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ABSTRAK
Keterlibatan

dan

perhatian

ilmu-ilmu

sosial,

khususnya

Sosiologi

terhadap

permasalahan lingkungan bisa dikatakan masih relatif baru. Hal ini bisa dilacak dari
pandangan Auguste Comte, Herbert Spencer, Katl Marx, Emile Durkheim dan Max
Weber.
Beberapa

Pemikiran

Habermas

Tentang

Lingkungan;

(1)

Theory

of

Communicative Action: Asal usul, (2) Konteks dan Argumen, (3) Analisis Linguistik dan
Theory of Communicative Actio, (4) Habermas dan Weber tentang Modernitas, (5)
Teori Modernitas dan Kolonisasi Lifeworl,

Juridification dan Patologi Sosial, (6)

Patologi-Patologi Sosial, (7) Pergerakan Sosial Baru Versi Habermas
Kata Kunci : Lingkungan, Pemikiran Habernas

PENDAHULUAN
eterlibatan dan perhatian ilmu-ilmu sosial,

untuk pembangunan sosial. Sedangkan Marx

khususnya

dan

Sosiologi

terhadap

Durkheim

(Adiwibowo,

2007)

Kpermasalahan lingkungan bisa dikatakan

berpendapat bahwa factor demografi dan

masih relatif baru. Hal ini bisa dilacak dari

ekonomi merupakan dua variable penting

pandangan

yang

Auguste

Comte,

Herbert

menggambarkan

masyarakat

Max Weber.

memandang bahwa kepadatan populasi dan
sumberdaya

lingkungan.

antara

Spencer, Katl Marx, Emile Durkheim dan

Comte dalam karya-karyanya masih

dan

interaksi

alam
timbulnya

Durkheim

merupakan
evolusi

factor

sedikit membahas faktor lingkungan, dia

pendorong

stratifikasi

mencoba mengaitkan antara bentuk dan

sosial di masyarakat. Durkheim melihat

fungsi antara organ dan organisme hidup

bahwa alam menjadi faktor penentu sejarah

yang menjadi dasar analogi untuk menelaah

peradaban manusia. Sementara Marx lebih

keterkaitan antara individu dan institusi.

menitikberatkan pada pemahaman material

Spencer mencoba mengadopsi evolusi dan

tenaga verja, sehingga titik berat perubahan

seleksi dari Darwin sebagai dasar analogi

sejarah peradaban manusia bukan terletak
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pada karakteristik manusia sebagai makhluk

oleh nilai-nilai ideal dan kewajiban-kewajiban

social dan biologi, melainkan terletak pada

moral. Pentingnya hal yang terahir ini,

factor ekonomi yang merupakan interface

sejalan dengan Gortz terhadap model politik

antara masyarakat dengan alam.

lingkungan.

Weber tidak pernah menempatkan

Sementara di lain pihak, Kar Marx

demografi sebagai pusat atau penyebab

berpendapat bahwa terdapat dua aspek dari

perubahan sejarah manusia. Melalui teori

teori Marxis yang paling relevan untuk

tindakan ekonomi yang dibangunnya, dia

memahami dan melakukan aksi atas isu-isu

mendefinisikan tindakan dengan merujuk

tentang

pada tipe ideal dari tindakan rasional.

materialism dialektik dan teori akumulasi.

Sehingga hubungan antara alat dan tujuan

ekologi

serta

Materialisme

dialektik,

sebagai

filsafat,

antara manusia sebagai subyek dengan

relevansinya dengan diskusi ekologi karena

alam sebagai obyek.

implikasinya pada cara kita memahami alam.

sosial

klasik,

Habermas

argumentasi

bahwa

digerakkan

oleh

kepentingan
struktural,

yang

politik

Kini sudah menjadi pemahaman umum di

lingkungan

tidaklah statis, bukan sesuatu yang selalu

berbagai

sama, sekalipun tanpa gangguan manusia.

secara
terhadap

dunia dan nilai-nilai moral yang ideal.

Dengan

ukuran

maupun

dengan ukuran biosfernya, alam tidak berada

dalam “keadaan terbaik”-nya. Kita tahu tidak

menawarkan

dua

penjelasan

ada

munculnya

politik

lingkungan,

memastikan

mengenai

komunitasnya

dalam keseimbangan” , tidak juga berada

Selanjutnya dia mengatakan bahwa
Gidden

menyadari

kalangan ekologis profesional bahwa alam

ditentukan
kognitif

dan

memiliki

interaksi

pemahaman

ada

yaitu

lebih penting ketimbang relasi ontologis

Dalam pembahasan mengenai teori

menjadi

lingkungan

kekuatan

apapun

yang

kesetimbangan

dapat

stabil

dari

yaitu : (i) politik lingkungan dicirikan sebagai

jumlah populasi ataupun komposisi spesies

suatu respon terhadap ancaman ekologis

dari komunitas-komunitas. Jadi pernyataan

berisiko tinggi, dan karena itu merupakan

tentang

suatu

politik

bersifat

memelihara

dan

“Keseimbangan alam” dinyatakan sebagai

mempertahankan diri, (2) politik lingkungan

analog dari “tangan yang tak terlihat” dalam

sebagai suatu repon terhadap kekosongan

ekonomi—di mana persaingan di antara

normatif urbanisme modern, dan karena itu

kekuatan-kekuatan yang berbeda dianggap

merupakan suatu politik yang digerakkan

dan

keselarasan

oleh

untuk

idealis

dan

digerakan

kepentingan

yang

keseimbangan

ideologis.

(

akan meleburkan dirinya dalam sistem yang

bahwa ada kesatuan dan interpenetrasi dari

seimbang dan stabil).

apa yang kelihatannya eksklusif tak saling

Dalam esai mereka Dialectics and

pengaruh, dan karenanya isu utama bagi

Reductionism in Ecology (Dialektika dan

ilmu pengetahuan adalah kajian tentang

Reduksionisme

kesatuan dan kontradiksi tersebut.

dalam

Ekologi)

Richard

Levins dan Richard Lewontin melancarkan

Tulisan ini akan mencoba menelusuri

kritik atas idealisme dan juga menolak

pemikiran Habermas dan Marx terhadap

materialism reduksionis. Sebagai gantinya

masalah

mereka mengajukan pendekatan materialis

abstraksi pola pemikiran keduanya (sebisa

dialektik

alam.

mungkin) diterapkan dalam mengupas kasus

Reduksionisme menggunakan asumsi dasar

pengelolaan sumberdaya alam khususnya

bahwa fenomena dapat digambarkan secara

kehutanan di Indonesia.

untuk

mengkaji

lingkungan

dan

bagaimana

keseluruhan sebagai gejala dari obyek yang
terisolasi, atau dengan kata lain, bahwa
“yang keseluruhan” (misalnya komunitas),
dapat

dipahami

semata

sebagai

penjumlahan dari “yang sebagian” (misalnya
spesies

dalam

1. Theory of Communicative Action: Asal
usul, Konteks dan Argumen
Terdapat tiga tema dalam tulisan

memiliki gejalanya sendiri. Namun, dalam

Habermas tentang teori tersebut. Pertama,

reduksionisme, bagian maupun keseluruhan

analisis linguistik dan rasionalitas (logika)

sama sekali tidak saling menentukan atau

yang

mempengaruhi. “Ekologi harus menjawab

action. Kedua,

persoalan

dan

disebut terakhir tersebut berperan dalam

otonomi relatif, kemiripan dan perbedaan,

menjelaskan pemahaman mengenai satu sisi

umum

atau

saling

yang

Tentang Lingkungan

tidak

dan

komunitas),

A. Beberapa Pemikiran Habermas

ketergantungan

khusus,

kesempatan

dan

terkandung

dalam

communicative

cara bagaimana hal yang

perkembangan

diupayakan

dari

modernitas.

kontinuitas dan diskontinuitas, proses-proses

pandangan

kontradiktif,” tulis mereka. Menurut Levis dan

perbincangan filosofis dari modernitas serta

Lewosntin

untuk

dikaji secara sosiologis di dalam The Theory

memahami karakteristik dan proses-proses

of Communicative Action berkaitan dengan

tersebut adalah materialisme dialektik, yang

teori

“tesis utamanya adalah pendapat bahwa

Akhirnya, bagaimana dalam melacak teori

alam mengandung kontradiksi-kontradiksi,

sosial dalam Communication and Evolution

yang

efektif

Weber

ini

dari

kebutuhan, keseimbangan dan perubahan,

filsafat

Hal

patologis

filsafat

moral

mengenai

dalam

rasionalisasi.

of

Society

kapitalisme

dan

teori

mengenai

pemahaman

timbal

balik.

Habermas

dalam

legitimation

menspesifikasikan tiga dunia, yaitu: (1) dunia

telah

berusaha

eksternal obyek fisik, (2) dunia sosial, dan (3)

menjelaskan isu isu yang muncul secara

dunia dalam yang bersifat pribadi. Karena

spontan dalam upayanya ketika membaca

itu,

Weber.

membedakan antara tindakan komunikatif

Crisis,

mutakhir

kritis

Habermas

dia

(tindakan
2. Analisis

Linguistik

dan

Theory

of

Communicative Action

secara

yang

konseptual

diorientasikan

dapat

terhadap

pemahaman timbal balik dalam dunia sosial),
tindakan instrumental (diorientasikan kearah

Habermas menekankan pentingnya

keberhasilan

di

dunia

eksternal),

dan

filsafat bahasa, yang memiliki dua macam

tindakan strategis (diorientasikan kearah

peran, yaitu tempat bagi bahasa dalam suatu

keberhasilan di dunia sosial).

teori Sosiologis dari tindakan, dan berupaya

Menurut

Habermas,

menunjukkan bahwa struktur dan fungsi

mengucapkan

bahasa manusia menyediakan dasar bagi

berkaitan dengan salah satu dari dunia ini

etika universalistik dan demokratik.

(eksternal, sosial, internal) para pembicara

Habermas

berargumentasi bahwa

tindakan

dalam

bicara

teori

ekspressive)1dan

communication

(theory
dapat

(constative,

regulative,

memunculkan

suatu

(melalui

kumpulan klaim keabsahan yang khusus dan

mengungkapkan

tepat (kebenaran, ketepatan, dan ketulusan).

perkiraan yang tidak bisa dihindari dan

Klaim klaim keabsahan ini bisa dinilai

rekonstruksi

action),

of

yang

menggunakan suatu tipe khusus tindakan

analisis linguistik, yang dilengkapi dengan
bicara-tindakan

bicara

rasional)

bersifat universal mengenai bahasa sehari

dengan

dibandingkan

hari. Karena itu, semua tindakan berbicara

bentuk

rasionalitas

akan

instrumental,

memunculkan

serangkaian

klaim

terhadap

bentuk

tertentu

(cognitive-

moral-praktical,

aesthetic-

keabsahan. Klaim keabsahan tertentu, bila

expressive) melalui cara-cara argumentasi

dimunculkan

yang tepat dimana rasionalitas dipahami

dibenarkan

dapat

secara

melalui

rasional

pembicaraan

sebagai

keterbukaan

terhadap

penilaian

argumentatif. Bahwa tindakan manusia dapat

obyektif, dan argumentasi dianggap sah

diorientasikan

pada kondisi situasi bicara yang ideal.

ke

banyak

tujuan,

tetapi

tindakan linguistik, yang pada dasarnya bisa
1

direkonstruksi,

diorientasikan

kepada

koordinasi tindakan yang dicapai melalui

Yang dimaksud dengan constative adalah bersifat
membenarkan, menyetujui atau mencocokkan, dan
regulative adalah bersifat mengatur, sedangkan
expressive adalah segala sesuatu yang bersifat
menyatakan sesuatu

Pertanyaan

yang

masih

tersisa

adalah

kenapa perkembangan pemerintahan dan
ekonomi

telah

bermasalah
3. Habermas

dan

Weber

tentang

Modernitas

dengan

Bila The Theory of Communication
Action

sepihak?

adalah

sebuah

secara

moral

Habermas
crisis.

atau

menjawab

mengandalkan

legitimation

sedemikian
bersifat
hal

ini

(memanfaatkan)

Pertama,

pembedaan

untuk

antara mode reproduksi sistem sistem politik

memahami modernitas secara Sosiologis,

dan ekonomi, dan sistem budaya yang telah

maka

dibuat, walaupun dengan ketelitian yang

perbincangan

upaya

menjadi

filosofis

tentang

modernitas melakukan pendekatan terhadap

lebih

subyek yang sama dari sudut pandang

ekonomi-politis untuk berkembang mengikuti

filsafat. Dalam melacak jalannya filsafat

alur Marxis dapat dijelaskan oleh kenyataan

Barat

Habermas

bahwa ketidakseimbangan masing-masing

mengidentifikasi suatu paradoks moral yang

sistem, ditandai pertama kali oleh sistem

berlangsung

yang

yang lain, dan kemudian dialihkan ke wilayah

menandai perbincangan filosofis mengenai

reproduksi sosial; stabilitas ekonomi dicapai

modernitas, memang sejak awal memberi

dengan

tanda akan kehadirannya, dan merupakan

stabilitas politik dicapai dengan terjadinya

pengakuan bahwa pemahamannya terhadap

kerusakan kutural. Ketiga, dalam suatu

dirinya sendiri hanya bisa dimungkinkan

formulasi yang lebih awal tentang argumen

dengan memisahkan diri dari tradisi.

potensial rasional, Habermas berpendapat

Pasca

pencerahan,

lama.

Apakah

Paradoks

modernitas

ini,

rendah.

Kedua,

terjadinya

kegagalan

instabilitas

krisis

politik,

punya

bahwa perubahan sosiokultural merongrong

kemampuan untuk memecahkan masalah

kapitalisme. Suatu peningkatan kapasitas

paradoks

untuk

moralnya

menawarkan

suatu

sendiri?.
jawaban

Habermas
terhadap

perbincangan

rasional

diantara

populasi mengakibatkan penolakan terhadap

paradoks normatif modernitas. Rasionalisasi

penerapan

lifeworld yang memunculkan masyarakat

repsoduksi sosial. Selain itu, menurunnya

modern dan subsistem-subsistemnya yang

pembelian borgeois and pre bourgeois world

terpisah yang dikendalikan oleh media,

view yang diberangi dengan perbincangan

secara bersama sama sama menyediakan

rasional

kriteria normatif yang bisa digunakan untuk
menilai

perkembangan

selanjutnya.

reproduksi

tersebut,

sistem

membuat

pada

mistifikasi

transparan2.

Komponen utama model struktural

Mengingat bahwa distribusi kekayaan dan

Habermas tentang modernitas, diringkaskan

kekuasaan yang sekarang ini, serta dampak

dalam gambar 1. Perbedaan utama adalah

mereka

antara

ideologis

menjadi

makin

terhadap

reproduksi

kehidupan

sosial budaya, tidak dapat dibenarkan oleh

subsistem

subsistem

yang

dikendalikan oleh media dan the lifeworld.

analisis rasional, maka suatu krisis legitimasi

Habermas membagi lagi masing-

cenderung terjadi. Formulasi ulang terhadap

masing menjadi wilayah publik dan wilayah

argumen-argumen

dari

pribadi, yaitu masing masing berupa jaringan

konsep bi-level masyarakat, membawa kita

komunikasi dan pemerintahan, dan ekonomi

ke teori Habermas mengenai modernitas dan

serta keluarga. Sifat utama model tersebut

sumber patologinya: kolonisasi lifeworld.

adalah hubungan yang terjalin secara mapan

ini,

dipandang

antara sistem dan lifeworld, yang mengkristal
4. Teori Modernitas dan Kolonisasi Lifeworld
Empat

elemen

teori

Habermas

disekitar
merupakan

empat
titik

peranan
titik

sosial.

dimana

Ini

tindakan

mengenai modernitas: Pertama, deskripsinya

tindakan individu dapat diorientasikan dan

tentang organisasi struktural masyarakat

diorganisir melalui media pengendali yang

modern;

merupakan andalan subsistem subsistem

Kedua,

”kekurangan

kata-katanya

teoritis

yang

sendiri

menghambat

yang berbeda.

upaya Marx untuk menjelaskan kapitalisme

Habermas

membedakan

antara

yang ada baru-baru ini ....... suatu model

peranan yang tergantung organisasi, adalah

yang

struktur

peranan pegawai dalam ekonomi tersebut

kompromis kapitalisme baru baru ini dan

dan peranan klien lembaga lembaga negara.

keretakan

mereka”;

Pada kedua kasus tersebut, peranan yang

Ketiga, penafsirannya terhadap asal usul

dimainkan oleh individu individu didukung

serta konsekuaensi krisis kontemporer di

secara legal dan diabadikan dalam lokasi

masyarakat modern, dan bagaimana mereka

lokasi kelembagaan tersebut. Di lain pihak,

mengakibatkan

–

peranan yang tak tergantung organisasi,

kebebasan

yaitu peranan konsumen di wilayah pribadi

menjelaskan

membaca

keretakan

apa

ulang

struktur

diantara

yang

dia

kehilangan

Weber - kolonisasi

sebut

lifeworld; Keempat,

dan

warganegara

di

wilayah

publik,

argumen yang detil yang digunakan untuk

mengandalkan proses proses self formative

mewujudkan klaimnya.

di dalam lifeworld. Preferensi konsumsi dan
kesetiaan politik, berakar dalam praktek

2

Yang dimaksud mistifikasi adalah proses menjadi
misterius, kabur, atau susah dimengerti

komunikatifnya. Para individu membawa hal

hal tersebut ketika menjumpai mekanisme

informal, tidak secara otomatis menjadi

sistemik pasar dan pemerintahan modern.

bermasalah. Gelombang gelombang awal
juridification dicirikan oleh institusi institusi

5. Juridification dan Patologi Sosial

legal yang baru, “yang bersifat mengekang

Juridification bisa dimaknai sebagai

terhadap

kepentingan

warganegara

dan

peningkatan secara umum hukum formal di

subyek subyek legal yang bersifat privat, dan

masyarakat

dinamika ekonomis dan politis yang telah

modern.

Juridification

memungkinkan Habermas untuk menjajagi

dimunculkan

cara dimana dinamika sistem administratif

terhadap uang dan kekuasaan”.

dan

konstitusi

historis

peranan

klien,

oleh

institusionalisasi

legal

Munculnya negara yang demokratik

berkaitan dengan reproduksi kepribadian

dan

manusia di dalam lifeworld.

kedua bentuk juridification tersebut. Dalam

membedakan

dua

Habermas

kesejahteraan

memerlukan

juridification:

wilayah kontrak upah buruh dan peranan

perluasan hukum untuk menata secara

karyawan, yang sudah dicakup dalam hukum

sistematik

resmi,

dan

tipe

berazas

mengatur

suatu

bentuk

kita

melihat

peningkatan

organisasi sosial yang sebelumnya bersifat

kepadatan

informal; dan suatu peningkatan kepadatan

misalnya tentang jam kerja, kondisi kerja,

serta spesifikasi hukum di suatu wilayah

upah dan imbalan kerja, dan sebagainya.

tertentu. Implikasi normatif

Tetapi, dengan adanya ketentuan untuk

argumen ini

peraturan

suatu

kesejahteraan

institusi legal dan hukum sebagai suatu

kebebasan pada wilayah kontak antara

media pengendali. Institusi institusi legal

sistem

adalah norma norma yang tidak dapat

kesejahteraan

dijustifikasi hanya dengan mengacu kepada

tuntutan tertentu implementasi birokratis dan

kriteria prosedural atau positifistik semata,

kompensasi moneter yang emmbutuhkan

tetapi mereka (institusi legal) memerlukan

suatu definisi ulang terhadap klien dari sudut

justifikasi rasional yang substantif. Hukum,

pandang individualistik, teknis dan legal.

sebagai suatu media pengendali dibebaskan

Paradoksnya adalah “institusi legal yang

dari

menjamin kompensasi sosial akan menjadi

masalah

justifikasi

karena

lifeworld,

pelaksanaannya didasarkan hanya pada

efektif

kriteria prosedural. Karena itu, Habermas

kesejahteraan

berargumentasi bahwa juridification terhadap

sebagai medium”.

wilayah

kehidupan

yang

diatur

secara

hanya

publik

melalui
sosial

ada

legal,

memunculkan pembedaan antara institusi

dan

negara,

peraturan

kehilangan

dimana

kebijakan

dirancangan

undang
yang

untuk

undang

digunakan

Penggunaan

undang-undang

masyarakat

akan

mengalami

gangguan

(hukum) sebagai suatu medium intervensi di

hanya bila sumber sumber daya ini telah

reproduksi sosial hanya bisa dilaksankan

habis dan rusak.

dengan

biaya

berupa

munculnya

konsekuensi konsekuensi patologis.

2. Pergerakan Sosial Baru Versi Habermas
Posisi Habermas terhadap gerakan
gerakan sosial yang baru adalah pada satu
tingkatan,

1. Patologi-Patologi Sosial
Komentar

sederhana

untuk

dinyatakan:

mereka merupakan respon dari lifeworld

Habermas

mengenai

terhadap kolonisasinya. Atas dasar argumen

patologi patologi masyarakat bersifat lebih

kausal

samar. Habermas berargumentasi bahwa

mengembangkan

ketidak

dan

gerakan sosial modern; menawarkan suatu

pemerintahan yang bersifat sistemik, menjadi

pembahasan mengenai asal usul kultural

krisis pengendali bila kinerja ekonomi dan

dan struktural mereka; melengkapi hal ini

negara,

dibawah

dengan suatu pengkajian mengenai kenapa

harapan umum. Krisis pengendali tersebut

sektor sektor spesifik masyarakat modern

dinetralkan dengan upaya mengandalkan

lebih responsif terhadap ancaman kolonisasi;

sumberdaya

menjelaskan bentuk politik apa yang mereka

seimbangan

secara

ekonomi

nyata

komponen

berada

masyarakat

dari

lifeworld. Disinilah subsistem subsistem yang
dikendalikan

media,

terpaku

di

ini,

Habermas
suatu

mampu

tipologi

gerakan

ambil dan isu isu apa yang mereka tangani.

dalam

Habermas

memusatkan

perhatian

lifeworld dan disana mereka dilegitimasi.

kepada tiga (3) isu kontemporer yang

Kehancuran total institusi institusi sosial

membuat

melalui anomie secara umum, dicegah oleh

sensitif.

peralihan efek efek sistem ke dimensi periferi

berlebihan, dimana dinamika ekonomi dan

dari

ini

pemerintahan telah mencapai suatu skala

mengakibatkan dan mengarah ke alienasi

dan kerumitan yang menjadi sangat tidak

dan identitas kolektif yang tidak mapan.

bisa dikendalikan: misalnya energi nuklir dan

Krisis

rekayasa genetik. Sifat dari perubahan teknis

kultur

dan

pengendali

manusia.

yang

lebih

Hal

serius

para

aktor

Pertama,

masalah

menjadi
kerumitan

merongrong kontribusi reproduksi kultural

dan

dan

pemeliharaan

melebihi, secara waktu, ruang dan sosial,

masyarakat, yang menyebabkan hilangnya

kemampuan lifeworld ntuk bertangung jawab

legitimasi

terhadap proses yang dimunculkan, yang

sosialisasi

dan

terhadap

motivasi.

Integritas

perkembangan

(pelaku)

organisasi

telah

Akhirnya,

berisiko dan bermasalah secara moral. Hal

Habermas

mengkaitkan

hal ini berfungsi sebagai katalis terhadap

aspek-aspek dari politik gerakan ekologi

suatu pengakuan yang lebih luas tentang

tersebut dengan suatu respon terhadap apa

kolonisasi lifeworld. Habermas berpendapat

yang dia sebut sebagai suatu pembebanan

bahwa oposisi gerakan lingkungan terhadap

yang

konsekuensi dari perkembangan teknologis

komunikatif.

berlebihan

terhadap

infrastruktur

dan ekonomis yang tak terkendali dan

Agumen-argumen Habermas tentang

tindakan ekonomis serta politis yang tidak

krisis lingkungan terkenal sebagai sepuluh

dikendalikan

akan

tesis seperti di bawah ini :

suatu

1. Krisis pengendali politis dan ekonomis

memberikan

secara
kepada

pandangann

moral,
gerakan

kognitif

ini

dimana

proses

bergerak

”hilir

mudik”

antar

masing

kolonisasi yang pada kodisi tertentu tak

masing substansi mereka. Munculnya

terlihat, bisa dideteksi dan dilawan. Kedua,

campur tangan pemerintah telah banyak

perusakan material yang nyata terhadap

membantu mengendalikan proses proses

lingkungan

ini

alami

dan

perkotaan

menyebabkan munculnya politik lingkungan.
Dalam

berjuang

lingkungan

melawan

(”pembangunan

kerusakan
yang

2. Inti

dari

lifeworld

masyarakatnya

adalah

dan

proses

komponen
integrasi

nyata

sosial. Hal hal ini berada dalam ancaman

mempengaruhi dasar organik dari lifeworld”),

bilamana krisis pengendali mempunyai

gerakan ekologi secara bersamaan dan

taraf yang sedemikian rupa sehinga

secara drastis membuat standar kemampuan

gerakan

suatu tempat untuk dihuni, serta batas-batas

subsistem

gangguan terhadap lingkungan.

efektif

Habermas mengkaji kaitan antara

hilir

dan

mudik

masalah

antar

subsistem

ternyata

tidak

ekonomi

serta

knerja

pemerintah ternyata berada cukup jauh

kepentingan gerakan ekologis terhadap nilai-

dibawah

nilai dan pengalaman non-material, dan

masyarakat kapitalis belum sampai ke

suatu kepentingan tertentu untuk reproduksi

suatu krisis seperti itu

sosial lifeworld. Dalam menjamin integritas

3. Subsistem-subsistem

lifeworld,

kebutuhan

Sampai

saat

tersebut

ini,

telah

pengalaman

selama lebih dari seabad, berada dalam

pengalaman tersebut dapat dipenuhi dan

ancaman gerakan buruh dan gerakan

pengungkapan

demokratisasi. Sebagai karyawan dan

dipertahankan.

akan

harapan.

nilai-nilai

tersebut

dapat

warganegara, publik di barat mengancam
untuk

menggususr

kapitalisme

dan

mengadili

kekuasaan

yang

tidak

bertangung

jawab

(mengadili

secara

dipersatukan oleh upaya bersama untuk
mempertahankan

lifeworld

publik). Akar dari protes protes ini tidk

diungkapkan

semata mata kepentingan material, tapi

pertumbuhan.

juga karena kepentingan nilai dari ide-

merupakan suatu politik yang didukung

ide.

dan dimotivasi oleh nilai-nilai moral.

4. Kedua ancaman tersebut telah dilawan.
Peranan

konflik

karyawan

telah

yang

berbasiskan

dikendalikan

oleh

sebagai

kritik

Dalam

hal

dan

Teknisasi

yang

tak

terhadap

lifeworld,

terhadap
ini,

bisa

ini

dihindari

gagal

secara

fungsional bila proses proses reproduksi

perusahaan yang berusaha menawar

terganggu.

dan

perlawanan terhadap proses ini pada

melakukan

kompensasi

dengan

Meskipun

memperluas peranan konsumen. Peran

akhirnya

warganegara telah dinetralisir dengan

komitmen normatif yang dimunculkan

datangnya

oleh

demokrasi

massa

dan

kompensasi status klien di welfare state
5. Meskipun

demikian,

kompromi

yang

bertumpu

demikian,

suatu

pada

lifeworld

komitmen

yang

menjadi

rasional.
8. Suatu

kelas

menengah

muda

yang

tercipta – korporatisme, konsumerisme,

berpendidikan baik, dan non productivist

welfare state dan demokrasi massa –

yang hanya memperoleh sedikit dan

telah menyebabkan segmen segmen

menunjukkan

lifeworld mengalami serangan baru: di

terhadap kompromi yang ditawarkan,

wilayah budaya dan kemanusiaan dan

mengalami patologi patologi tersebut

dalam wilayah publik.

secara paling berat dan menjadi paling

respon

yang

sedikit

6. Welfare state telah menciptakan patologi-

sensitif terhadap keberadaan patologi

patologi kemanusiaan dan sosialisasi

patologi tersebut. Kemampuan mereka

melalui proses juridifikasi. Demokrasi

untuk

massa hanya dapat mempertahankan

kolonisasi berasal dari respons mereka

sistem politik yang sekarang dengan cara

terhadap

mendistorsi secara sistematik proses

komplekitas. Hal hal ini menunjukkan

pembentukan aspirasi secara demokratis

lepasnya

dan memecah belah kesadaran

keputusan ekonomis dan politis dari

7. Gerakan lingkungan adalah bagian dari

merasakan/mendeteksi

masalah

proses

ekologis

pembuatan

dan

keputusan

pengendalian demokratis dan orientasi

suatu gebrakan yang lebih luas dari

orientasi

kegiatan

untuk bertahan hidup membuat para

politik

yang

baru,

yang

nilai.

Kepentingan

material

peserta lebih terbuka terhadap dampak

10. Bila gerakan lingkungan dapat dijelaskan

yang lebih umum dari sistem sistem aksi

berdasarkan

strategis

suatu proses kolonisasi patologis dan

yang

sekarang

merambah

lifeworld.
9. Karena

perlawanannya

terhadap

motivasinya dalam hal kriteria normatif
itu,

kita

menjelaskan

yang dimunculkan sendiri oleh lifeworld,

tumpang tindih yang baru baru ini terjadi

kita berharap bahwa standar kultural

antara isu-isu lingkungan dengan posisi

yang

posisi moral dan politis yang radikal.

dengan nilai-nilai budaya non-patologis;

Dalam

melawan

kesukaan terhadap hal yang rasional

pembuatan

daripada terhadap yang tidak rasional;

keputusan politis dan ekonomis, gerakan

komitmen terhadap efek pembentukan

lingkungan telah berargumentasi bahwa

struktur

sifat keputusan keputusan tersebut yang

permintaan

sarat dengan masalah, berasal dari

kumulatif mereka dibuat tersedia bagi

proses

wilayah publik.

upaya

dampak

dapat

mobilisasi

lingkungan

pengambilan

sendiri.

Ini

munculnya

telah
suatu

keputusan

itu

dipertahankannya

mereka

akan

yang

cocok

sama;

bahwa

dan

pembelajaran

menyebabkan

permintaan

akan

Sebagai kesimpulan, dan ini berbeda

pembatasan terhadap sistem imperatives

dengan

dan

kemampuan

menunjukkan bahwa faktor faktor berikut ini

lifeworld untuk memerintahkan tindakan.

adalah lebih penting dalam munculnya politik

Karena itu, pra kondisi struktural dari

lingkungan.

suatu masyarakat yang lestari adalah

1. Bahwa tingkatan dan bentuk degradasi

suatu pengembangan dari masyarakat

lingkungan yang kontemporer (dewasa

yang beradab (civil society) dan suatu

ini) merupakan faktor penyebab utama

pengurangan wilayah kekuasaan negara;

dari gerakan lingkungan kontemporer.

demokrasi

partisipatif

Perkembangan

diungulkan

daripadi

pengembangan

representatif

dan

yang

lebih

demokrasi

kemandirian

untuk

karya

Habermas,

sementara

bentuk-bentuk

baru

pengetahuan teknis telah memungkinkan
dikenalinya degradasi dan perhitungan

mencapai kesejahteraan; dan perluasan

terhadap

sistem

yang

bahwa Barat di masa pasca perang telah

informal, walaupun tanpa sepenuhnya

mengalami perkembangan sangat besar

meninggalkan wilayah ekonomi formal.

dalam

ekonomi

non

moneter

implikasinya.

difusi

informasi

Perlu

ini

dicatat

melalui

pendidikan tinggi dan media massa yang

lebih

luas,

lingkungan

dan
itu

aktivitas

Meskipun demikian, argumen argumen

Ini

telah

ulang

dan

ekspresi mereka yang paling efektif

perhitungan ulang kepentingan material

melalui gelombangan kritik budaya pasca

diantara segmen segmen publik Barat:

1960

kepentingan

dinilai

tandingan, feminisme, kritik terhadap

berdasarkan kemampuan untuk terus

konsumerisme, dsb). Hal yang disebut

hidup dan kualitas kehidupan, dan juga

terakhir

berdasarkan

argumen diungkapkan dalam wilayah

mengharuskan

perorangan.

sendiri.

gerakan

definisi

material

harus

perhitungan

konsumsi

Perubahan-perubahan

ini

tersebut

pada

an

publik

awalnya

gerakan

menemukan

alternatif,

memungkinkan

dan

tatanan

kultur

argumen-

sosial

alternatif

telah mengakibatkan suatu perluasan

ditawarkan. Hanya dengan itulah maka

yang nyata dari gerakan lingkungan yang

nilai nilai yang merembes bisa dirubah

ada

menjadi kemungkinan kemungkinan dan

yang

tersisa

dari

gelombang

sebelumnya dari kritik budaya akhir abad
19,

dan

merupakan

penyebab

program program politis.
3. Argumen

argumen

moral

dan

pertumbuhan pada elemen yang kurang

kepentingan kepentingan yang didefinisi

radikal dari gerakan lingkungan, dan juga

ulang ini telah memperoleh (di masa 30

pada elemen yang lebih radikal.

tahun terahir) pengikut yang cukup besar

2. Sebagai tambahan, politik lingkungan

yang tertarik akan hal hal tersebut. Ini

telah dimobilisasi oleh pengungkapan

merupakan kelas menengah baru yang

dan anjuran berbagai nilai-nilai moral. Ini

telah

telah muncul sebagian sebagai respon

sukarelawan dan publik yang diperluas.

terhadap sifat masalah lingkungan yang

Meskipun demikian, tidak hanya posisi

dihadapi, tapi mempunyai akar historis

sosial ekonomi kelas menengah yang

yang lebih dalam di dalam seluruh

membuat mereka cenderung mengarah

kumpulan

ke

kultural

pasca

transformasi-transformasi
pencerahan.

Sebagai

dimasukkan

ke

keprihatinan

beberapa

bukti

dalam

lingkungan;
yang

bahwa

yang lebih universal yang dapat dipahami

sosialisasi

dan bereaksi terhadap kebutuhan yang

kemakmuran, adalah penting.

pada

akhirnya

(pada

tipe-tipe

anak

anak

baru
dan

tingkat

global) adalah untuk kelestarian planet
bumi ini.

masa

ada

menunjukkan

misal, munculnya posisi posisi moral

wajar,

pengalaman

sektor

Bila
sosialisasi

kemakmuran,
dan

kesempatan

pendidikan,
kerja

non-

productivist

telah

meningkatkan

kekuasaan

ekonomis

dan

politis,

serta

kecenderungan kelas menengah baru ke

kecepatan dan bentuk perubahan sosial

arah

serta

politik

lingkungan,

maka

ada

teknologis,

tampak

melebihi

dan

kemungkinan bahwa faktor faktor tersebut

melampaui (secara konsisten) kemampuan

telah membuat mereka menjadi sensitif

lifeworld dan sistem sistem normatifnya.

terhadap

dari

Kedua isu isu tersebut membentuk tema

kesejahteraan yang diupayakan pemerintah,

tema inti dalam karya Ulrich Beck di Bab 5,

walaupun pada tingkat beban patologis yang

saya akan menjajagi isu isu ini berkaitan

lebih rendah dibanding kelompok miskin.

dengan ide idenya mengenai risk society dan

Karena itu, gerakan politik non lingkungan

sikap

dari barat pasca perang telah kehilangan

terorganisir

sebagian

B. Marxisme dan Ekologi

konsekuensi

daya

patologis

tariknya

untuk

kelas

tak

bertanggung

Marxisme,

kekosongan

lingkungan

ekonomi-politik, menyediakan kerangka yang

menggabungkan

lebih luas dan ”matang” ketimbang ekologi

keprihatinan akan lingkungan dengan upaya

sosial. Karena itu, keduanya lebih berguna

mempertahankan lifeworld, yang dianggap

untuk memahami dunia, termasuk dunia

penting oleh kelas ini.

alam, dan memberikan landasan yang lebih

radikal

telah

Elemen

Gerakan

berperan

tertentu

dari

filsafat

yang

menengah baru, dan muncullah sesuatu
politik.

sebagai

jawab

dan

teori

pekerjaan

kokoh bagi tindakan politik. Dua aspek dari

Habermas antara lain Pertama, menekankan

teori Marxis yang paling relevan untuk

pentingnya degradasi lingkungan yang aktual

memahami dan melakukan aksi atas isu-isu

dalam merangsang gerakan lingkungan, dan

tentang ekologi serta lingkungan adalah

bukannya menjajagi konsekuensi politis dan

materialism dialektik dan teori akumulasi.

kultural dari ancaman dan resiko lingkungan
Materialisme

yang tidak diketahui dan tidak pasti. Kedua,
filsafat,

growth (kritik terhadap pertumbuhan) dan

relevansinya dengan diskusi ekologi karena

protes terhadap kerumitan sistem yang

implikasinya pada cara kita memahami alam.

berlebihan, relatif tidak terkaji. Hal yang

Kini sudah menjadi pemahaman umum di

disebut lebih awal adalah argumen kritis

kalangan ekologis profesional bahwa alam

yang

gerakan

tidaklah statis, bukan sesuatu yang selalu

protes yang baru terhadap yang disebut

sama, sekalipun tanpa gangguan manusia.

terakhir

Dengan

–

cara

gerakan

dimana

pelaksanaan

ukuran

ada

dan

sebagai

pemahaman Habermas tentang critique of

mempersatukan

menjadi

dialektik,

komunitasnya

menyadari

maupun

dengan ukuran biosfernya, alam tidak berada

dalam keseimbangan” , tidak juga berada

menjelaskan kebutuhan kekuatan-kekuatan

dalam “keadaan terbaik”-nya. Kita tahu tidak

kapitalis

ada

dapat

mengeksternalkan sebanyak mungkin biaya

dari

produksi menjadi beban masyarakat dalam

kekuatan

memastikan

apapun

yang

kesetimbangan

stabil

jumlah populasi ataupun komposisi spesies

jumlah

dari komunitas-komunitas. Menurut mereka
filsafat

yang

efektif

karakteristik

dan

untuk

memahami

proses-proses

tersebut

yang

besar,

berkompetisi

untuk

termasuk

biaya

“cuci

tangan”—(berupa)

insentif

tetap

bagi

aktivitas

dan

konsumsi

yang

produksi

menghasilkan banyak limbah; dan ekspansi

adalah materialisme dialektik, yang “tesis

internasional

utamanya adalah pendapat bahwa alam

mereka mencari pasar baru, sumber daya

mengandung kontradiksi- kontradiksi, bahwa

baru dan, lebih banyak lagi tempat baru

ada kesatuan dan interpenetrasi dari apa

untuk

yang

terdapat konflik mendasar antara kapitalisme

kelihatannya

eksklusif

tak

saling

kekuatan

membuang

kapitalis

limbahnya.

rasionalitas ekologis.

ketika

Sehingga,

pengaruh, dan karenanya isu utama bagi

dan

Seperti

yang

ilmu pengetahuan adalah kajian tentang

dikatakan oleh Paul Sweezy, bahwa catatan

kesatuan dan kontradiksi tersebut.”

buruk (di bidang lingkungan) kapitalisme
disebabkan oleh sifat bawaannya yang

Mungkin berlebihan jika berpendapat

mengusung proses akumulasi modal yang

bahwa seseorang harus menjadi Marxis

tak terkendali. Sistem tersebut tak memiliki

terlebih dulu untuk menjadi ilmuwan yang

mekanisme

baik, kritis, sadar akan kontradiksi dalam

krisis

alam

asumsi-asumsi

individual yang menyusunnya—modal yang

perorangan. Namun Levins dan Lewontin

terpisah-pisah— harus tanggap terhadap

memberi alasan kuat—dengan didukung

peluang-peluang meraup keuntungan dalam

oleh contoh-contoh ekologi populasi dan

jangka pendek, atau tersingkir; tak ada

komunitas, mereka mengatakan bahwa, bagi

bagian dalam sistem itu yang membuka diri

kita,

atau sesuai dengan suatu perencanaan

dan

tak

pendekatan

menyadari

cukup

sekadar

materialis,

menggunakan

menggunakan

melainkan

pendekatan

pengerem/pengendali

ekonomi

berkala;

selain

satuan-satuan

harus

jangka panjang yang mutlak sangat penting

materialis

bagi pelaksanaan sebuah program ekologi

dialektik pada hal-hal khusus agar dunia

yang efektif.

menjadi masuk akal. Pendapat tersebut
benar, khususnya dalam ekologi, karena

Karena dipaksa oleh permintaan,

melibatkan penelitian atas sistem yang

ekonomi

kapitalis

didasarkan

pada

kompleks secara intrinsik. Teori tersebut

pemenuhan kebutuhan berbentuk komoditi,

melibatkan
kebutuhan”

penciptaan
yang

“kebutuhan-

diindividualkan

masyarakat akan puas dengan air minum

dalam

yang bersih – sementara sungai dan air

semua jenis komoditi. Di lain pihak, ekonomi

tanah berpolusi—maka kami akan menjual

sosialis

menekankan

tempat

pemberhentian

konsumsi

kolektif,

air dalam botol dan menyaringnya untuk

massal,

fasilitas

disimpan. Jika agen pengontrol biologis

rekreasi dan liburan bersama, penanganan

dapat dikemas dan dijual demi keuntungan

kesehatan

bagi produsen pertanian,

bersifat

pencegahan,

dan

permukiman bersama. Sehingga, seperti

dilakukan,

juga

dan

pestisida yang berbahaya akan berkurang.

Magdoff, negeri-negeri sosialis setidaknya

Perusahaan-perusahaan kapitalis, jauh-jauh

berpotensi membuat beberapa kemajuan

hari sebelum dipaksa, bukan saja karena

signifikan menuju produksi yang rasional

alasan

secara ekologis. Kendati demikian, negeri-

ekonomi, sudah mepertimbangkan sumber-

negeri dengan kebijakan-kebijakan sosialis

sumber daya ekologi, seperti unsur hara

secara umum memiliki catatan lingkungan

tanah dan populasi serangga bermanfaat,

yang kurang baik. Sebagian karena keadaan

sebagai

tempat pemerintahan sosialis itu berada—

perhitungan mereka.

dikemukakan

oleh

Sweezy

dan

hal itu akan

mungkin

politik tapi juga

persediaan

penggunaan

karena

alasan

modal

dalam

relatif miskin, mendapat serangan-serangan
Kendati

dari luar dan, khususnya bagi yang kecil,
mengalami
Dunia

ketergantungan

Ketiga,

suatu

ekonomi

posisi yang

ala
tidak

menguntungkan dalam pasar internasional.

dalam

konteks

kapitalisme,

tapi

tidak

demikian halnya dengan masalah lingkungan
keseluruhan.

Itu

karena

bawaan

kecenderungan kapital untuk berekspansi

kapitalisme membuang limbah dan sampah

secara internasional - ketika kapital dibatasi

(ke lingkungan) adalah konsekuensi dari

di tingkat lokal (contohnya, ketika pemerintah

syarat pertumbuhannya, kita tidak boleh

setempat menanggapi tekanan dari para

“meragukan

dan

environmentalis dan menerapkan regulasi

kemampuannya untuk menyesuaikan diri,”

berbiaya tinggi pada industri swasta demi

seperti diperingatkan oleh Andre Gorz dalam

perlindungan lingkungan), maka ia akan

Ecology in Politics Dalam tingkat tertentu,

pindah.

terlihat

kecerdikan

jelas

menerima

kecenderungan

masalah

lingkungan dapat dipermak di sana-sini

secara
Meskipun

beberapa

bahwa

keprihatinan

solusi-solusinya

kapitalisme

kapitalisme
ekologi,

bisa
sejauh

bisa dikomoditikan.

Jika

Dalam pemahaman akhir, tuntutan
akan rasionalitas ekologis dalam skala besar

merupakan

tuntutan

karena

mereka dari ekologi atau kriteria-kriteria

perubahan

ekologis. Misalnya, ekologis sosial melihat

struktural yang mendasar. Hal itu tentu tidak

desentralisasi sebagai elemen kunci dari

dipahami

gerakan

masyarakat yang rasional secara ekologis.

lingkungan, banyak partisipannya melihat

Namun, seperti dinyatakan oleh O’Connor,

bahwa tuntutan dan tujuan aksi-aksi mereka

merujuk pengalaman Cina, desentralisasi

hanyalah

industri, dalam ukuran ekonomi, mempersulit

pemenuhannya

radikal

membutuhkan

sepenuhnya

untuk

oleh

menerapkan

perangkat-

perangkat khusus perlindungan lingkungan.

upaya

Peran khusus dari sayap kiri (ekologis sosial

limbah, dan menyebabkan permasalahan-

dan Marxis) dalam gerakan lingkungan

permasalahan polusi yang parah di tingkat

adalah

berkelanjutan

lokal. Terlebih lagi, menentukan ekologi

mengekspresikan politik dari keprihatinan

sebagai satu-satunya kriteria untuk aksi,

ekologis-bahwa

seseorang

bukan

untuk

lah

secara

kemerosotan
masalah

lingkungan

“industri”

untuk

mewujudkan

mungkin

pengelolaan

akan

menolak

atau

kapitalisme tapi tak tahu ke mana harus

“modernisasi” yang lepas dari hubungan-

pergi. Seperti dipahami oleh Gorz, “ekologi

hubungan sosial produksi dan pertukaran.

tidak perlu melakukan penolakan terhadap

Bukan pula persoalan ideologi, yang selesai

otoritarianisme,

dengan kesadaran lingkungan yang lebih

karena

besar atau perubahan dalam gaya hidup

kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan

perorangan. Kemerosotan lingkungan adalah

dapat diterapkan pada penduduk secara

persoalan kontrol yang tidak demokratis atas

paksa.

sumber daya-sumber daya

dan

solusi-solusi

dengan

itu

teknofasis,”

aturan-aturan

dan

proses
Konflik yang sering dikedepankan

pengambilan keputusan.

adalah, di satu sisi, antara lapangan kerja
Dalam praktek politik, posisi tegas

atau keberlangsungan ekonomi dan, di sisi

Marxisme adalah bahwa ekologi tidak dapat

lain, kualitas lingkungan. Konflik tersebut

(secara tersendiri) menjadi tujuan khusus

sebenarnya tidak ada. Analisis politik yang

dari suatu masyarakat atau suatu program.

lebih

Sebaliknya, ekologis sosial, seperti yang

menuju tatanan yang lebih sosial dan

mereka tunjukkan dalam analisis-analisis

rasional secara ekologis. Program yang

dan peran politiknya dalam partai-partai

menghubungkannya harus mencakup baik

Hijau

tujuan rasionalitas ekologis maupun tujuan

dan

mendefinisikan

organisasi-organisa
politiknya

dalam

sinya,
konteks

ekologi dan menurunkan model masyarakat

besar

keadilan

diperlukan

dan

untuk

demokrasi

bergerak

yang

lebih

didefinisikan secara sosial. Perspektif Marxis

menyediakan elemen penting dalam analisis

beracun,

politiknya yang lebih besar dengan kritiknya

terkendali,

pada

kesatuan dan dampak politik yang lebih

kapitalisme

dan

khususnya

teori

pestisida,
dan

penambangan

lain

tak

sebagainya—demi

akumulasi. Akumulasi kapitalis tidak hanya

besar,

mendasari dan menggerakkan perusakan

mengkoordinasikannya

lingkungan,

penderitaan-

nasional dan internasional. Itu sama dengan

penderitaan yang lain, seperti penerapan

internasionalisasi pengorganisasian buruh,

kontrol ekonomi dan politik oleh kepentingan

yang diperlukan karena alasan yang sama.

tapi

juga

kita

perlu

mulai

dalam

gerakan

kapitalis atas manusia di seluruh dunia.
Hasilnya,

jika

masalahnya,

kapitalisme

maka

secara

adalah

logis

tidak

lengkap dan secara politis dangkal jika
membangun

gerakan

semata

REZIM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
ALAM DI INDONESIA
A. Respon Terhadap Krisis Ekologi

berbasis

utama pada keprihatinan ekologis.

Dalam

negara-bangsa

berhadapan dengan kapital adalah alasan
lain mengapa pengorganisasian lingkungan
harus berlingkup internasional. Pada musim
gugur 1989 misalnya, dalam menanggapi
Belanda yang memberlakukan aturan emisi
kendaraan,

Prancis

pengadilan

membawanya

Eropa.

berargumen
menunjukkan

bahwa

ke

Pemerintah

Prancis

hukum

Belanda

pengingkaran

terhadap

kesepakatan Pasar Umum, karena mobil
Prancis akan terhalangi untuk dijual di
Belanda.

Prancis

memenangkan

kasus

tersebut.

ekologi,

berbeda

kalau

berseberangan.

Aliran

modernisasi

ekologi

tidak

disebut

pertama

yaitu

(ecological

modernization) dengan tokoh antara lain
Joseph Huber (Adiwibowo, 2007), dan aliran
kedua adalah aliran hijau (green response).
Aliran pertama menekankan kepada caracara menghadapi krisis ekologi dengan cara
diisolasi, dipecahkan secara spesifik, bersifat
diskrit

dan

linier,

ciri

berikutnya

yaitu

memandang krisis ekologi dipandang dapat
dipecahkan

melalui

atau

mengandalkan

pada inovasi teknologi tanpa harus merubah
tatanan atau struktur sosial, ekonomi dan
politik ang ada.

Sebagai

tambahan,

mengkonsolidasikan

dan

untuk
mempolitisir

perlawanan-perlawanan lokal yang sudah
ada—melawan

krisis

paling tidak terdapat dua aliran yang masingmasing

Melemahnya

merespon

pembuangan

limbah

Sedangkan

aliran

hijau

(green

response) menganggap krisis ekologi harus
diatasi melalui perubahan (struktural) sosial,
ekonomi

dan

politik

secara

holistik,

konsekuensi dari pendekatan ini bahwa

 Ketidakseimbangan

relasi

kekuasaan

pakar ilmu sosial, ekonomi, politik dan

(unequal power relations) antara aktor

budayawan serta kearifan lokal masyarakat

lokal,

harus

internasional dalam akses dan kontrol

menjadi

memecahkan

garda

terdepan

dalam

krisis ekologi. Pemecahan

krisis ekologi yang melulu mengandalkan
pada teknologi dan kepakaran di bidang

nasional,

regional,

sumber-sumberdaya

alam

dan

dan

lingkungan hidup
 Lemahnya

tata-pengaturan

ilmu-ilmu fisika hanya memecahkan masalah

governance),

pada tingkatan symptom. Pendekatan baru

penguasaan sumberdaya alam publik

yang digunakan untuk meneliti perubahan

(unclear common proverty regimes) dan

sumberdaya alam dan lingkungan antara lain

ketidakpastian

beranggapan bahwa degradasi lingkungan

(insecure property rights)

muncul

sebagai

kepentingan
seperti

akibat

pertarungan

ekonomi-politik

negara,

para

masyarakat,

 terhadap

tidak

jelasnya

(weak

hak-hak

Paradigma

rejim

kepemilikan

pengelolaan

pihak

sumberdaya alam dan lingkungan yang

LSM,

masih
 berciri bias pada otoritas kelembagaan

perusahaan.
Sementara untuk kasus Indonesia,

pemerintah ketimbang ketimbang pada

krisis ekologi terlebih dahulu harus diketahui

kemampuan rakyat (devolusi), bias pada

beberapa hal, antara lain:

otoritas

 Krisis

ekologi

sebagai

umumnya

akibat

pengetahuan,

dari

pendidikan,

modern

ketimbang pada ilmu pengetahuan lokal,

rendahnya

bias gender

kesadaran
A. Pengelolaan Sumberdaya Alam Hutan
Di Indonesia

serta masalah demografi
 Fakta-fakta menunjukkan krisis ekologi di
sebenarnya

pengetahuan

dipandang

lingkungan dan pendapatan masyarakat

Indonesia

ilmu

lebih

Di Indonesia segala kekayaan alam

banyak

termasuk tanah, sumberdaya hayati dan air

disebabkan oleh : a) masalah-masalah

dikuasai oleh negara seperti yang diatur

struktural seperti kebijakan ekonomi yang

dalam UUD 1945. Sangat jelas bahwa

eksploitatif, sektoral dan tidak bersifat

pemerintah mewakili negara, bertangung

partisipatif, hak penguasaan sumberdaya

jawab menjamin semua kekayaan alam

alam oleh negara, market failures dan

tersebut

maraknya praktek korupsi, kolusi dan

menjamin kekayaan yang dihasilkan dapat

nepotisme (KKN)

digunakan

dikelola

dengan

sebaik

baik

baiknya

dengan

untuk

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat

disekitar

Indonesia.

tanaman buah-buahan, kopi, coklat dan

Setelah konstitusi, peraturan paling

tempat

dicampur

dengan

tingla

mereka

tanaman

dengan

kayu-kayuan

penting yang berkaitan dengan pengelolaan

yang dikenal dengan. Hutan seperti ini

dan distribusi manfaat sumber daya alam

menyediakan

yaitu TAP MPR IX tahun 2001 tentang

menyerupai hutan alam Namun dengan

Pembaruan

sedikit

Agraria

dan

Pengelolaan

lebih

banyak

rendah

jasa

lingkungan,

dalam

Sumber Daya Alam. Secara umum, hal ini

keanekaragaman

dapat dilihat sebagai sebuah pencapaian

dengan hutan alam. Di lain tempat terdapat

dan pernyataan eksplisit MPR, dimana yang

masyarakat yang gigih melindungi hutan

paling penting dan dibutuhkan pemerintah

dikawasan mereka dengan swadaya atau

untuk

terhadap

dengan bantuan petugas kehutanan. Hal ini

pembaruan pengelolaan sumber daya alam

menjadi sangat ironis mengingat angka

dan

kerusakan hutan di Indonesia sebesar 1 juta

memiliki

pembaruan

mengharuskan

komitmen

agraria.

negara

untuk

Hal

ini

mengkaji,

hektar

per

hayatinya

kandungan

tahun.

Analisis

terakhir

mencabut dan merevisi semua peraturan

Departemen

perundang-undangan mengenai tanah dan

Tebang Tahunan tahun 2002 menurun tajam

sumber-sumber agraria lanilla dan pada saat

hinga

yang sama menyelesaikan konflik agraria

sementara kayu yang masuk pada industri

yang ada saat ini secara adil dan lestari.

tahun tersebut melebihi 50 juta kubik m³ -

hampir

Kehutanan

dibandingkan

10

juta

tentang

kubik

Jatah

m³

kayu

UUPA No 5 tahun 1960 dan UU

terlihat 4 kali lebih besar dari kayu dengan

Kehutanan no 41 tahun 1999 merupakan

sumber legal dan illegal. Dengan data ini,

dua perundang-undangan paling penting

tampaknya produksi hutan alam Indonesia

yang

hirarki

akan habis pada akhir dekade ini dan banyak

perundangan tanah dan sumber daya alam

kawasan hutan konservasi akan terancam

menduduki urutan kedua estela Konstitusi.

bahaya atau bahkan hilang sama sekali3

dalam

perundangan

Kedua aturan tersebut secara langsung

Konflik antara masyarakat setempat

mengatur pengelolaan dan distribuís sumber

yang mengklaim hak atas tanah dan sumber

daya alam.

daya yang ada di kawasan hutan dan industri

Kondisi pengelolaan sumber daya

kehutanan serta petugas kehutanan telah

alam di Indonesia saat ini sangat beragam.Di

mencuat secara konsisten selama 15 tahun

beberapa

terakhir. Ketidakjelasan penguasaan baik

tempat

terdapat

komunitas

masyarakat yang menanam hutan produktif

3

Lihat Chip Fay dan Martua Sirait. Dalam Jurnal
Pembaruan Desa dan Agraria. 2006

oleh masyarakat maupun dari pihak industri

Kehutanan

untuk

telah menyebabkan penurunan fungsi tanah

mengelola

Kawasan

dan hutan serta seringkali diikuti dengan

Kawasan hutan dapat dibagi menjadi 2

kekerasan.

bagian yaitu kawasan hutan negara dan

Semua

ketidakjelasan

bermuara

”aturan

departemen

main”

Kehutanan.

Kehutanan

dari

Indonesia.

kawasan hutan hak.

Departemen

Kawasan hutan dapat secara resmi
dinyatakan sebagai Kawasan Hutan negara

dapat

ketika sudah diketahui bahwa tidak ada hak

mengelola wilayah yang begitu luas dan

lain atas tanah hutan tersebut berada

memberikan

dan

(seperti hak yang diatur dalam UUPA tahun

pengelolaan yang dibutuhkan baik bagi

1960). Undang-undang tersebut isinya saling

masyarakat setempat maupun bagi industri

kontradiksi dan secara bias beranggapan

kehutanan.Kebingungan dan ketidaksetujuan

bahwa Kawasan Hutan negara sebagai

akan siapa yang seharusnya menguasai

seluruh wilayah yang digambarkan oleh

atau

di

TGHK/RTRWP dan tidak ada hak milik

Indonesia semakin meningkat dan dilihat

(private right) lagi diatasnya. Hak milik

sebagai

dijelaskan sebagai tanah bersertifikat yang

Indonesia

kewenangan

Hutan

dan

atas

daratan

memiliki

kepada

menentukan

namun

kepastian

memiliki

hutan

penyebab

tidak

penguasaan

dan

utama

kawasan

oleh

banyak

kalangan sebagai kegagalan Indonesia untuk

dikeluarkan

oleh

mengelola kawasan hutannya. Asal dari

Penjelasan

UU

kebingungan ini, bagian terbesar terletak

bahwa pada prinsipnya seluruh wilayah yang

pada pengertian dasar atas apa dan dimana

sebelumnya dikuasai oleh Hukum Adat

hutan Indonesia serta apa dan dimana

didalam Kawasan Hutan masuk ke dalam

kewenangan Departemen Kehutanan. Pada

kategori

waktu bersamaan, konflik atas tanah dan

bertentangan dengan definisi Hutan Hak

sumber daya alam yang diakibatkan oleh

dalam UU Kehutanan tahun 1999 dan PP No

ketidakjelasan tanah negara dengan tanah

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

rakyat akan tetap ada jika tidak ada usaha

dimana dengan disertai bukti, hak milik dapat

serius

diakui atau diberikan sesuai dengan UUPA

dan

sistematis

untuk

merasionalisasikan kawasan hutan negara
melalui strategi prioritas yang jelas.
Undang-undang Kehutanan No 41
tahun
kepada

1999

memberikan

Pemerintah

melalui

kewenangan
departemen

Hutan

BPN

menurut

Kehutanan

Negara.

UUPA.

menyatakan

Hal

ini

jelas

1960.
Kawasan Hutan hak atau wilayah
hutan milik meliputi hampir 90 % dari
kawasan

hutan.

Kawasan

Hutan

hak

dikatakan secara sah secara hukum berada

di bawah kewenangan BPN atau lembaga
yang bertanggungjawab atas pengurusan

PENUTUP

penguasaan
Dalam

atas

kasus

menurut

tanah

Kawasan

UUPA

merupakan

UUPA.

Dalam kerangka analisis Habermas dan

Hutan

negara,

Marx, kondisi pengelolaan sumber daya

tersebut

alam

tanah-tanah

Tanah

menyatakan

sesuai

tidak

negara
ada

termasuk

pengelolaan

kehutanan

sejak

BATB

dipicu oleh terlalu dominannya rezim negara

hak-hak

lokal

dalam mengelola dan mengendalikan sektor

diatasnya. Sedangkan dalam kaus Kawasan

kehutanan.

Hutan Hak, hampir tanpa pengecualian,

ekologi adalah masalah politis dalam makna

belum ditentukan ada tidaknya hak-hak lokal

bahwa masalah-masalah sumber daya alam,

dan tanah-tanah ini tetap ”belum terdaftar”

termasuk kehutanan, dihasilkan atau sangat

sebagai

dipengaruhi oleh kesenjangan- kesenjangan

wilayah

yang

ditetapkan

Permasalahan- permasalahan

Departemen Kehutanan sebagai Kawasan

kontrol

Hutan. Pengertian ”Tanah-tanah yang belum

kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa. Hal

terdaftar”

ini perlu mendapat perhatian serius dari

dikuasai

oleh

negara

namun

secara teknis bukan ”Tanah Negara”.
Pasal

UUK

kekuatan

politik

di

antara

stakeholder khususnya pemerintah, karena

mengizinkan

jika terus dalam kondisi seperti ini, potensi

Departemen Kehutanan untuk melanjutkan

konflik antar masyarakat yang berada di

penatagunaan

dengan

kawasan hutan dengan pihak pemerintah

menntukan fungsi hutan produksi, konservasi

dan swasta yang diberi hak mengelola hutan

dan fungsi hutan lindung mengingat proses

akan mencuat ke permukaan.

penetapan

12

dan

kawasan

kawasan

hutan

akan

Kondisi di atas sejalan dengan fakta-

membutuhkan waktu yang lama. Namun

fakta yang menunjukkan bahwa krisis ekologi

demikian, penatagunaan kawasan hutan

di

tidak

disebabkan

dapat

dilanjutkan

hutan

dengan

proses

Indonesia

sebenarnya

oleh

lebih

banyak

: a) masalah-masalah

apapun (termasuk pemberian ijin diatasnya)

struktural seperti kebijakan ekonomi yang

sebelum

eksploitatif,

ada

status

penguasaannya

sektoral

dan

tidak

bersifat

ditentukan melalui proses pendaftaran tanah

partisipatif, hak penguasaan sumberdaya

atau melalui proses penataan batas kawasan

alam oleh negara, market failures dan

hutan

dengan

maraknya

praktek

korupsi,

dan penetapan

nepotisme

(KKN).

Selain

resmi sebagai Hutan negara oleh Surat

ketidakseimbangan

relasi

Keputusan Menteri kehutanan.

(unequal power relations) antara aktor lokal,

yang

berakhir

penandatanganan BATB

kolusi
itu,

dan

adanya

kekuasaan

nasional, regional, dan internasional dalam

gerakan radikal yang ditumpangi dengan

akses

kepentingan negara maju.

dan

kontrol

terhadap

sumber-

sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan
diperparah

dengan

pengaturan

(weak

jelasnya
alam

rejim

publik

regimes)

lemahnya

tata-

kontemporer dewasa ini merupakan faktor

governance),

tidak

penyebab utama dari gerakan lingkungan

sumberdaya

kontemporer. Kemajuan ilmu pengetahuan

penguasaan

(unclear

dan

common

ketidakpastian

proverty

dan teknologi memungkinkan mendeteksi

hak-hak

masalah

kepemilikan (insecure property rights).
Dengan

Ketiga, bentuk degradasi lingkungan

menggunakan

degradasi

perhitungan

lingkungan

yang

akurat

dan

terhadap

tesis

implikasinya. Di Indonesia, gerakan untuk

Habermas, tentang pengelolaan sumberdaya

menekan degradasi lingkungan didukung

alam khususnya kehutanan di Indonesia,

oleh media masa yang cukup gencar,

bisa dijelaskan bahwa :

walaupun hasilnya belum memuaskan tetapi

Pertama,

ketidakjelasan

dalam

dalam beberapa kasus sudah menunjukan

mengelola sumberdaya alam hutan bisa

titik terang. Misalnya kasus Freeport di

diakibatkan oleh krisis pengendali politis dan

Papua, Newmont yang

ekonomis dalam arti bahwa peran politik dan

sorotan

kepentingan

lingkungan dan LSM yang bergerak di

ekonomi-kapital

sudah

mengendalikan pengelolaan sumber daya

tajam

dari

masih menjadi

kalangan

pencinta

bidang lingkungan.

alam termasuk kehutanan di Indonesia. Hal

Keempat, gerakan politik lingkungan

ini yang menyebabkan makin carut-marutnya

telah diperkuat dan dimobilisasi oleh kelas

sumber daya hutan kita.

menengah berupa berbagai nilai-nilai moral

Kedua, berbeda dengan kondisi di

yang tumbuh terhadap kesadaran untuk

negara Barat yang sudah maju, gerakan

menjaga kelestarian planet bumi terutama

kaum

setelah tahun 1960-an dengan munculnya

buruh

yang

sangat

mendukung

demokratisasi sehingga mampu membawa

gerakan

berbagai

kerusakan

feminisme, kritik terhadap konsumerisme

lingkungan sampai tingkat pengadilan, di

yang pada akhirnya bisa mendorong menjadi

Indonesia

program program politis.

penyimpangan

protes

dan

terhadap

kerusakan

lingkungan masih belum sepenuhnya dapat
dukungan. Dalam beberapa kasus bahkan
aktivis

lingkungan

seringkali

di

anggap

alternatif,

kultur

tandingan,
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