebarkan benih ikan 

dan melakukan sedekah rowo sementara solidaritas terbentuk melalui jaga malam 

secara bergantian, belas kasih dan membantu orang lain, merubah konflik 

menjadi apik, mengedepankan kejujuran, dan mengutamakan waktu sholat. 18 

9. Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Perubahan Debit Puncak 

Banjir Di SUB DAS Brantas Hulu. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 

                                                       
16  Anita, S. 2014. Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Tentang 

Upaya Menciptakan Kampung Hijau di Kelurahan Gundhi Surabaya). Jurnal FISIP Unair 
Volume 6, Agustus 2014. 

17 Rahayu, A., Bambang. 2013. Strategi Peningkatan Status Keberlanjutan Kota Batu 
Sebagai Kawasan Agropolitan. Jurnal Ekosains Vo. V. No. 1  

18  Ridwan, K. 2013. Kesadaran dan Tanggungjawab Pelestarian Lingkungan Masyarakat 
Muslim Rawa Pening Kabupaten Semarang. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. 
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perubahan penggunaan lahan menyebabkan adanya perubahan kondisi debit 

banjir DAS. Akibat adanya alih fungsi lahan, air hujan yang jatuh lebih 

berpotensi menjadi aliran di permukaan tanah daripada terserap oleh permukaan 

tanah. 19 

Dalam kurun waktu 4 tahun (2003-2007)  penggunaan lahan di Sub DAS 

Brantas hulu mengalami penurunan luas hutan sebesar 6%  dan sawah sebesar 6% 

dari tahun 2003 ke tahun 2007. Peningkatan secara signifikan pada luas lahan 

adalah permukiman sebesar 9% dari 29,18 km2 menjadi 31,81 km2 dan 

perkebunan sebesar 7% dari 13,80 km2 menjadi 14,82 km2. 

“Curah hujan pada tahun 2003 dan tahun 2007 tidak  memiliki perbedaan, 

sedangkan debit puncak banjir terjadi perbedaan secara signifikan ditahun 2007 

dibandingkan tahun 2003. Perubahan penggunaan lahan pada tahun 2003-2007 

mempunyai dampak yaitu berubahnya respon DAS terhadap hujan yaitu debit 

puncak banjir tahun 2003 dengan rata-rata debit puncak banjir sebesar 96,79 

m3/dtk menjadi 189,19 m3/dtk pada tahun 2007. 20 

10. Pelestarian “Lingkungan Hidup Melalui Tradisi Keduk Beji. Penelitian 

dilaksanakan Desa Suka Makmur, Kecamatan Klajoran, Kabupaten M agelang, 

Propinsi Jawa Tengah” yang dilakukan oleh Isyanti. Dalam penelitiannya itu, 

Isyanti menjelaskan bahwa tradisi atau adat Keduk Beji erat kaitannya dengan 

                                                       
19 Erstayudha dan Suyono. 2013. Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap 

Perubahan Debit Puncak Banjir Di SUB DAS Brantas Hulu. Jurnal Bumi Indonesia. 
20 Erstayudha & Suyono. 2013. Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Perubahan 

Debit Puncak Banjir Di SUB DAS Brantas Hulu. Jurnal Bumi Indonesia. 
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sumber mata air. Tradisi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air 

dilakukan oleh petani melalui rembug desa.21 

“Kearifan lokal yang dilakukan selain berupa ucapan syukur kepada Tuhan, 

juga terdapat keinginan untuk merawat atau mengobservasi sumber daya alam, 

tradisinya dengan menanam pohon atau tanaman di daerah perbukitan. Tradisi 

juga memiliki nilai-nilai meliputi nilai hormat, nilai ketaatan, nilai kebersamaan, 

nilai kepedulian. Pandangan manusia sebagi bagian dari alam serta sistem 

kepercayaan untuk menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam, 

sebagai bentuk nilai positif untuk pembangunan berkelanjutan.22 Bentuk 

pelestarian bahwa sebagian orang menganggap Sendang ada penjaganya, juga 

adanya pohon pohon besar sekitar Sendang merupakan bentuk penjagaan 

terhadap sumber air, pengurasan sendang setiap tahun merupakan upaya 

menjaga kebersihan juga adanya pantangan merupakan bentuk pelestarian. 23  

11. Analisis “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera 

Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)” yang 

dilakukan oleh Hamdani (2012). “Peneliti menyimpulkan bahwa dari keempat 

indikator yang diteliti hanya indikator komunikasi yang tergolong efektif, 

sedangkan indikator kecenderungan dan struktur birokrasi, menunjukkan belum 

efektif dan untuk faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi 

kebijakan seperti sumber daya manusia dan sum ber dana serta prasarana 

menunjukkan tidak efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan 

                                                       
21 Isyanti, dkk. 2013. Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Tradisi Keduk Beji Balai 

Pelestarian Nilai Budaya. Yogyakarta. 
22  Hamzah, S. 2013. Pendidikan Lingkungan. Bandung: PT Rafika Aditama. 
23 Isyanti, dkk. 2013. Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Tradisi Keduk Beji Balai 

Pelestarian Nilai Budaya. Yogyakarta. 
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lingkungan hidup pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebabkan oleh 

kurangnya dukungan dana, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan 

daerah, kualitas sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yang masih rendah, 

sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan, dan pihak pembuat 

dan kebijakan berada pada instansi yang berbeda.24 

12.  Kearifan “Lokal dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus Di Desa 

Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis kearifan lokal dalam melestarikan mata air di 

Desa Purwogondo. 25 Hasil penelitian tersebut disimpulakn sebagai berikut”  

a.  “Masyarakat Desa Purwogondo mempersepsikan Tuk Serco sebagai tempat 

sakral yang ditunggu oleh kekuatan ghaib yang harus dihormati soleh sesama 

makluk, sehingga tempat tersebut tidak boleh dirusak. Ketika ajaran Islam 

berkembang di masyarakat tersebut, sumber mata air itu tetap dilestarikan 

karena merupakan karunia Allah  sebagai sum ber kehidupan. 26 

b.  Pada penelitian ini diketahui bahwa terdapat kearifan lokal penduduk di desa 

Purwogondo berupa:  

i) “Pengetahuan, nilai-nilai, etika, moral, dan norma-norma yang berupa 

anjuran, larangan, dan sanksi, serta ungkapan-ungkapan yang dipakai 

                                                       
24  Hamdani. 2012. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera 

Utara. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. 
25  Siswadi, dkk. 2011. Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus Di Desa 

Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). Jurnal Ilmu Lingkungan  , Vol 
9(2):63-68, 2011, ISSN: 1829-8907. 

26  Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia.. 
Yogyakarta: Widya Utama. 
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sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan mata air di desa tersebut. 27 

2) “Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya melestarikan 

mata air di Desa Purwogondo, sehingga masyarakat berupaya untuk 

memelihara, menjaga dan melestarikan mata air di desa tersebut.28 

c.  Masyarakat desa Purwogondo dalam menjaga kearifan lokal di masa 

mendatang, perlu langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Penguatan semangat masyarakat,  

2) Meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi 

masyarakat menuju masyarakat yang arif lingkungan. 

3) Menyediakan payung hukum dengan Peraturan Desa. 

4) Mendorong terciptanya Desa Purwogondo sebagai Desa Wisata Religi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
27  Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia.. 

Yogyakarta: Widya Utama. 
28  Ibid.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, terdapat titik 

perbedaan dan kontribusi dengan penelitian yang dilakukan, sebagaimana disajikan 

pada model berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Ringkasan, Persamaan, dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan    

Penelitian yang Dilakukan 
 
2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1  Tindakan Sosial 

2.2.1.1 Teori Tindakan Sosial Max Weber 

Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh 

manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Bagi Weber, dalam 

Anthony (2001:95) bahwa “dunia terwujud karena tindakan sosial. Tindakan sosial 

adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan berorientasi pada atau dipengaruhi oleh 

orang lain. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk 

melakukannya dan ditujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau 
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kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian 

memilih tindakan. 29 

Menurut Weber, tindakan sosial adalah suatu tindakan individu yang 

mempunyai makna subjektif bagi dirinya yang diarahkan kepada tindakan orang lain 

(benda hidup), sedangkan tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak 

termasuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai 

tindakan sosial apabila tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain.30 

Dalam hal ini Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe yaitu:  

1. Tipe Tindakan Rasionalitas Instrumental (Berorientasi Pada Tujuan)  

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang 

berdasarkan pada pertimbangan dan pilihan rasional sesuai dengan tujuan 

tindakan dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Jadi 

tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan dengan pertimbangan rasional. 31  

2. Tipe Tindakan Rasional Nilai (Berorientasi Nilai/Berdasarkan Nilai)  

“Tipe tindakan ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang 

berdasarkan pertimbangan nilai etika, nilai adat, dan nilai la innya. Teori ini 

menganggap bahwa alat-alat yang digunakan hanya merupakan pertimbangan dan 

perhitungan yang rasional sementara, sementara tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

sebenamya sudah ada di dalam nilai-nilai individu yang bersifat absolut, nilai itu 

berupa nilai etika, nilai adat, nilai sosial, dan lainnya. 32 

3.  Tipe Tindakan Afektif /Tindakan yang Dipengaruhi Emosi  
                                                       
29   Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia. 

Yogyakarta: Widya Utama.  
30   Ritzer, G, & Barry, S. 2011. Handbook Teori Sosial (Hard Cover). Jakarta: Nusa Media. 
31   Ibid. 
32   Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia. 

Yogyakarta: Widya Utama.  
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“Tipe tindakan sosial ini merupakan tindakan seseorang yang lebih didominasi 

oleh  perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual. Tindakan afektif bersifat 

spontan, kurang rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu 

semata”.  

4.  Tipe Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan  

Tipe tindakan sosial ini merupakan tindakan seseorang yang memperlihatkan 

perilaku tertentu disebabkan oleh kebiasaan, tanpa refleksi yang rasional atau 

perencanaan yang matang. Kebiasaan dapat dipengaruhi kebiasaan yang sudah 

turun-temurun, namun juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan. 33  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori tindakan sosial menurut 

Weber merupakan suatu tindakan: “subjektif individu yang diarahkan kepada 

tindakan orang lain (benda hidup bukan benda mati).  Tindakan sosial memiliki 

empat tipe yaitu (1) tipe tindakan rasionalitas instrumental, (2) tipe tindakan rasional 

nilai, (3) tipe tindakan afektif/emosi, dan (4) tipe tindakan tradisional/kebiasaan. 

Teori Weber ini memfokuskan perhatian pada individu, pola dan reuglaritas 

tindakan, bukan pada kolektivitas. 34 

2.2.1.2 Teori Tindakan Sosial Parsons 

Teori tindakan sosial Parsons menggunakan kerangka alat dan tujuan (means 

ends framework). Inti dari teori tindakan sosial Parsons adalah (1) setiap tindakan 

sosial itu selalu memiliki tujuan tertentu; (2) tindakan sosial terjadi apabila dalam 

suatu situasi terdapat beberapa elemennya yang sudah pasti (nilai-nilai), sedangkan 

elemen-elemen lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut; (3) 
                                                       
33   Doyle, P, J. 1985. Teori sosiologi: klasik dan modem 2 cet.1. Jakarta: Gramedia. E-book   

(online). 
34   Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia. 

Yogyakarta: Widya Utama. 

http://onesearch.id/Author/Home?author=Doyle+Paul+Johnson
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secara normatif tindakan sosial itu diatur sesuai dengan alat dan tujuan. Dalam 

pengertian ini, tindakan sosial dilihat sebagai satuan kenyataan sosial yang paling 

kecil dan paling fundamental. Elemen-elemen dasar dari suatu tindakan adalah 

tujuan, alat, kondisi dan norma.35 

Dalam teori Parsons, orientasi teori tindakan sosial dibagi menjadi dua elemen 

dasar yaitu orientasi nilai dan orientasi motivasional: 36 

1. Orientasi Motivasional 

“Orientasi motivasional menggambarkan keinginan individu dalam bertindak 

untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan.  Faktor yang 

berpengaruh pada orientasi motivasional ini adalah ikhtiar/usaha untuk 

menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan langsung yang memberikan kepuasan 

dengan tujuan-tujuan jangka panjang. Orientasi motivasional terbagi menjadi 3 

dimensi, yaitu:  

a. Dimensi kognitif  

Dimensi kognitif dalam orientasi motivasional menggambarkan tingkat 

pengetahuan orang yang bertindak berdasarkan situasinya, sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan-tujuan pribadi. Dimensi ini mencerminkan kemampuan 

dasar manusia untuk membedakan respon/tindakan yang berbeda terhadap 

rangsangan sama.37 

b. Dimensi katektik/emosional 

                                                       
35 Supardan, D. 2011. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: 

Bumi Aksara. 
36  Ibid. 
37  Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia.. 

Yogyakarta: Widya Utama. 
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Dimensi katektik dalam orientasi motivasional menggambarkan reaksi afektif 

atau emosional dari orang yang bertindak terhadap situasi tertentu dihadapinya. 

Tindakan ini juga mencerminkan kebutuhan dan tujuan individu. Pada 

umumnya, orang memiliki suatu reaksi emosional positif terhadap elemen-

elemen dasar dalam suatu lingkungan yang memberikan kepuasan. Sebaliknya 

orang akan memiliki reaksi negatif terhadap elemen-elemen dalam suatu 

lingkungan yang mengecewakan.38 

c. Dimensi evaluatif  

Dimensi evaluatif dalam orientasi motivasional menggambarkan dasar pilihan 

seseorang, apakah memilih orientasi kognitif atau kalektik sebagai altematif 

pilihan. Pada umumnya orang yang memiliki banyak kebutuhan dan tujuan, 

memerlukan dimensi evaluatif untuk menentukan orientasi. Pada kebutuhan 

dan tujuan tertentu, dia dapat menggunakan orientasi kognitif, sedangkan pada 

kebutuhan dan tujuan lainnya, dia dapat menggunakan orientasi kalektif. 39 

2. Orientasi Nilai  

“Orientasi nilai menggambarkan standar-standar normatif yang mengendalikan 

pilihan-pilihan individu  berdasarkan prioritas kebutuhan dan tujuan tertentu. 

Orientasi nilai terdiri atas 3 dimensi”, yaitu: 

a. Dimensi kognitif (berhubungan dengan sistem kepercayaan) 

“Orientasi nilai dimensi kognitif, menggambarkan standar-standar yang 

digunakan untuk menerima atau menolak berbagai interpretasi kognitif 

mengenai situasi”.  

                                                       
38  Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia.. 

Yogyakarta: Widya Utama. 
39  Ibid.  
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b. Dimensi apresiatif (berhubungan dengan simbolisme ekspresif) 

“Orientasi nilai pada dimensi apresiatif menggambarkan standar yang tercakup 

dalam pengungkapan perasaan atau keterlibatan emosi”.  

c. Dimensi moral (berhubungan dengan sistem budaya) 

“Orientasi nilai pada dimensi moral menggambarkan standar-standar abstrak 

yang digunakan untuk menilai tipe-tipe tindakan altematif yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan implikasi dari sistem yang di masyarakat tempat 

tindakan sosial dilakukan. 40 

 Menurut Parsons, keenam dimensi yang disebutkan di atas memiliki memiliki 

ciri khas yang berbeda, meskipun ada saling ketergantungan. Artinya dimensi-

dimensi itu bisa berdiri sendiri, namun juga saling mempengaruhi. Perbedaan 

prinsipnya adalah, orientasi nilai mengacu pada standar normatif yang bersifat 

umum, sedangkan orientasi motivasional lebih menggambarkan pada keputusan-

keputusan dengan orientasi individu. 41 

 Berdasarkan uraian teori Parsons dapat disimpulkan bahwa: (1) setiap 

tindakan sosial itu selalu memiliki tujuan tertentu; (2) tindakan sosial terjadi apabila 

dalam suatu situasi terdapat nilai-nilai dan alat untuk mencapai tujuan; (3) secara 

normatif tindakan sosial itu diatur sesuai dengan alat dan tujuan. Selanjutnya, Parson 

membagi teori tindakan sosial menjadi dua orientasi, yaitu orientasi motivasional dan 

                                                       
40  Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia.. 

Yogyakarta: Widya Utama. 
41  Doyle, P, J. 1985. Teori sosiologi: klasik dan modem 2 cet.1. Jakarta: Gramedia. E-book 

(online) hlm 114-15. 
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orientasi nilai. Kedua orientasi dipilah menjadi enam dimensi yang memiliki ciri 

khas namun bisa saling berkaitan. 42 

2.2.1.3 Teori Fungsionalis Struktural Parsons 

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons merupakan teori dalam 

paradigma fakta sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad 

sekarang. 43 Bangunan teori fungsionalisme struktural Parsons banyak dipengaruhi 

oleh pemikiran Durkheim, Weber, Freud dan Pareto. Pemikiran Pareto yang paling 

besar pengaruhnya bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural, terutama 

gagasannya tentang masyarakat yang dilihatnya dalam hubungan sistem. 44 Gagasan 

Pareto yang sistematis tentang masyarakat, yang dilihat sebagai sebuah sistem yang 

berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang 

saling tergantung, menganalogikan masyarakat dengan organisme, memainkan peran 

sentral dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural Parsons. 45 

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons ini memfokuskan kajiannya 

pada struktur makro yakni dalam sistem sosial. Melalui teori fungsionalisme 

struktural, Parsons menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsionalisme 

                                                       
42  Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia.. 

Yogyakarta: Widya Utama. 
43  Ritzer, G.  2005. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 

83. 
44  Parsons, T. 1975. The Present Status Of” Structural-Fuctional” Theory in Sociology” in 

Talcott Parsons, Social Systems and The Evolution of Action Theory. New York: The 
Fres Press. 
Stingl, A. 2009. The biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons. 
Lampeter: Mellen Press,. Page 54-70. 

45  Ritzer, G. 2005. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 54-
55. 
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struktural. Kekuatan teoretis Parsons terletak pada kemampuannya melukiskan 

hubungan antara struktur sosial berskala besar dan pranata sosial. 46 

Teori fungsionalisme struktural Parsons berkonsentrasi pada struktur 

masyarakat dan hubungannya antar struktur yang saling mendukung membangun 

keseimbangan dinamis. Perhatian dipusatkan pada bagaimana cara keteraturan 

dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat. 47 Pandangannya terhadap 

masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem 

yang saling tergantung. Teori ini menganggap integrasi sosial merupakan fungsi 

utama dalam sistem sosial. Integrasi sosial ini mengonseptualisasikan masyarakat 

ideal yang di dalamnya nilai-nilai budaya diinstitusionalisasikan dalam sistem sosial, 

dan individu (sistem kepribadian) akan menuruti ekspektasi sosial. Kunci menuju 

integrasi sosial menurut Parsons adalah proses kesalingbersinggungan antara sistem 

kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial. 48  

Dalam mengoperasionalkan fungsi sistem sosial yang terkait dengan 

subsistem, Parsons mengajukan empat skema fungsi penting untuk semua sistem 

tindakan, yang terkenal dengan sebutan skema AGIL. Menurut Parsons, suatu sistem 

sosial agar te tap bertahan harus memiliki empat fungsi AGI 

yaitu: Adaptation/adaptasi (A), Pencapaian Tujuan/Attainment (G), Integration (I), 

dan Pemeliharaan Pola atau Latency (L), keempatnya beroperasi dalam relasi input-

output dalam pertemuan yang kompleks, dan didudukkan sebagai konsep analitis, 

bukan deskripsi empiris tentang kehidupan sosial. 49 

                                                       
46  Ritzer, G. 2005. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 82.  
47  Ibid. hlm 83. 
48  Ritzer dan Douglas, J, G. 2011. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media. Hlm 

280-281 
49  Ibid. hlm 301-302  
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Skema AGIL ini disebut sebagai empat sistem tindakan, merupakan inti 

pemikiran Parsons, dan merupakan jalan keluar dari problem Hobessian tentang 

keteraturan, dengan argumen keteraturan dan keseimbangan sistem, integrasi dan 

pemeliharaan keseimbangan diri. Argumen ini menyebabkan Parsons menempatkan 

analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. 50 

Teori fungsionalisme struktural ini tampak konservatif, terlalu mengagungkan 

dominasi struktur dan enggan memberi ruang bagi konflik, sehingga seringkali 

dianggap “Anti perubahan sosial”. Parsons sendiri menganggap perubahan sosial itu 

menyusahkan dan membahayakan imperatif-imperatif sistem. Namun, pemikiran 

Parsons masih relevan dengan studi perubahan sosial. 

Perubahan sosial dalam pemikiran Parsons dilakukan dari perspektif 

evolusioner yang tertib. Kompleksitas kemasyarakatan membutuhkan diferensiasi 

subsistem yang lebih luas dan transformasi terjadi sebagai akibat ketegangan-

ketegangan sistem yang meningkat karena mal-integrasi di antara komponen-

komponennya. Masyarakat digambarkan bergerak melewati tahap-tahap ekuilibrium 

temporer, perubahan sosial berlangsung mengikuti urutan tertib dan dipolakan sesuai 

kebutuhan sistem yang bersifat swatata. 51 Integrasi sosial, menurut Parsons bisa 

dicapai jika bagian-bagian saling sesuai dan setelah tercapai ekuilibrium, selanjutnya 

tidak memerlukan syarat mekanisme khusus apapun. 52 Dapat disim pulkan bahwa isu 

teoretis utama teori fungsionalisme struktural Parsons, sebagaimana dikatakan oleh 

Alexander yang dikutip Ritzer adalah tatanan  sosial dan tindakan sosial. 53 Pemikiran 

                                                       
50  Ritzer dan Douglas, J, G. 2011. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media. hlm. 

123. 
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fungsionalisme struktural Parsons dikembangkan dengan beberapa perubahan oleh 

Robert Merton, murid Parsons, yang lebih menyukai teori yang terbatas dan 

menengah.54 

Dominasi dan penetrasi sistem sosial kepada sistem kepribadian Parsons, 

dikritik oleh Niklas Luhmann dan para teoretikus kritis mazhab Frankfurt yang 

berkiblat pada karya-karya Marx. Luhmann menyatakan bahwa hubungan antar 

sistem dan lingkungannya lebih kompleks daripada apa yang dideskripsikan oleh 

Parsons. Luhmann menganggap penekanan Parsons pada konsensus nilai dan 

penetrasi sistem sosial terhadap sistem kepribadian, membatasi jenis-jenis hubungan 

sosial. 55 Walaupun teori Parsons sempat dinyatakan cacat dan tidak layak hingga 

akhir 1960-an dan 1970-an, namun kembali mencuat pada 1980-an bahkan 

melahirkan mazhab neofungsionalisme yang dipelopori Jeff Alexander. Dan 

pemikiran Parsons tentang sistem-tindakan dan sistem sosial merupakan titik tolak 

bagi kajian selanjutnya dalam teori sistem, teori pertukaran sosial, teori kekuasaan, 

tatanan konflik, dan dengan bantuan rekannya, Neil Smelser, diperluas dalam bidang 

sosiologi ekonomi, sosiologi institusi dsb sehingga Parsons dianggap pembaru kreatif 

dari tradisi sosiologi klasik. 

2.2.2 Pelestarian Lingkungan Hidup 

 Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia “pelestarian lingkungan hidup 

adalah upaya meletarikan lingkungan hidup, yang meliputi meliputi kebijaksanaan, 

penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian 
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lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tetap lestari. 56 Adapun yang dimaksud 

melestarikan adalah usaha manusia untuk mempertahankan sesuatu supaya dapat 

bertahan lama atau proses perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan.57 

Sementara itu, menurut Erwin (2011:15-16) “lingkungan hidup sebagai suatu 

kesatuan ruang dengan segala komponennya merupakan karunia Tuhan untuk 

makhluk-Nya.58 Lingkungan hidup juga merupakan ruang berlangsungnya aktivitas 

sekaligus merupakan sumber daya alam yang harus dikelola sedemikian rupa hingga 

bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 59 

Lebih lanjut Dharmawan (2005:1) “menjelaskan bahwa manusia mengenal 

lingkungan tempat tinggalnya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk hidup.60 

Oleh karena itu, manusia harus berhubungan dengan alam lingkungannya. Pendapat 

ini, secara tidak langsung menjelaskan bahwa manusia telah mengenal konsep 

ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi-interaksi yang 

menentukan sebaran/distribusi dan kelim pahan organisme, faktor lingkungan secara 

implisit tercakup dalam interaksi. 61 

“Upaya memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kualitas hidup 

yang lebih baik melalui sentuhan teknologi, kualitas yang lebih baik sebagai 

komponen sumber daya alam ditandai oleh : (1) pelestarian  fungsi sumber daya alam 

                                                       
56  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses dari https://kbbi.web.id/prinsip, pada 

tanggal 1 Januari 2019 pukul 20.00. 
57  Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia. 
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dan (2) peningkatan kemampuan sumber daya alam untuk menunjang pembangunan 

yang berkesinambungan. Untuk mencapai kedua hal tersebut, aktivitas manusia  

perlu diatur oleh ketentuan hukum.62 

“Lingkungan hidup merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, 

sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang 

memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan dijaga kelestarianya. Lingkungan 

memiliki nilai terhadap dirinya sendiri yang menyebabkan setiap perilaku manusia 

dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitamya. Perilaku positif manusia dapat 

menyebabkan lingkungan tetap lestari, sedangkan perilaku negatif dapat 

menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Perilaku positif pula yang menyebabkan 

manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan lingkungan 

kehidupan di sekitamya.63 

“Kerusakan alam dari sudut pandang anthroposentris, memandang bahwa 

manusia sebagai pusat dari alam semesta, sehingga alam dijadikan sebagai objek 

eksploitasi untuk memuaskan keinginan manusia. Sementara itu, dari sudut pandang 

Agama Islam,  Allah SWT menjelaskan tentang tanggung jawab manusia kepada 

lingkungan dan dampak yang ditimbulkan apabila manusia merusak lingkungan.64 

Sebagaimana dalam Firman Allah, SWT yang artinya : 

“Dan janganlah manusia berbuat kerusakan di m uka bum i sesudah Allah 
memperbaikinya dan berdo’alah kepada Allah dengan penuh harap donya 
akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang 
yang berbuat baik. Dan Allah lah yang meniupkan angin sebagai pembawa 
berita gembira sebelum kedatangan rahma-Nya berupa hujan  dan angin yang  
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membawa awan mendung ke suatu daerah yang tandus, lalu Allah 
menurunkan hujan di daerah tandus itu. Kemudian berkat hujan itu, Allah 
mengeluarkan berbagai macam buah-buahan.... Dan tanah yang baik, tanam-
tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, 
tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Allah mengulangi 
tanda-tanda kebesaran-nya bagi orang-orang yang bersyukur (Quran Surat Al 
A’raf , 56-58)”. 
 
Krisis lingkungan sudah menjadi isu global yang tak terelakkan, lingkungan 

bersih yang tak tercemar menjadi barang langka yang sangat sulit di temui. Hal 

tersebut terjadi karena hubungan manusia dan lingkungannya berjalan secara tidak 

sehat. Berbagai kasus yang berkaitan dengan lingkungan terjadi saat ini, baik pada 

lingkup global maupun nasional, sebagian besar disebabkan oleh ulah tangan 

manusia. 65 

Masyarakat telah berperan dalam melestarikan kondisi lingkungan. Peran 

masyarakat merupakan kegiatan yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan sehari-

hari. Kehidupan masyarakat memiliki keharmonisan antara memenuhi kebutuhan 

dengan kondisi lingkungan alam. Mematuhi aturan alam dengan sebuah kepercayaan 

dan tradisi menjadikan hal tersebut sebagai kebijakasanaan/kearifan. 66 Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pelestarian lingkungan antara 

lain dilakukan melalui upacara adat atau tradisi turun temurun. Hubungan antara 

pelestarian dengan tradisi bahwa pelestarian lingkungan dapat dilakukan melalui 

adat, dimana masyarakat pendukungnya masih tetap melakukan karena adanya 
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kelangsungan maupun kesinambungan untuk pelestarian sumber air sebagai 

kehidupan. 67 

“Bahwa tradisi memiliki arti penting untuk sarana pengendalian sosial dan 

sarana kelangsungan hubungan manusia dengan alam sekitarya. Hubungan tersebut 

dapat saling ketergantungan maupun saling menjaga dan memilikinya. Dalam 

mempertahankan kehidupannya manusia tidak dapat melepaskan diri dengan 

lingkungan hidupnya, dapat dikatakan manusia selalu bergantung dan berinteraksi 

dengan lingkungan hidupnya secara terus menerus.68 

 
2.2.3  Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Prinsip merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, 

dan sebagainya untuk melakukan sesuatu.69 Dengan begitu, “yang dimaksud prinsip-

prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kebenaran yang 

diyakini oleh masyarakat sebagai dasar berpikir dan bertindak untuk melindungi 

lingkungan hidup agar terhindar dari resiko pencemaran atau perusakan akibat 

kecerobohan atau kelalaian manusia baik perorangan maupun perusahaan. Kebenaran 

yang dimaksud dapat bersumber dari tata nilai yang ada dalam masyarakat (kearifan 

lokal) dan tata hukum pelestarian (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

daerah) yang diyakini efektif dapat mencegah ancaman kerusakan lingkungan hidup, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 70 Kearifan dan etika lingkungan 
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yang diungkapkan melalui keyakinan agama adalah alat yang sangat berguna dalam 

pengelolaan sumber daya alam. 71Masyarakat adat memiliki kehidupan yang 

sederhana, harmonis, dan secara tidak sadar kepercayaan mereka tentang situs Buyut 

Cili mampu berperan dalam melestarikan lingkungan hidup di wilayah tersebut, 

seperti; sumber air, area persawahan, dan ladang.72 Masyarakat Melayu sarat dengan 

nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan yang dapat dilihat dalam 

sistem sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat 

berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan 

hutan, ekosisteim air, dan darat.73 

 “Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga 

lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki 

nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap 

dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat 

berpengaruh terhadap lingkungan disekitamya. Perilaku positif dapat menyebabkan 

lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi 

rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab 

untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarya. Kerusakan alam diakibatkan 

dari sudut pandang manusia yang anthroposentris, memandang bahwa manusia 
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72 Sufia, R., Sumarmi, A., & Amirudin. 2016. Kearifan Lokal Dalam Melestarikan 
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adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat 

dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan.74 

“Landasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), di 

antaranya Undang-undang (UU) No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2). Dalam UU 

tersebut dijelaskan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam UU ini, Bab X bagian 3 

pasal 59  juga tercantum tentang larangan dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 75 Yang meliputi: 

a) Larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun 

(B3).  

b) Memasukkan limbah ke media lingkungan hidup.  

c) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. 

  “Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas 

tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah 

dalam pasal 103 yang berbunyi “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan 

tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
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dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).76 

“Berkaitan dengan UU tentang PPLH tersebut di atas, Pemerintah kota Batu 

mengatur tata kelola dan pelestarian lingkungan hidup melalui Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 

Tahun 2010-2030 Pasal 11 ayat 14”. Dalam Perda tersebut dijelaskan tentang 

“peraturan pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan 

berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan meliputi”: 

a. Menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk 

mencegah kawasan permukiman padat. 

b.  Melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan 

bencana longsor dan bencana alam. 

c.  Mengintensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non 

hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang 

terbuka hijau. 

d.  Menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan 

pengembangan objek wisata yang saling bersinergi.  

e.  Mengembangkan lingkungan permukiman dengan kepadatan rendah di wilayah 

yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. 

f.  Meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun 

kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. 
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“Berdasarkan Perda tersebut, Pemerintah Kota Batu merumuskan strategi 

pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat peran Kota Batu sebagai penopang 

hulu Sungai Brantas yang berwawasan lingkungan pegunungan yang asri, aman, dan 

nyaman, yang keberlanjutan meliputi”:  

a) Kerjasama dengan daerah di sekitar Kota Batu dan DAS Brantas untuk 

penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.  

b) Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air.  

c) Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat 

mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dan mengurangi kuantitas debit air.  

d) Membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya 

untuk kepentingan pariwisata yang tidak mengubah fungsi lindung. 77 

2.2.4. Nilai Kearifan Lokal Pelestarian Lingkungan Hidup 

“Kearifan Lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak 

dapat dipisahkan dari bahasa masyarakatnya. Kearifan lokal biasanya diwariskan 

secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke 

mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan 

rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat 

lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan 

dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. 78 Kearifan 
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local yang hidup dan berkembang di masyarakat berfungsi sebagai solusi untuk 

masalah yang muncul dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 79 

“Dapat juga disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia 

yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalaui pengalaman 

masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui 

pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain”. Nilai-nilai 

tersebut melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui 

perjalanan yang panjang, sepanjang keberdaan masyarakat tersebut. 80 

“Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebenarnya sejak zaman 

dahulu nenek moyang bangsa Indonesia di masing-masing daerah telah melakukan 

pelestarian lingkungan dan diturunkan sampai sekarang dari generasi ke generasi. 

Sejak dahulu, leluhur bangsa Indonesia telah menurunkan pengetahuan, keyakinan, 

pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat di suatu tempat atau daerah yang biasanya diturunkan dari generasi ke 

ke generasi. Jadi, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda 

dan suku yang berbeda. Kearifan lokal ini sudah diuji selama ratusan tahun oleh 

berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. 81 

“Dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan 

mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, 

nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. 
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Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman 

yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya.82 

Beberapa Kearifan Lokal Indonesia, di antaranya: 

1. Di Jawa 

a. Di Pulau Jawa “ada yang disebut pranoto mongso atau aturan waktu musim 

digunakan oleh para tani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur 

dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Berkaitan dengan 

kearifan tradisional maka pranoto mongso ini memberikan arahan kepada 

petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dalam mongso yang 

bersangkutan, tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana 

prasarana mendukung seperti misalnya air dan saluran irigasinya. Melalui 

perhitungan pranoto mongso maka alam dapat menjaga keseimbangannya. 83 

b. Nyabuk gunung “merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras 

sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Cara ini banyak dilakukan di 

lereng bukit Sumbing dan Sindoro. Cara ini merupakan suatu bentuk 

konservasi lahan dalam bercocok tanam karena menurut garis kontur. Hal ini 

berbeda dengan yang banyak dilakukan di Dieng yang bercocok tanam dengan 

membuat teras yang memotong kontur sehingga mempermudah terjadinya 

longsor. 84 

                                                       
82   Suyanto. 2012. Merefleksikan Perubahan Budaya dan Sosial Masyarakat Indonesia. 

Yogyakarta: Widya Utama.  
83 Abdul, K. 2010. Mengembang Kesadaran Sosial Melestarikan Lingkungan Hidup.  

STAIN Kudus Jawa Tengah.  
84  Abdul, K. 2010. Mengembang Kesadaran Sosial Melestarikan Lingkungan Hidup. 

STAIN Kudus Jawa Tengah. 



48 

c. Keramat, “menganggap suatu tempat keramat berarti akan membuat orang 

tidak merusak tempat tersebut, tetapi memeliharanya dan tidak berbuat 

sembarangan di tempat tersebut, karena merasa takut kalau akan berbuat 

sesuatu nanti akan menerima akibatnya. Misal untuk pohon beringin besar, hal 

ini sebenamya merupakan bentuk konservasi juga karena dengan memelihara 

pohon tersebut berarti menjaga sum ber air, dimana beringin akarnya sangat 

banyak dan biasanya di dekat pohon tersebut ada sumber air.85 

2. Di Sulawesi 

Komunitas adat “Karampuang dalam mengelola hutan mempunyai cara tersendiri 

dan menjadi bagian dari sistem budaya mereka. Hutan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dengan alam dirinya sehingga untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma-norma tersendiri yang 

harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Komunitas Karampuang masih 

sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan adatnya, yang penuh dengan 

kepercayaan, pengetahuan dan pandangan kosmologi, berkaitan dengan 

pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. 86 

Agar tetap terjaga, “Dewan Adat Karampuang sebagai simbol penguasa 

tradisional, sepakat untuk mengelola hutan adat yang ada dengan menggunakan 

pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal yang mereka miliki. 

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat adat ini masih menyimpan mitos dan 
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pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan, sanksi dalam mengelola hutan 

mereka.87 

“Pesan-pesan tersebut biasanya dibacakan seorang galla (pelaksana harian 

pemeritahan adat tradisional) sebagai suatu bentuk fatwa adat pada saat puncak 

acara adat paska turun sawah (mabbissa lompu), di hadapan dewan adat dan 

warga, sebagai sutu bentuk ketetapan bersama dan semua warga komunitas adat 

karampuang harus mematuhinya”. 

Contoh kearifan tradisional dalam bentuk larangan: “Aja’ muwababa huna nareko 

depa na’oto adake, aja’ to muwababa huna nareko matarata’ni manuke artinya 

“jangan memukul tandang buah enau pada saat dewan adat belum bangun, jangan 

pula memukul tandang buah enau pada saat ayam sudah masuk kandangnya” = 

“jangan menyadap enau di pagi hari dan jangan pula menyadap enau di petang 

hari”.88 

“Hal tersebut merupakan imbauan untuk menjaga keseim bangan ekosistem, 

khususnya hewan dan burung, karena menyadap pohon enau pada pagi hari 

dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman beberapa jenis satwa yang 

bersarang di pohon enau tersebut, demikian pula pada sore hari akan menggangu 

satwa yang akan kembali ke sarangnya”. 

Contoh “Kearifan Tradisional dalam bentuk sanksi :Narekko engka pugauki 

ripasalai artinya Jika ada yang melakukannya akan dikutuk= jika melanggar akan 

dikenakan sanksi adat. Maksud dari ungkapan tersebut adalah jika ada warga 

komunitas adat Karampuang yang melakukan pelanggaran atau tidak 
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mengindahkan pranata-pranata adat atau tidak mengindahkan ajakan dan larangan 

yang difatwakan oleh dewan adat, maka ia akan diberi sanksi. Adapun besar 

kecilnya sanksi tergantung dari pelanggarannya. 89 

3.  Di Baduy Dalam  

Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mengelola sumberdaya alam antara lain 

terlihat dari aturan pembagian wilayah menjadi tiga zona, yaitu zona reuma 

(permukiman), zona heuma (tegalan dan tanah garapan), dan zona leuweung kolot 

(hutan tua). Hubungan antar aspek kehidupan masyarakat Baduy di Kanekes 

memiliki integrasi yang sinergis dalam menciptakan kehidupan yang 

berkelanjutan. Pandangan masyarakat Baduy relatif sama terhadap hubungan 

antara kehidupan sosial budaya, ekonomi, serta pengelolaan lingkungan. Adat 

istiadat sebagai bagian dari kearifan lokal masih dipegang dengan sangat kukuh 

oleh masyarakat Baduy, dan adat istiadat tersebut telah menjadi benteng diri bagi 

masyarakat Baduy dalam menghadapi modernisasi, termasuk dalam hal 

melestarikan lingkungannya. Bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan 

konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, antara lain meliputi: (1) 

sistem pertanian, (2) sistem pengetahuan, (3) sistem teknologi, dan (4) praktik 

konservasi. Kesemuanya itu dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan adat 

dan pikukuh yang telah tertanam dalam jiwa dan dilakukan dengan penuh 

kesadaran oleh seluruh anggota masyarakat Baduy. 90 

“Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam 

masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman 
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dalam memanfaatkan sumber daya alam. “Kesadaran masyarakat untuk 

melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan 

kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan 

menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam 

pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial 

budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian 

lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.91 

Seperti kita ketahui adanya krisis ekonomi dewasa ini, masyarakat yang hidup 

dengan menggantungkan alam dan mampu menjaga keseimbangan dengan 

lingkungannya dengan kearifan lokal yang dimiliki dan dilakukan tidak begitu 

merasakan adanya krisis ekonomi, atau pun tidak merasa terpukul seperti halnya 

masyarakat yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan modem. Maka dari 

itu kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna 

menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan 

lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari 

pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap 

lingkungannya.92 

“Di Desa Sumber Brantar terdapat komunitas pegiat lingkungan yang diberi 

nama Hang Lestari. Komunitas itu diprakarsai oleh tokoh lokal seperti Mbah Viktof 

Sufikto, Bapak Sugeng, Mbah Kusno, dan Arkeolog Malang Dwi Cahyono. Menurut 
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Mbah Viktor, ada ungkapan kata bijak yang digunakan untuk menggiatkan 

kelestarian lingkungan hidup di desanya, yaitu San-Tri yang dibaca santri. 93 

“Kata San-tri berasal dari kata  san dan tri.  San adalah akronim  dari insan 

yang berarti manusia, sedangkan tri, adalah tiga kesatuan yang harus selaras, yaitu 

Tuhan, alam, dan manusia. Hubungan tiga  kesatuan tersebut harus selalu harmoni 

dan selaras untuk mewujudkan tugas manusia sebagai memayu hayuning bawano / 

menjaga kelestarian alam lingkungan. 94 

“Berdasarkan ketiga ajaran tersebut, setiap rumah di Desa Sumber Brantas 

memiliki kewajiban atas kesadaran sendiri untuk memelihara alam dengan menanam 

pohon di sekitar rumah, merevitalisasi tanaman yang sudah tua, dan mereboisasi 

lahan yang gundul. Tujuan utamannya adalah untuk keselamatan manusia. Cara 

menanam tanaman pun digunakan hitungan sri kitri dana uwoh. Hitungan Sri untuk 

menanam padi, kitri untuk menanam biji-bijian atau polong, dana tidak 

diperbolehkan menanam, dan uwoh untuk menanam buah termasuk ubi-

ubian/kentang. 95 

2.2.5. Sekilas Makna Budaya Jawa Terhadap Lingkungan  

Frans Magnis suseno menyebut bahwa “etika Jawa merupakan panduan hidup 

berlandaskan moral,  hati nurani dan olah rasa. Etika jawa menekankan 

keharmonisan, keselarasan dalam setiap dimensi kehidupan salah satunya dimensi 

dengan alam. Orang jawa yang ideal adalah orang jawa yang mendahulukan 

kewajibannya terlebih dahulu daripada menuntut hak”. Kerukunan dalam masyarakat 
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jawa “mendahulukan kerukunan sosial daripada kerukunan pribadi, artinya semakin 

besar lingkup komunitasnya semakin mengecil kepentingan kelompok yang ada di 

dalamnya. prinsip kerukunan dalam masyarakat jawa dimana keadaan rukun adalah 

dimana semua pihak berada dalam kedamaian, suka bekerjasama, saling asah, asih 

dan asuh. Hal inilah yang menjadi harapan masyarakat jawa baik dalam hubungan 

keluarga, kehidupan sosial, rukun tetangga dan rukun satu kampung. 96 

“Kerukunan perlu dilandasi dengan adanya saling percaya antar pribadi. 

Adanya keterbukaan terhadap siapa saja, adanya bertanggung jawab dan merasa 

adanya saling ketergantungan atau rasa kebesamaan. Prinsip kerukunan hidup adalah 

mencegah terjadinya konflik karena bila terjadi konflik bagi masyarakat jawa akan 

berkesan secara mendalam dan selalu diingat atau sukar untuk melupakannya. 

Seperti yang telah ditulis oleh Neils Mulder dan Franz Magnis ada 2 prinsip yang 

menjadi bahan pertim bangan masyarakat jawa sebelum bertindak atau merespon 

sesuatu yaitu prinsip kerukunan dan hormat. 97 

a. Prinsip kerukunan 

“Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam 

keadaan yang harmonis. Keadaan semacam itu disebut rukun. Rukun berarti 

berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan 

pertentangan", "bersatu dalam maksud untuk saling membantu".  

“Keadaan rukun terdapat dimana semua pihak berada dalam keadaan damai 

satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan 

sepakat. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam 
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semua hubungan sosial dalam keluarga, dalam rukun tetangga di desa, dalam 

setiap pengelompokan tetap. 98 

“Suasana seluruh masyarakat harusnya berlandaskan semangat kerukunan. 

Kata rukun juga merujuk pada cara bertindak. Berlaku rukun berarti 

menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-

pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik. 

Rukun mengandung usaha terus-menerus oleh semua individu untuk bersikap 

tenang satu sama lain untuk menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin 

menimbulkan perselisihan dan keresahan. 99 

“Tuntutan kerukunan merupakan kaidah penata masyarakat yang 

menyeluruh. Segala apa yang dapat mengganggu keadaan rukun dan suasana 

keselarasan dalam masyarakat harus dicegah dan disingkirkan. Dari uraian di a tas 

kiranya sudah jelas bahwa prinsip kerukunan mempunyai kedudukan yang amat 

penting dalam masyarakat jawa. 100 

b. Prinsip hormat 

“Kaidah kedua yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi 

dalam masyarakat jawa ialah prinsip hormat. Prinsip itu mengatakan bahwa setiap 

orang dalam cara bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat 

terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. "apabila dua orang 

bertemu, terutama dua orang jawa, bahasa, pembawaan dan sikap mereka mesti 

mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dalam 

suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci dan cita rasa. Mengikuti aturan-
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aturan tatakrama yang sesuai, dengan mengambil sikap hormat atau kebapaan yang 

tepat, adalah amat penting. 101 

“Pandangan itu sendiri berdasarkan cira-cita tentang suatu masyarakat yang 

teratur baik, dimana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya dan dengan 

demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang 

selaras. Kesatuan itu hendaknya diakui oleh semua dengan membawa diri sesuai 

dengan tuntutan-tuntutan tatakrama sosial. Mereka yang berkedudukan lebih tinggi 

harus diberi hormat. Dengankan sikap yang tepat terhadap mereka yang 

berkedudukan lebih rendah adalah sikap kebapaan atau keibuan yang rasa tanggung 

jawab. Kalau setiap orang menerima kedudukannya itu maka tatanan sosial 

terjalin.102 

“Kesadaran akan kedudukan sosial masing-masing pihak meresapi seluruh 

kedudukan orang jawa dalam bahasa jawa tidak ada kemungkinan untuk menyapa 

seseorang dan bercakap-cakap dengannya tanpa sekaligus memperlihatkan 

bagaimana kita menaksirkan kedudukan sosial kita dibandingkan dengan dia. 

Sebagaimana telah diterangkan dalam hubungan dengan prinsip kerukunan, orang 

jawa dalam menyapa orang lain mempergunakan istilah-istilah dari bahasa keluarga. 

Istilah-istilah itu memiliki keistimewaan bahwa didalamnya hanpir selalu terungkap 

segi yunior-senior. 103 

c. Etika sebagai kebijaksanaan hidup 

“Rasa adalah kategori pengertian, rasa pertama-tama berkembang dalam suasana 

keluarga inti yang secara ideal bebas dari tekanan dan paksaan, dalam lingkungan 
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keluarga luas dan diantara para tetangga. Di sini orang jawa mengembangkan 

kepercayaan dasar ke dalam kelompoknya, berkembang padanya kepekaannya untuk 

reaksi-reaksi sesamanya, disini ia mulai mengenal rasa takut terhadap dunia luar 

yang berbahaya, disini tumbuhlah di dalamnya sikap-sikap moral dasar seperti 

kejujuran, kesediaan untuk menolong dan rasa keadilan, disini ia membatinkan 

perintah dasa untuk mencegah konflik-konflik sebagai sesuatu yang positif dan 

belajar untuk memahami struktur hirarkis masyarakat. 104 

“Bahwa dalam pandangan jawa sikap dasar moral atau rasa yang benar dengan 

sendirinya menjamin kelakuan yang tepat, sedangkan  etika-etika barat sangat 

mementingkan latihan kehendak untuk melaksanakan apa yang dipahami sebagai 

kewajiban moral oleh akal budi, nampak juga dari ciri khas kedua etika jawa, tujuan 

terakhir etika ini bukanlah suatu aksi. 105 

d. Etika kebijaksanaan 

“Tuntutan dasar etika jawa adalah tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan masyarakat dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan 

oleh lingkungan itu. Dalam bab ini kami mempertanyakan daya ikat tuntutan-

tuntutan itu terhadap individu. Pertanyaan ini erat hubungannya dengan pertanyaan 

apa yang dapat menjadi motivasi individu jawa untuk menuruti tuntutan-tuntutan 

etikanya.106 

“Sebagaimana telah dilihat maka pembedaan yang menentukan dalam etika jawa 

bukanlah antara manusia yang baik dan yang jahat, melainkan antara orang yang 

bijaksana dan yang bodoh. Siapa yang tidak memenuhi peraturan etika jawa tidak 
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terutama dianggap sebagai jahat melainkan sebagai bodoh. Siapa yang mengejar 

hawa nafsunya, yang hanya memikirkan pemuasan kebutuhan-kebutuhan egois 

langsungnya sendiri, tidak terutama menimbulkan kemarahan moral, melainkan 

dianggap rendah dan disayangkan. Kelakuannya menunjukkan bahwa ia belum tahu 

cara hidup mana yang menjadi kepentingannya yang sebenamya. Dan sebaliknya 

orang yang bijaksana menangkap bahwa yang paling baik baginya adalah hidup yang 

sesuai dengan peraturan-peraturan moral, bahkan apabila itu berarti bahwa ia 

melawan nafsu-nafsunya dan harus rela untuk tidak langsung memenuhi semua 

kepentingan jangka pendek. 107 

“Suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar yang berdiam di negara 

Indonesia. Sebagai buktinya, kemana pun melangkahkan kaki ke bagian pelosok 

penjuru negeri ini, dapat dipastikan akan menemukan suku-suku jawa yang 

mendiami kawasan tersebut meskipun terkadang jumlahnya minoritas, dengan kata 

lain di mana  ada kehidupan di seluruh Indonesia orang jawa selalu ada. Suku jawa 

hidup dalam lingkungan adat istiadat yang sangat kental, adat istiadat Suku Jawa 

masih sering digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat. 108 

“Suku jawa diidentikkan dengan berbagai sikap sopan, segan, berusaha 

menyembunyikan perasaan alias tidak suka langsung-langsung, menjaga etika 

berbicara baik secara konten isi dan bahasa perkataan maupun objek yang diajak 

berbicara. Pola kehidupan orang jawa memang cukup unik, jika mencoba menelusuri 

pola hidup orang jawa, maka ada banyak nilai positif yang didapatkan. Orang jawa 
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pada dasamya memiliki cukup banyak filsafat hidup yang dijadikan sebagai pedoman 

bermasyarakat.109 

Terdapat tujuh filosofis dasar yang setidak-tidaknya menggambarkan perilaku 

budaya suku Jawa” 110, yaitu : 

1. Urip iku urup, (hidup itu menyala), “maknanya adalah bahwa hidup sebagai 

manusia haruslah memiliki manfaat bagi manusia lain dan lingkungan alam 

sekitar”. 

2. Ojo Keminter Mengko Keblinger, Ojo C idro Mundak Ciloko, “(jangan menjadi 

orang yang sombong dengan kepandaian dan jangan menyakiti orang agar tidak 

dicelakai), maknanya hidup haruslah rendah hati dan selalu sportif bagi 

kehidupan bersama dan juga lingkungan alam sekitar”. 

3. Ojo Ketungkul Marang Jenenge Kalenggahan, Kadunyan lan Kemareman, 

(“jangan menjadi orang yang hanya mengejar jabatan, harta dan kenyamanan, 

maknanya jangan terlalu mengutamakan jabatan/pangkat, harta dan kenikmatan 

dunia”). 

4. Wong Jowo Kuwi Gampang Ditekak-tekuk, (orang jawa itu mudah untuk 

diarahkan), “maknanya bahwa orang Jawa itu mudah untuk beradaptasi dengan 

berbagai situasi lingkungan”. 

5. Memayu Hayuning ing Bawana, Ambrasta dur Hangkara “(membangun 

kebaikan dan mencegah kemungkaran), maknanya adalah hidup didunia harus 

banyak-banyak membangun atau memberi kebaikan dan memberantas sikap 

angkara murka”. 
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6. Mangan ora mangan sing penting kumpul “(kebersamaan harus diutamakan), 

maknanya adalah bahwa kebersamaan dan gotong royong itu lebih penting dari 

yang selainnya”. 

7. Nrimo Ing Pandum, (menerima pemberian dari yang kuasa), maknanya adalah 

harus selalu bersyukur terhadap apa yang sudah dim iliki dan diberikan oleh 

Tuhan” 111.  

“Pola kehidupan orang jawa memang telah tertata  sejak nenek moyang. 

Berbagai nilai luhur kehidupan adalah warisan nenek moyang yang adi luhung. Dan, 

semua itu dapat kita ketahui wujud nyatanya. Bagaimana eksistensi orang jawa 

terjaga begitu kuat sehingga sampai detik ini pola-pola tersebut tetap diterapkan 

dalam kehidupan. Pola hidup kerjasama ini dapat kita ketemukan pada kerja gotong-

royong yang banyak diterapkan dalam masyarakat Jawa. Orang Jawa sangat 

memegang teguh pepatah yang mengatakan: ringan sama dijinjing, berat sama 

dipikul. Ini merupakan konsep dasar hidup bersama yang penuh kesadaran dan 

tanggungjawab. Kita harus mengakui bahwa kehidupan orang jawa memang begitu 

spesifik. 112  

“Kebiasaan hidup secara berkelompok menyebabkan rasa diri mereka 

sedemikian dekat satu dengan lainnya, sehingga saling menolong merupakan sebuah 

kebutuhan. Mereka selalu memberikan pertolongan kepada orang lain yang 

membutuhkan pertolongan. Bahkan dengan segala cara mereka ikut membantu 

seseorang keluar dari permasalahan, apalagi jika sesaudara atau sudah menjadi 

teman. Masyarakat Jawa memiliki kearifan lokal yang merupakan warisan agung dari 
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nenek moyang berupa penanggalan Jawa yang disebut Pranata Mangsa.113 

Penanggalan Jawa Pranata Mangsa ini berasal dari dua kata, yaitu Pranata yang 

berarti aturan dan Mangsa yang berarti musim atau waktu. Jadi, Pranata Mangsa 

merupakan aturan waktu yang digunakan para petani sebagai penentuan mengerjakan 

suatu pekerjaan, dan juga dapat digunakan pada bidang kehidupan lainnya. Petani 

didorong untuk mengenali karakter alam disetiap mangsa atau waktu untuk dapat 

menerapkan konsep Pranata Mangsa dengan benar. Dengan demikian, terwujudlah 

simbiosis mutualisme, petani diuntungkan oleh alam dan alam tidak disakiti oleh 

petani. 114 

1. Mangsa Kasa  

Pada mangsa ini, “para petani sibuk membakar batang padi yang masih tersisa di 

sawah dan pada mangsa ini pula para petani mulai menanam palawija. Kondisi 

meteorologi mangsa ini adalah: sinar Matahari 76%, lengas udara 60,1%, curah 

hujan 67,2 mm, dan suhu udara 27,4ᵒC”. 

2. Mangsa Karo  

Kondisi “meteorologinya tidak berbeda dengan mangsa kasa, namun curah 

hujannya mulai menurun menjadi 32,2 mm. Pada mangsa ini manusia, khususnya 

para petani, mulai resah karena alam menjadi kering dan panas. Bumi seakan 

merekah, sebab mangsa karo memasuki masa paceklik. Palawija mulai tumbuh, 

pohon randu serta mangga mulai bersemi”. 

3. Mangsa Katelu.  
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Paceklik memuncak pada mangsa Katelu. “Kondisi meteorologis mangsa Katelu 

sama dengan mangsa Karo dengan curah hujan naik lagi menjadi 42,2 mm. Pada 

mangsa ini tanaman menjalar mulai tumbuh, sumur menjadi kering dan angina 

berdebu. Kondisi seperti ini membuat tanah tidak dapat ditanami karena panasnya 

cuaca dan air yang minim. Palawija dipanen pada mangsa ini, sedangkan untuk 

tanaman seperti bamboo, gadung, temu, dan kunyit mulai tumbuh. 115 

4. Mangsa Kapat 

Pada mangsa Kapat harapan mulai muncul setelah paceklik, “pada mangsa Katelu 

karena mangsa ini merupakan masa mulai berakhimya kemarau. Kondisi 

meteorologisnya adalah: sinar Matahari 72%, lengas udara 75,5%, curah hujan 

83,3 mm dan suhu udara mencapai 26,7 ᵒC. Meskipun harapan pada mangsa ini 

mulai muncul, namun petani masih belum dapat berbahagia. Petani masih harus 

menunggu kekeringan benar-benar berlalu. Pada masa ini sawah masih belum  

dapat juga ditanami padisehingga petani menyiasatinya dengan penyemaian padi 

gogo. Pohon randu berbuah, dan burung-burung kecil seperti pipit dan mayar, 

mulai membuat sarang dan bertelur pada mangsa ini. 116 

5. Mangsa Kalima  

Mangsa Kalima  “memiliki kondisi meteorologis yang sama dengan mangsa Karo. 

Namun, pada mangsa ini curah hujan naik hingga 151,1%. “Karena musim hujan 

telah datang, petan pun mulai gembira. Sebab dengan datangnya hujan, petani 

dapat kembali menanam padi. Sehingga pada mangsa Kalima, para petani m ulai 

mengolah sawahnya dengan membuat irigasi serta mulai menyebar padi gogo. 
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Pohon asam mulai bersemi dengan tumbuhnya dedaunan muda, kunyit dan gadung 

berdaun banyak, ular, dan ulat mulai keluar.117 

6. Mangsa Kanem 

Kondisi “Meterologisnya masih sama dengan mangsa sebelumnya, hanya saja  

curah hujannya naik hingga 402,2 mm. Benih padi yang disebar pada mangsa 

sebelumnya sudah tumbuh, pada mangsa ini sawah sudah mulai hijau dan air 

mengalir jemih”. 

7. Mangsa Kapitu.  

Kondisi meterologisnya adalah: “sinar matahari 67%, lengas udara 80%, curah 

hujan 501,4 mm dan suhunya 26,2 ᵒC. Pada mangsa ini ketenangan manusia mulai 

terganggu, sebab di mangsa ini alam mulai tampak kurang bersahabat. Pada 

mangsa ini mulai datang banjir dan penyakit. Namun, meskipun demikian, 

sesungguhnya mangsa ini menyim pan berkah panen. 118 

8. Mangsa Kawolu. 

Curah hujan, “pada mangsa Kawolu turun menjadi 371,8 mm, hal ini memberi 

kesegaran dan menyapu kekerigan. “Pada mangsa Kawolu kegembiraan dan 

berkah mulai muncul, terlihat ketika kucing banyak yang kawin. Meskipun banyak 

sambaran kilat. Birahi para kucing menjadi pertanda bahwa suka cita sudah sampai 

di depan mata. Terbukti dengan kondisi tanaman di sawah yang tampak menghjau 

dan padi mulai tinggi. 119 

9. Mangsa Kasanga 
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Datangnya mangsa Kasanga “ditandai dadanya tonggeret, jangkrik dan sangir yang 

mulai berbunyi. Serangga, seperti belalang, mulai keluar. Pada masa ini manusia 

mudah sekali terkena penyakit. Kondisi meterologisnya masih sama, namun curah 

hujan kembali menurun menjadi 252,5 mm. Pada mangsa ini sebagian padai m ulai 

berbunga, bahkan sebagian yang lain sudah berbuah”. 

10. Mangsa Kasepuluh  

“Mangsa ini ditandai dengan perkembangbiakan, seperti binatang-binatang yang 

hamil dan burung yang mulai bertelur. Mangsa ini tampak sedikit suram, sebab 

setelah mangsa ini berakhir, tiba lah mangsa kemarau. Kondisi meterologisnya 

adalah: sinar matahari 60%, lengas udara 74%, curah hujan 181,6 mm dan suhu 

udaranya 27,8ᵒ. Padi mulai mongering, saat ini lah saat yang tepat untuk memanen 

padi gogo. 120 

11. Mangsa Dhesta  

Pada mangsa “Dhesta telur burung mulai menetas. Curah hujan pada mangsa ini 

menjadi 129,1 mm. Pada mangsa ini petani mulai memanen padi”. 

12. Mangsa Sadha 

“Curah hujan sedikit naik menjadi 149,2 mm, dan kemudian hujan akan benar-

benar habis. Saat ini lah musim kemarau datang. Padi yang baru dipanen pada 

mangsa sebelumnya, pada mangsa ini padi mulai dijemur dan disim pan ke 

lumbung”. 
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2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk “menjelaskan tindakan sosial berorientasi nilai 

dalam pelestarian lingkungan di Dusun Lemah Putih Desa Sumber Brantas Bumiaji 

Batu oleh Komunitas Peduli Lingkungan. Nilai yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah nilai kearifan lokal dan perundangan yang menjadi payung dalam 

perlindungan pelestarian dan pengelolahan lingkungan hidup”. Untuk memperoleh 

data yang akurat tentang tindakan sosial yang berorientasi pada nilai, penelitian ini 

menggunakan kerangka berpikir teori Parsons. Dalam teori  Parsons dijelaskan 

bahwa: 

1) Setiap tindakan sosial itu selalu memiliki tujuan tertentu;  

2) Tindakan sosial terjadi apabila dalam suatu situasi terdapat nilai-nilai dan alat 

untuk mencapai tujuan;  

3) Secara normatif tindakan sosial itu diatur sesuai dengan alat dan tujuan yang 

hendak dicapai 

Selanjutnya, “Parson membagi teori tindakan sosial menjadi dua orientasi, 

yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai. orientasi nilai mengacu pada standar 

normatif yang bersifat umum, sedangkan orientasi motivasional lebih 

menggambarkan pada keputusan-keputusan dengan orientasi individu”. Orientasi 

motivasional memili tiga dimensi yaitu “dimensi kognitif, katektif, dan evaluatif, 

sedangkan orientasi nilai juga memiliki tiga dimensi, yaitu kognitif, apresiatif, dan 

moral.  Kedua orientasi dipilah menjadi enam dimensi. Secara skematis, kerangka 

konsep penelitian digambarkan sebagai berikut. 
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Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa teori tindakan sosial 

Parsons digunakan untuk menganalisis orientasi dan dimensi-dimensi tindakan sosial 

yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Lingkungan dalam upaya pelestarian 

lingkungan hidup di Dusun Lemah Putih Desa Sumber Brantas Kota Batu.  
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Gambar 2.2. Kerangka Konsep Teori Tindakan Sosial Parsons, Adaptasi Teori 

 

 




