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PRAKATA

Banyaknya persoalan lingkungan di sekitar kita, seringkali 

beriringan dengan perilaku yang tidak langsung kita sadari untuk 

dilakukan seperti membuang sampah bukan di tempatnya, 

menggunakan air dengan boros, menyalakan listrik dengan sesukanya,  

mencemari udara, yang kesemuanya bermuara terjadinya krisis 

lingkungan dan menjadikan kita semakin dekat dengan  situasi yang 

berkaitan dengan kerusakan lingkungan.  

Untuk itulah, buku hasil penelitian dan pengabdian yang sudah 

dipublikasikan dalam bentuk tulisan populer di media cetak, diskusi 

terbatas, temu ilmiah nasional dan seminar internasional ini ada. 

Setidaknya pembaca bisa mencermati dan membaca dengan kritis, 

berinterospeksi bahkan kemudian berubah menjadi lebih peduli 

dengan kondisi lingkungan kita yang semakin memburuk. 

Buku ini dibuat sebagai aplikasi dari mata kuliah Psikologi 

Lingkungan yang penulis ajar sehingga mahasiswa tidak akan merasa 

kesulitan untuk mencari bahan, mahasiswa bisa membaca, mencermati 

dan  mempelajari serta berdiskusi. 

Penulis berharap masukan dari semua pihak, untuk kelengkapan 

buku dan tentunya untuk proses pembelajaran yang baik bagi penulis. 

Gondangmanis, Kudus, Januari 2012

Penulis,

Mochamad Widjanarko
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Pembuatan buku ini merupakan hasil aktivitas akademik 

yang patut dijadikan contoh oleh kawan-kawan penulis khususnya 

para pengajar di lembaga pendidikan tinggi. Kehadiran buku ini 

bukan semata-mata untuk memperluas wawasan pengetahuan dan 

mempermudah aktivitas belajar mengajar melainkan juga memberikan 

inspirasi berdasarkan data-data empiris yang muncul di lapangan. 

Pembaca buku ini akan termudahkan untuk membaca dan 

menyerap isi buku ini karena buku ini bukan saja teori tetapi juga 

pelaksanaan implementatif di lapangan dengan data-data hasil 

penelitian. 

Buku ini sangat diperlukan untuk menjadi panduan bagi 

mahasiswa dan memperkaya kajian psikologi sosial umumnya dan 

pengembangan psikologi lingkungan serta mengisi kekurangan buku 

psikologi lingkungan berdasar pada kajian lokal

Bisa jadi buku ini juga perlu penyempurnaan, yang nantinya 

bermanfaat buat pengembangan psikologi terapan, khususnya psikologi 

lingkungan dalam merespon perilaku manusia dalam beradaptasi 

dengan lingkungan di sekitarnya . 

Gondangmanis, Kudus Januari 2012

Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Muria kudus,

Drs. M. Suharsono M.Si
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1
PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERAPAN 

1.1 Psikologi Lingkungan dan Pendirian Pabrik Semen

Green Psychology adalah istilah yang dipakai oleh Ralph Metzner 

(2000), pendiri dari Green Earth Foundation di Amerika untuk menamai 

suatu gerakan dalam psikologi yang bertujuan menyelaraskan hubungan 

diantara kemanusiaan dan bumi atau alam (earth). Sebenarnya sebelum 

Metzner, beberapa psikolog telah mengembangkan ecopsychology yang 

mulai dikenal sejak tahun 1990an sebagai gerakan intelektual dan sosial 

yang mencoba mengerti dan “menyembuhkan” hubungan manusia 

dengan bumi. 

Kita hidup didalam budaya ekologis yang destruktif. Ahli budaya 

yang beraliran ekologi telah mengidentifikasi berbagai cara masyarakat 

urban-industri menciptakan perasaan keterpisahan dari tanah dan 

menjuruskan manusia kearah tindakan-tindakan yang secara ekologis 

tidak berkelanjutan. Mutu budaya yang paling merusak dunia adalah 

juga yang paling merusak jiwa manusia. Kekuatan sosial seperti 

sentralisasi kekuasaan dan digantikannya keberagaman budaya dengan 

budaya tunggal korporasi menurunkan kemampuan manusia untuk 

memiliki interaksi yang bermakna dan menyehatkan dengan sesama 

dan dengan dunia bukan manusia.

Para ilmuwan lingkungan mewaspadai bahwa kesehatan bumi 

ini dengan cepat menurun dan penyebab utamanya adalah krisis pada 

perilaku manusia. Penyebab utama dari ancaman kepada kesehatan 

dan kesejahteraan ekosistem global adalah perilaku manusia. Polusi, 

penipisan sumber alam, adalah akibat dari aktivitas manusia dibidang 

industri, komersial, dan pribadi. 
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Pembabatan hutan tidak mungkin terjadi secara alamiah, 

manusialah yang memotong pepohonan dan membangun diatas 

tanah. Faktanya, yang dinamakan masalah lingkungan itu sebenarnya 

tidak ada; yang ada adalah ketidakcocokan diantara cara manusia 

memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan proses-proses 

alamiah yang menjaga integritas ekologi.

Dari perspektif ini, masuk akal untuk menelaah penderitaan 

manusia tidak hanya pada tingkat individual. Bila kita hidup dalam 

budaya patologis, yang mengancam sesuatu yang paling sensitif dan 

indah pada manusia, juga mengancam masa depan kehidupan dibumi 

ini, maka kita perlu menemukan cara-cara untuk menyembuhkan 

budaya dan manusia yang hidup didalamnya. Psikolog beraliran 

ecopsychology memakai pengetahuan psikologi mereka untuk menjadi 

pengubah masyarakat menjadi lebih tahu dan lebih efektif dalam hidup 

(Lubis 2008).

Perubahan tata ruang kota sebagai akibat aktifitas manusia 

merupakan hal yang tidak dapat dielakkan oleh kita semua, akan 

tetapi proses yang menyertai  haruslah ditaati dan ditegakkan serta 

dilaksanakan seperti instrumen lingkungan dan perundangan yang 

mengikuti. Akan tetapi implementasinya menjadi sangat sulit ketika ada  

pertentangan kepentingan antara pemilik modal dan masyarakat sekitar 

“proyek”,  bisa jadi yang sangat kental adalah masalah ekonomi karena 

masalah perlindungan keberlanjutan lingkungan belum dianggap 

prioritas utama tetapi masih banyak pihak yang memiliki asumsi 

menjadikan sebagai  beban  atau  sudah memikirkan aspek lingkungan 

tetapi hanya sekedar instrumen yang sarat dengan ketidaktranspranan 

dan autistik, kepentingan diri sendiri, tidak menggugu, menafikkan  

suara masyarakat  marginal. 

Prediksi implikasinya adalah ancaman kawasan-kawasan lindung 

dan  membuka peluang adanya eksploitasi terstruktur  dalam kerangka 

pendapatan asli daerah seperti pembangunan pabrik semen di Pati.  
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Kerja sinergis untuk melakukan penguatan dan pengorganisasian 

sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan lingkungan 

hidup di tingkat lokal menjadi sangat perlu dan penting. Pengembangan 

daya dukung masyarakat lokal terutama di masyarakat terkait, pemilik 

tanah, buruh tani, organisasi non pemerintah, akademisi dan institusi 

pemerintah desa sebagai hak partisipasi aktif dalam pengelolaan 

dan konservasi di daerahnya merupakan bagian awal dari titik tolak 

pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat lokal. Bisa jadi salah 

satunya dengan menitiktolakkan pada melestarikan kearifan lokal 

yang selama ini telah dijalankan sekelompok masyarakat lokal di 

beberapa daerah Kabupaten Pati seperti masyarakat sedulur sikep, hal 

ini merupakan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

oleh eksekutif  daerah, bupati Pati, bahkan kebijakan gubernur Jawa 

Tengah.

Pelibatan masyarakat kota Pati yang dimulai dari pemberian akses 

informasi sampai pada hasil kesetujuan bersama akan pendirian pabrik 

semen harusnya tidak hanya melalui wakil rakyat atau keputusan 

sepihak pemerintah daerah dan pemerintah propinsi saja, akan tetapi 

masyarakat kota Pati di tingkat akar rumput perlu dilibatkan secara 

aktif, termasuk berupaya untuk bisa memahami sosio-budaya setempat 

“kenapa ada masyarakat yang menolak pendirian pabrik semen?”, 

jika tidak lagi mengadopsi masyarakat penolak karena kegiuran 

bahasa investasi berlandaskan demi-demi, dengan  mem ”prek” kan 

keberadaan masyarakat penolak maka pasti muncul perlawanan atas 

keberadaan pendirian pabrik semen. 

Penulis sangat menyakini proses ”meng-uwong-ke” dapat 

dijalankan jika Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kemauan 

serius untuk membuat  kebijakan ekologis berupa instrumen aturan 

lingkungan seperti AMDAL pabrik semen, artinya tanpa pelibatan 

masyarakat dalam penyusunannya maka yang ada  sebuah  kekerasan 
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lingkungan secara  psikologis  dan tata aturan tersebut  hanya  menjadi  

”macan kertas” yang tidak memiliki jiwa pengakuan akan hak-hak 

masyarakat atas lingkungan yang adil dan lestari.

Hendaknya, pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan 

sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip berkelanjutan dan berkeadilan. Semangatnya, pembangunan 

daerah lebih bisa mengakui hak-hak masyarakat lokal dan mengakui 

perlibatan aktif masyarakat Pati dalam ikut melindungi kawasan 

lindung seperti karst di Pegunungan Kendeng.

1.2 Psikologi Lingkungan dan Rencana Pendirian PLTN Muria 

Pembangunan PLTN di Indonesia merupakan salah satu 

fenomena unik dari sekian banyak rencana pembangunan yang digagas 

oleh pemerintah. Rencana pembangunan PLTN di Indonesia bukan 

hanya sekedar gagasan yang muncul seketika. Semenjak pertama kali 

dicetuskan mengenai kemungkinan alternatif pemakaian energi nuklir 

pada tahun 1968, dapat dikatakan bahwa sudah hampir lebih dari 40 

tahun PLTN menjadi isu pembangunan yang masih terus menerus 

diperdebatkan. 

Rencana pendirian PLTN di Jawa sebenarnya telah dipertimbangkan 

sejak dibentuk Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN) 

pada tahun 1972. Dan dalam kurun waktu 10 tahun telah dilakukan 

pengkajian proyek dan berbagai aspek PLTN termasuk studi pemilihan 

tapak pada tahun 1975 dengan merekomendasikan 14 daerah potensial 

di Jawa, termasuk di sebelah timur Jepara, antara Gunung Muria dan 

Lasem Jawa Tengah.

Pada tahun 1983 dengan bantuan  Badan Tenaga Atom Internasional 

(IAEA) bersama dengan NIRA Italia, BATAN melakukan survei tapak 

yang hasilnya menyebutkan bahwa sekitar Ujung Watu di semenanjung 

Muria berpotensi memenuhi kualifikasi tapak PLTN. Kemudian, pada 
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tahun 1985, BATAN menindaklanjuti dengan melakukan pemuktahiran 

studi bekerjasama dengan Bechtel AS, SOFRAMTOME Prancis dan 

CESEN Italia. Hasil dari studi ini antara lain menyatakan bahwa PLTN 

layak dibangun Indonesia menjelang tahun 2000 serta PLTN dapat 

memberikan dampak sosial ekonomik yang positif bagi masyarakat 

sekitar Muria.

Studi Kelayakan dan Studi Tapak (SKST) PLTN secara komprehensif 

kemudian dipekerjakan kembali oleh konsultan NewJec Inc Jepang 

berdasarkan persetujuan pemerintah (BATAN dan Depkeu) 23 Agustus 

1991. Tahap II menyangkut studi tapak dan dampak lingkungan hingga 

kini mencapai 80% selesai. Hasil kesimpulan sementara SKST PLTN 

menyatakan ba hwa introduksi PLTN berdaya 600 Mwe atau 900 Mwe 

dalam sistem jaringan listrik Jawa Bali pada awal tahun 2000an tidak 

akan mengalami kesulitan dan akan merupakan solusi tepat bagi 

penyediaan energi nasional khususnya di Jawa. Sementara ongkos 

pembangkitan listrik PLTN dinilai kompetitif dibandingkan PLT 

batubara dengan daya setara.

Sementara SKST terus berlangsung, BATAN mempersiapkan 

SDM-nya. Sejumlah pembinaan dan kerjasama diklat juga dilakukan 

dengan institusi di dalam dan luar negeri. Dengan 4.200 karyawan 

35% sarjana terlatih, 40% teknisi terampil dan 25% tenaga administrasi 

dan pendukung. Dirjen BATAN mengaku optimis pihaknya siap 

menyongsong era PLTN di Indonesia.

Pembangunan PLTN Muria merupakan satu hal yang masih 

jadi polemik sampai saat ini. Banyaknya pro-kontra antara Batan 

(Badan Tenaga Nuklir Nasional), akademisi birokrat dan akademisi 

kerakyatan serta para aktivis lingkungan, lebih dikarenakan masih 

belum adanya kejelasan mengenai manfaat dan dampak yang 

ditimbulkan dari dibangunnya PLTN. Hal tersebut menyangkut 

aspek-aspek: teknologinya sendiri, orang-orang yang berada di balik 



6 PSIKOLOGI LINGKUNGAN; Teori dan Praktek

rencana pembangunan nuklir, pelibatan masyarakatnya dan motivasi 

pemerintah yang mendasari pilihan terhadap teknologi nuklir.

Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat Indonesia akan 

informasi proyek PLTN yang akan dibangun dan  akibat positif-negatifnya, 

merupakan hal yang seringkali dianggap ‘sepele’ karena biasanya akan 

diwakilkan oleh para birokrat desa, kepala desa, tokoh masyarakat, 

ahli nuklir, wakil rakyat atau menteri terkait. Secara psikologis, hal ini 

merupakan langkah yang fatal karena konsep eksistensi diri pada diri 

seseorang tidak dapat “hanya” diwakilkan oleh para pejabat desa, ahli 

nuklir ataupun oleh wakil rakyat. Penghargaan akan diakuinya manusia 

memiliki hak akan hidupnya, pekerjaannya merupakan persoalan 

privat yang dimiliki oleh masing-masing personal, yang tidak dapat 

diwakilkan seperti halnya keyakinan seseorang akan keimanannya. 

Proses pelibatan, penyebaran informasi pada  masyarakat  diakui 

dan dicantumkan di dalam UU No. 10/ 1997 tentang Ketenaganukliran, 

pasal  15 (a) dan (b) yang menyatakan: adanya jaminan kesejahteraan, 

keamanan, dan ketenteraman masyarakat dan terdapatnya jaminan 

keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta 

perlindungan terhadap lingkungan hidup. 

Kebutuhan-kebutuhan manusia dalam konsep humanistik 

akan rasa aman dari radiasi, kemungkinan kebocoran limbah nuklir, 

gangguan human error, kemungkinan hancurnya PLTN oleh gempa 

tektonik dan rasa tentram tidak mengalami gangguan psikologis (stress) 

berkepanjangan karena dekat dengan lokasi PLTN serta terdapatnya 

rasa dihargai, diajak untuk membicarakan, berdiskusi, srawungan akan 

rencana pembangunan PLTN, termasuk berbesar hati jika masyarakat 

menolak rencana PLTN   merupakan kata kunci, proses-proses  untuk 

dapat  memperoleh kepercayaan rakyat. 

Prediksi teori lapangan (Field Theory) dengan adanya konflik 

mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict)  yang dikemukakan 



Psikologi Lingkungan Terapan 7

oleh Kurt Lewin bisa dan  akan terjadi:  pemerintah yang akan semakin 

dijauhkan oleh rakyatnya akibat kebijakan untuk membangun PLTN 

Muria dengan tidak  “memanusiakan” rakyatnya dan dapat diduga rakyat 

akan lebih mendekat, memihak  pada “kekuatan” dan “kekuasaan” yang 

populis dalam hal ini,  pihak yang menolak PLTN Muria. 

Jelaslah, bisa ditarik benang merah bahwa sebenarnya dalam 

proses sekarang ini, yang terpenting adalah bagaimana forum dialog 

sikap pro-kontra pembangunan PLTN  Muria  dapat dilakukan pada 

batas-batas penilaian yang obyektif dan rasional. Kontroversi PLTN 

tidak dapat hanya sekedar dianalisis secara fisika dan teknis, melainkan 

juga perlu dianalisis secara eko-sosio-kultural, psikologis.

Apa itu PLTN ?

Masyarakat umumnya pertama kali mengenal tenaga nuklir 

dalam bentuk bom atom yang dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki 

dalam perang dunia II tahun 1945, sedemikian dasyatnya  akibat 

yang ditimbulkan oleh bom tersebut sehingga pengaruhnya masih 

dapat dirasakan sampai sekarang. Disamping dikenal sebagai senjata 

pamungkas yang dasyat, sudah lama orang memikirkan bagaimana 

cara memanfaatkan tenaga nuklir untuk kesejahteraan manusia. Salah 

satu pemanfaatan teknik nuklir dalam bidang energi saat ini sudah 

berkembang dan dimanfaatkan dalam bentuk Pembangkit Listrik 

Tenaga Nuklir, dimana tenaga nuklir digunakan untuk membangkitkan 

tenaga listrik  (Batan, Maret 1998).

Nuklir sebetulnya bukanlah  barang baru di Indonesia. Untuk 

keperluan riset, sejumlah perguruan tinggi sudah mengembangkannya 

seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung 

(ITB), demikian pula Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Di rumah 

sakit, nuklir sudah lama digunakan untuk keperluan diagnosa. Hanya 

saja, untuk mengeksploitasi nuklir sebagai energi diperlukan reaktor  

tersendiri.  Teknologi nuklir sangatlah efisien untuk menggantikan 
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sumber energi yang tidak terbarukan. Satu kilogram uranium setara 

dengan 1000 – 3000 ton batu bara atau setara dengan 160 truk tangki 

minyak diesel yang berkapasitas 6.500 liter.  

Sudah 22 tahun lalu, kebocoran PLTN Chernobyl di Ukraina 

26 April 1986 terjadi. Akibatnya secara fisik, kesehatan, sosial,  psikis 

(multicompleks traumatic) sampai sekarang masih terasa dan sangat 

begitu menakutkan.  Kejadian yang mencekam, hanya doa-doa bagi 

korban yang bisa dipanjatkan dan  berrefleksi  jangan sampai terjadi 

lagi  bencana  akibat  PLTN,  yang sudah selayaknya  kita  kampanyekan. 

Pada kejadian itu, teras reaktor terbakar. Hanya dalam waktu 

4 detik, panas berubah bepuluh kali lipat, dan tak terkendali. Suhu 

mencapai 4.000 0 C di pusat ledakan pada reaktor nuklir Chernobyl 

unit 4. Akumulasi panas itu menyebabkan pelindung reaktor meledak, 

terlontar sejauh lebih dari 1,5 km, serta menjadikan landasan reaktor 

anjlok 4 meter. Tanah dan udara di Ukraina dan sekitarnya dipenuhi 

lepasan radioaktif Yodium 131, Cessium 134, dan Cessium 137. Sekitar 

60.000 bangunan terkontaminasi, 1000 km2 lahan pertanian ditutup 

dan hasilnya tidak dapat dinikmati. 

Kawasan dalam radius 30 km dari pusat reaktor menjadi daerah 

sangat bahaya, dan seseorang tidak akan mampu tinggal pada kawasan 

radius 10 km. Kondisi itu berlaku untuk ratusan bahkan ribuan tahun. 

Lebih dari 260.000 penduduk dievakuasi, lebih dari 20.000 penduduk 

tidak mampu bekerja karena kehilangan tenaganya, 1,5 juta anak terkena 

radiasi kelenjar gondok, dan 2,5 juta orang dewasa dengan jenis radiasi 

yang lain. Penyakit gangguan pernafasan, kerusakan fungsi jantung, 

kanker kelenjar gondok, kanker kulit, dan leukemia seolah mewabah. 

Karenanya, sampai tahun keenam. Setelah petaka, tercatat 7.000 orang 

meninggal dan karena petaka itu, telah dikeluarkan dana 8 milyar 

rubbel, setara 4 trilyun rupiah, hanya untuk tahun pertama. Beberapa 

ahli nuklir menyatakan bahwa petaka tersebut terjadi karena instalasi 
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di Chernobyl tidak dirancang dengan baik. Padahal sebelumnya, para 

ahli nuklir dan birokrat Uni Sovyet berkomentar atas kecelakaan yang 

terjadi di instalasi nuklir Tree Mile Island Amerika Serikat (tahun 1980), 

bahwa petaka nuklir tak akan terjadi di Uni Sovyet  (Paripurno, 2004).

Oleh karenanya, pengkajian kembali pelaksanaan pembangunan 

PLTN Muria oleh pemerintah (baca: Batan), yang dianggap sebagai 

suatu wujud upaya perbaikan kualitas terhadap sesuatu (fasilitas: 

tenaga pembangkit listrik) merupakan salah satu point penting yang 

harus dilaksanakan oleh pemerintah dan para pihak terkait,  wajib 

dikritisi oleh semua pihak agar tidak menjadi  sekedar “proyek”  yang 

menjadikan rakyat hanya sekadar sebagai kuda tunggangan, obyek 

penderita.

Proses terjadinya persepsi ada 3 tahap (Walgito, 2002) yaitu: 

pertama, terjadinya proses fisik, dimana obyek yang terdapat di 

lingkungan menimbulkan stimulus dan stimulus ini mengenai 

alat indera manusia. Proses alat indera dikenal oleh stimulus yang 

ditimbulkan oleh obyek ini disebut proses fisik. Kedua, proses fisiologis 

yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera, oleh syaraf sensoris 

dilanjutkan ke otak. Proses pengiriman stimulus ke otak melalui syaraf 

sensoris (syaraf penerima) ini disebut proses fisiologis. Ketiga,  proses 

psikologis. Ini merupakan proses dimana otak mengolah stimulus 

yang telah diterima menjadi pengetahuan mengenai obyek yang ada di 

lingkungan. Proses psikologis ini merupakan proses terakhir dari proses 

terjadinya persepsi, sebagai hasilnya individu dapat mengetahui obyek 

yang terdapat disekitarnya, artinya dalam hal ini obyek tersebut adalah 

PLTN Muria.

Tapak PLTN Muria

Rencana tapak (lokasi) proyek pembangunan PLTN Muria 

terletak di are perkebunan coklat di Ujung Lemahabang, Desa Balong 
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Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.  Lokasi tersebut 

merupakan tanah milik negara. Ujung Lemah Abang merupakan 

wilayah bebas hunian  karena merupakan areal perkebunan coklat dan 

kelapa yang menjadi milik PTP XVIII Beji. Dimana, lokasi pemukiman 

penduduk terletak 3 kilometer dari Ujung Lemah Abang.

Asumsi dipilihnya lokasi tersebut, menurut Batan dikarenakan 

daerahnya dianggap paling aman dari segi seismic di mana aman dari 

gempa, gerakan tanah, longsor, banjir dan berbagai bencana alam 

lainnya. Padahal menurut pengakuan masyarakat dalam dua tahun 

terakhir, mereka merasakan gempa mikro yang memungkinkan adanya 

gempa yang lebih besar. Gempa tersebut  menurut masyarakat, sering 

tidak diketahui oleh pemerintah melalui alat pengukur gempa yang ada 

diwilayah Ujung Watu karena sering tidak aktif.

Desa Balong, Ujung Lemahabang secara administrasi terletak di 

Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, memiliki wilayah seluas 1442 

ha terdiri dari lima dukuh yaitu  Dukuh Jatiombo, Dukuh Sidorejo, Dukuh 

Gondosari, Dukuh Gondosuli dan Dukuh Piji. Jumlah penduduk laki-

laki ada 2535 orang dan perempuan sebanyak 2510 orang. Pekerjaan 

penduduk terbanyak adalah buruh tani sebanyak 504 orang dan petani 

405 orang sisanya sebagai karyawan swasta 400 orang, tukang kayu 

300 orang, pedagang dan wiraswasta 144 orang, tukang batu 40 orang, 

sopir 33 orang, pegawai negeri 29 orang, montir 22 orang,  guru swasta 

9 orang, penjahit 12 orang.

Tingkat pendidikan masyarakat terbanyak adalah tamat SD atau 

sederajat sebanyak 1265 orang, selesai SMP 600 orang, lulusan SMA 329 

orang, tamat D1 sebanyak 51 orang, tamat D 2 terdapat 42 orang, lulus 

D 3 sebanyak 24 orang, belum ada yang lulus sarjana, masih tercatat 

buta huruf 809 orang dan tidak tamat SD atau sederajat sejumlah 576 

orang   (Data Demografi, Desa Balong, 2004).   
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Simpulan 

Pengakuan akan kelibatan masyarakat sejauh ini ternyata belum 

dilakukan oleh Batan. Data penelitian lapangan penulis di Bulan 

September 2004 dengan menunjukkan 250 responden masyarakat di 

Desa Balong, Kabupaten Jepara mendapatkan temuan menarik dan 

sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Desa Balong, Kabupaten 

Jepara  pernah mendengar akan dibangunnya PLTN Muria di daerahnya 

(57 %), akan tetapi masyarakat sendiri tidak tahu apa itu sebenarnya 

PLTN (74 %) dan pembangunan PLTN untuk apa juga tidak tahu (80 

%), seperti ungkapan ini:  “ya, saya pernah mendengar akan dibangun 

PLTN, tetapi saya tidak tahu apakah PLTN itu ?” kata salah satu penduduk 

yang penulis temui. ironis sekali !

Terdapatnya harapan positif dari masyarakat dengan akan 

dibangunnya PLTN Muria yaitu: memberikan keuntungan bagi 

masyarakat berupa adanya lowongan pekerjaan dan menambah 

lapangan pekerjaan. Selain itu, terdapat  harapan negatif dari 

masyarakat dengan akan dibangunnya PLTN Muria seperti  masyarakat 

disekitar tapak akan digusur, jika terjadi  kebocoran dan  bahaya radiasi.
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Pantai Lemahabang, Kecamatan Kembang, Jepara yang menjadi calon 
Lokasi PLTN Muria (Foto: MRC Indonesia)

Foto Lokasi Calon Lokasi PLTN Muria di Jepara, Jawa Tengah 
(Foto: MRC  Indonesia)
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1.3  Respon Psikososial Pada Korban Gempa di Dukuh Ketandan, 

Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

Sabtu 27 Mei 2006 gempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 SR telah 

mengoncang Bantul, Yogyakarta dan Klaten. Posisi episentrum berada 

di dekat pantai dengan koordinat 8,007 Lintang Selatan (LS) dan 110,286 

Bujur Timur (BT) atau  jarak 25 Km selatan Yogyakarta pada kedalaman 

17 Km. Gempa juga dirasakan oleh masyarakat Surakarta, Kebumen, 

Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, 

Semarang dan Kudus (Kompas, 3 Juni 2006).

Tercatat lebih dari 6200 orang  meninggal (4.554 warga Yogyakarta 

dan 1.680 warga Klaten), ribuan lainnya menderita luka berat dan 

ringan serta kehilangan tempat tinggal. Korban terbanyak di sepanjang 

patahan aktif. Patahan yang membentang dari Sanden, Bantul, 

Yogyakarta hingga di sekitar Candi Prambanan. Bantul, Yogyakarta  

menjadi wilayah terparah, korban jiwa di 92 persen dari seluruh 

desa yang ada. Desa Patalan di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta menjadi desa terparah dengan 342 orang.  

Secara nominal, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional atau  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank 

Dunia dan Bank Pembangunan Asia menyatakan kerugian akibat 

gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dan kota-kota lainnya di Jawa 

Tengah mencapai 29,2 triliun atau setara dengan 3 miliar dollar AS yang 

meliputi dampak kerugian di sektor perumahan mencapai 15,3 triliun, 

sektor sosial Rp 4 triliun, sektor produksi Rp 9 triliun, infrastruktur Rp 

600 miliar dan lintas sektoral mencapai Rp 300 miliar (Kompas, 14 Juni 

2006).

Kejadian mendadak, tidak terduga akibat dari gempa telah 

membuat kehidupan masyarakat Bantul, Yogyakarta dan sekitarnya 

menjadi  porak poranda secara fisik, psikis, materi dan merasa tidak 

berdaya dalam menghadapi hidup selanjutnya. Menatap tidak percaya 
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keruntuhan rumahnya, terlonggong-longgong mengais hidup dan 

bercerita dengan tidak putusnya kejadian gempa, keseluruhannya 

menjadi beban hidup masyarakat korban gempa dan membekas 

bahkan mentrauma hidupnya.

Respon sosial untuk memulai, menggeliatkan spirit (baca: roh 

berjuang) dan menata kehidupan masyarakat korban gempa  menuju 

kehidupan baru, yang terlepas dari mimpi buruk menjadi pekerjaan 

kita bersama yang merasa peduli, empatis dengan para korban 

gempa. Program Studi Psikologi Universitas Muria Kudus bekerjasama 

dengan Yayasan SHEEP (Society for Health-Education-Environment 

and Peace)  Indonesia berusaha untuk melakukan respon psikososial 

berupa asesmen pada korban gempa di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Bantul, Yogyakarta.      

Profil Lokasi Asesmen

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul  memiliki wilayah 3,759,65 

hektar. Jumlah keluarga 14.111 KK dengan jumlah penduduk 50.429 

jiwa. Desa-desa yang masuk dalam Kecamatan Jetis adalah Desa 

Canden, DesaTrimulyo, Desa Sumberagung dan Desa Patalan (Data 

Monografi Desa Patalan, 2005).

Dukuh Ketandan secara administratif berada di  Desa Patalan, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta terletak di Jalan 

Parangtritis Km 18 dengan luas wilayah, lebar: 400 m2, panjang : 900 

m2. 

Perbatasan Dukuh Ketandan, di sebelah utara terdapat Dukuh 

Banjur Dewo, di selatan berdampingan  dengan  Dukuh Kategan, 

sedangkan bagian barat dan timur berhubungan langsung dengan 

persawahan. Di Dukuh Ketandan terdapat 5 RT dengan 220 kepala 

keluaga dan 690 jiwa.
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Proses Asesmen

A. Identifikasi Asesmen

Sebelum melakukan asesmen, tim asesmen perlu mengetahui 

tujuan aktivitas lapangan dan kondisi lapangan kemudian 

merencanakan bentuk asesmen. Asesmen ini berusaha untuk 

melibatkan secara aktif mendampingi pemulihan psikis korban gempa 

dan pendidikan popular anak-anak korban gempa serta mendapatkan 

profil  desa  yang meliputi: kondisi rumah setelah  adanya gempa dan 

kondisi  sosial-psikologis masyarakat pasca gempa.       

B. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang memperhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan 

antar aspek dalam fenomena tersebut, dalam hal ini observasi 

dilakukan untuk memetakan wilayah desa. Pemetaan ini meliputi 

jumlah penduduk dari bayi menyusui sampai lanjut usia, mata 

pencarian penduduk, pendidikan penduduk, korban yang meninggal, 

luka parah, luka ringan, data rumah yang masih berdiri, rumah yang 

mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat, sarana mandi cuci 

kakus (MCK) yang masih bisa dipakai serta  keluarga yang belum dan 

sudah  memperoleh tenda. 

Observasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan peta 

desa yang berfungsi untuk melihat kondisi desa setelah gempa dan 

membantu dalam pendistribusian logistik untuk korban gempa, baik 

yang berupa beras, pakaian pantas pakai laki-laki, perempuan, anak-

anak, pembalut, alat tulis atau tenda.

C. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan pada tokoh 

masyarakat, aparat desa, beberapa warga untuk mengetahui kondisi 

warga, meliputi : keadaan psikologis saat terjadi gempa, korban yang 



16 PSIKOLOGI LINGKUNGAN; Teori dan Praktek

sakit atau cedera dan keluarga korban  yang meninggal, serta kondisi 

kejiwaan warga setelah terjadinya gempa. 

D. Test Psikologi 

Tes Psikologi adalah alat ukur yang objektif dan dibakukan atas 

sampel perilaku tertentu. Tes Psikologi diberikan pada remaja dan 

anak-anak dengan menggunakan alat tes grafis untuk mengetahui 

kepribadian dan kondisi kejiwaan setelah terjadinya gempa. Dalam tes 

Grafis, testee diminta untuk menggambar pohon, orang, rumah dengan 

meggunakan media kertas dan pensil HB.

E. Pendidikan Popular

Pendidikan popular adalah pendidikan dengan menggunakan 

metode partisipatif, dimana peserta didik berpartisipasi aktif dalam 

proses pendidikan. Peserta pendidikan popular adalah remaja dan anak. 

Aktivitas yang dilakukan dalam pendidikan popular meliputi berlatih 

mengerjakan soal-soal sesuai dengan tingkat pendidikannya, mengaji, 

menggambar dan mewarnai, menyanyi, mengarang serta bermain. 

Bagi para remaja ada tambahan materi kesehatan reproduksi remaja 

yang dilakukan dalam diskusi kelompok terarah. Pendidikan bagi anak-

anak dilakukan setiap sore dan dipusatkan di RT 01, sedangkan untuk 

remaja bertempat di RT masing-masing.

Hasil Asesmen

A. Hasil Observasi 

Berangkat untuk tidak menjadi ”penonton dan  wisatawan” maka 

tim relawan dari Program Studi Psikologi Universitas Muria Kudus yang 

akan melakukan asesmen terdiri dalam 2 tim dengan jumlah 14 orang 

terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan waktu 8 hari tinggal telah 

menyiapkan beberapa desain aktivtitas apa saja yang akan dilakukan 

di lokasi gempa.

Setelah di lapangan dan mengetahui apa saja kebutuhan korban 

gempa maka tim asesmen kemudian menyiapkan beberapa instrumen 
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pendekatan psikologi dalam menangani krisis mental pasca gempa 

untuk anak, remaja dan orang tua di daerah bencana gempa bumi.

Tim pertama yang berada di lokasi Senin, 5 Juni 2006 pada 

awalnya sedikit gamang, bagaimana tidak, seluruh bangunan rumah di 

lima (5) RT  kecuali satu masjid desa tidak ada lagi yang berdiri: roboh 

oleh kekuatan gempa bumi, digantikan dengan banyaknya reruntuhan 

rumah dan tenda-tenda tempat tinggal sementara penduduk yang 

bertebaran. 

Tercatat dari 690 jiwa, 15 orang meninggal. Tim asesmen tidak 

mau ”terjebak” dalam kondisi yang memilukan, bergerak cepat dengan 

langkah awal melakukan observasi dengan membuat peta sosial desa 

yang nantinya bisa diharapkan untuk membuat lebih adil dan merata 

pembagian logistik dan  memahami kondisi desa secara lengkap.

Para relawan (dosen dan mahasiswapun) turut serta dalam proses 

kegiatan masyarakat, salah satunya dengan berpartisipasi aktif dalam 

kerja bakti masal merubuhkan bangunan rumah yang mengkuatirkan 

akan dapat menimpa orang yang lewat, membersihkan reruntuhan 

atau land clearing . Muncul istilah ”PGMA” alias pasukan nggak masuk 

akal di kalangan relawan mahasiswa, dengan alat seadanya seperti: 

tali tambang, bambu, palu bersama-sama dengan masyarakat korban 

menggempur rumah yang rusak sedang dan berat.

NO. OBJEK RT I RT II RT III RT IV RT V TOTAL

1. Korban meninggal 4 3 2 3 3 15

2. Luka parah 7 5 1 10 7 30

3. Luka ringan 45 45 50 30 40 210

4. Sumur baik 15 - 24 27 30 96

Tabel 1.1
Data  Kondisi Penduduk Dukuh Ketandan, Desa Patalan, 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta
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5. Sumur tidak layak - 30 1 - 10 41

6. Dapur umum 3 - 3 4 11 21

7. Shelter/tenda 15 41 12 39 19 126

8. Rumah penduduk 
sblm gempa

36 30 20 27 37 150

9.
Rumah rusak bisa 
dipakai

- - 2 1 - 3

10 Rumah roboh/
rusak

36 30 18 26 37 147

11. Jumlah penduduk 
pasca gempa

153 128 110 120 179 690

12. Jumlah KK 36 41 32 42 69 220

13. Tenda yang 
dibutuhkan

30 41 6 29 41 147

Sumber: Data primer yang diolah (2006)

B. Hasil Wawancara 

Tim asesmen dalam menggali data dan mendampingi korban 

gempa tidak hanya melakukan observasi tetapi juga melakukan 

wawancara mendalam kepada keluarga korban, korban luka yang 

masih hidup dan masyarakat korban yang tidak mengalami luka secara 

fisik, yang kesemuanya berkaitan dengan kondisi psikologis korban 

pasca gempa.

Dalam wawancara dilakukan teknik ”asosiasi bebas” agar orang 

yang diwawancara dengan leluasa menceritakan apa saja yang sudah 

dialami. Hal ini, oleh tim asesmen dipahami  merupakan bagian dari 

katarsis korban, sebagai wadah untuk mengurangi beban psikologis 

korban. 

C. Hasil Test Psikologi

Guna mengetahui kondisi kejiwaan pasca gempa, tim asesmen 

menggunakan salah satu instrumen tes psikologi, yaitu tes grafis. 
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Dipilihnya tes grafis dengan alasan tes ini mudah pengerjaannya 

dan tidak memerlukan alat tes yang rumit, cukup dengan kertas HVS 

dan pensil. Tes ini diberikan kepada anak-anak dan remaja. Hal ini 

dikarenakan anak-anak lebih memungkinkan dan masih menyukai 

kegiatan menggambar. Jadwal tes grafis disisipkan dalam jadwal 

pendidikan popular.

Ketika tes Grafis dilangsungkan, anak-anak terlihat melakukannya 

dengan gembira. Hasil gambarnya sangat beragam, ada yang berupa 

gambar pemandangan, orang, rumah dan pohon. Namun sebagian 

besar anak-anak menggambar keadaan setelah peristiwa gempa 

terjadi, diantaranya adalah rumah yang hancur, kegiatan warga untuk 

membersihkan puing-puing. Berdasarkan hasil tes Grafis menunjukkan 

sebagian besar dari anak korban gempa mengalami perasaan sedih 

dan kehilangan. Perasaan itu muncul akibat peristiwa gempa yang 

menghancurkan rumah, sekolah dan lingkungan disekitarnya, serta 

menghilangkan orang-orang terkasih mereka. 

Namun perasaan tersebut menjadi kurang wajar karena disertai 

dengan perasaan cemas, takut dan kurang percaya diri. Perasaan 

tersebut berpengaruh pada timbulnya ketidakpastian akan masa depan, 

perasaan tergantung, butuh pengakuan, kurang bersemangat, ada 

perasaan tidak aman, dan kurangnya daya reaksi terhadap rangsangan 

dari luar. 

Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak berlanjut dan menjadi 

suatu penyimpangan maka anak-anak tersebut memerlukan suatu 

treatmen. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan pemberian 

kegiatan untuk menyalurkan energi dan mengisi waktu luang sebagai 

salah satu usaha untuk mengalihkan  dari kesedihan dan kecemasan 

yang dialami oleh anak-anak korban gempa di Dukuh Ketandan, Desa 

Patalan, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta.   
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D. Hasil Pendidikan Populer

Pendidikan Popular (Popular Education) adalah salah satu 

alternatif pendidikan untuk menangani krisis trauma pasca gempa 

yang di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 

Asesmen pendidikan untuk anak-anak dan remaja dilakukan agar anak-

anak dan remaja tidak terus menerus dilanda kesedihan terus menerus, 

sehingga sangat rentan pada  perkembangan sosial dan emosinya.

Pendidikan yang dilakukan adalah sistem pendidikan informal 

yang bersifat menghibur dan terkesan lebih santai, tidak kaku atau 

tidak-terjebak-dalam teori-teori, sehingga lebih mudah diterima 

dan dipahami oleh anak-anak (peserta didik), karena dinilai, peserta 

didik sudah terlalu jenuh dengan teori mata pelajaran yang didapat di 

sekolah, ditambah beban mental akibat bencana gempa bumi, maka 

pendidikan popular yang bersifat menghibur lebih tepat diterapkan 

untuk mengurangi beban mental yang dialami masyarakat korban 

gempa, khususnya anak-anak dan remaja.

Kecuali melakukan pendidikan popular di Desa Patalan, 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tim 2 pada tanggal 

15 - 17 Juni 2006  mencoba untuk melakukan di Dukuh Demen, Desa 

Sriharjo, Bantul, Yogyakarta. Terkait dengan waktu yang pendek, bisa 

jadi pendidikan popular ini tidak memiliki dampak psikologis yang 

berpengaruh terhadap anak-anak korban gempa tetapi setidaknya 

pendidikan popular ini bisa “memberi warna” dalam kejenuhan, 

keprihatinan anak-anak korban gempa.
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Tabel  1.2
Peserta Didik Dukuh Ketandan, Desa  Patalan , Kecamatan Jetis,
Bantul, Yogyakarta

RT I II III IV V

Anak-anak TK
SD/MI

5 2 3 4 5

14 8 6 9 19

Remaja SMP/Mts 7 9 5 10 5

SMA/MA 4 2 2 2 6

PT 1 4 1 1 2

Sumber: Data primer yang diolah (2006)

Tabel 1.3. dibawah ini merupakan gambaran pendidikan popular 

yang telah dilaksanakan selama 10 hari di Dukuh Ketandan, Desa  

Patalan, Kecamatan  Jetis, Kabupaten  Bantul, Yogyakarta.

Tabel 1.3
Materi Pendidikan Popular Anak-Anak 

PELAKSANAAN

MATERI 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Menggambar X X X X X X

Menyanyi X X X

Permainan X X X X X

Mengarang/Bercerita X X X X X X X X

Bim. Belajar X X X X X X X X X X

Sumber: Data primer yang diolah (2006)

Simpulan 

Keadaan sosial budaya masyarakat Yogyakarta yang terbiasa 

dengan hidup pasrah,  ”nrimo”  atau apapun nama bagi bentuk-bentuk 

penerimaan diri tersebut, telah berperan banyak untuk mempengaruhi 

cara pikir masyarakat korban gempa bahwa apa yang sudah  terjadi 
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(baca: gempa bumi) di luar kemampuan manusia sehingga membuat 

masyarakat korban gempa di Dukuh Ketandan, Desa Patalan tidak  

banyak yang ”drop” , bahkan secara mental mereka sudah melakukan 

mekanisme pertahanan jiwa yang disebut dengan resignation, yaitu : 

suatu keadaan menerima situasi dan kesulitan yang dihadapi dengan 

sikap yang rasional dan tawakal pada Tuhan.     

Walaupun banyak  penduduk yang  merasa ketakutan  dan  was-was 

jika ada gempa susulan serta mengalami kesedihan dikarenakan kehilangan  

anggota keluarganya akibat gempa, tetapi traumatik berupa rasa was-was, 

ketakutan,  kehilangan dan penyesalan  tersebut tidaklah berlarut-larut  

bahkan parah sampai mengalami gangguan jiwa berat. Terbukti hanya 

satu orang masyarakat korban di Dukuh Ketandan, Desa Patalan  yang 

mengalami depresi akibat gempa, itupun hanya depresi ringan.    

Proses pendampingan  psikologis, respon psikososial  tidaklah 

dapat berjalan dengan lancar jika tidak ada rasa kepercayaan, 

solidaritas yang tinggi diantara masyarakat korban yang selama ini 

masih dimiliki masyarakat Dukuh Ketandan, Desa Patalan, Kecamatan 

Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tindak respon psikososial  para 

relawan yang  ”hanya” sebentar ini setidaknya bisa meringankan beban 

psikologis para korban, untuk memunculkan kembali secerah harapan 

di mimik para korban, untuk tetap melanjutkan hidup yang harus 

dijalani, dengan bekal bahwa diri sendiri jua yang harus merubah 

hidup ini, bukan orang lain.

Rekomendasi

Asesmen ini setidaknya memiliki beberapa rekomendasi, antara lain : 

1. Tetap mempertahankan kondisi sosial-psikologis diantara para 

korban untuk saling tolong menolong, saling mendukung antara 

satu dengan lainnya sehingga secara psikologis para korban tidak 

merasa sendiri, dan  perasaan tersebut  bisa memunculkan rasa 

kebersamaan. 



Psikologi Lingkungan Terapan 23

2. Secepatnya pemerintah merespon upaya pendirian rumah 

sederhana, menggantikan tempat tinggal para korban gempa 

yang bersifat sementara di tenda-tenda agar  para korban bisa 

mengumpulkan  anggota-anggota  keluarga  dalam suatu  komunitas 

bersama yang layak disebut keluarga. 

3. Adanya upaya secara perlahan-lahan mengurangi ketergantungan 

antara pihak “penolong” yang terdiri dari Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Perguruan Tinggi dan komponen-komponen swasta 

yang peduli dengan yang ditolong, masyarakat Desa Patalan, agar 

masyarakat bisa mandiri.

4. Semua repon sosial hendaknya tidak melupakan untuk diadakan 

pendidikan formal maupun non formal bagi anak-anak korban 

gempa, bagaimanapun juga proses pendidikan formal dan non 

formal merupakan salah satu  bekal bagi anak-anak untuk dapat 

turut serta menapaki masa depannya  yang masih panjang.   

1.4 Respon Psikososial Pada Korban Banjir di Desa Berugenjang, 

Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus

Ribuan warga, dari desa di Kecamatan Undaan, Kabupaten 

Kudus. Kamis, 27 Desember 2007 mengalami banjir. Penyebabnya, 

desa mereka diterjang banjir yang berasal dari aliran sungai Serang 

dan Lusi. Kejadian serupa pernah terjadi pada Februari 1993. Air mulai 

mengenangi pemukiman warga sekitar jam 15:00 WIB. Beberapa desa 

yang terendam antara lain, Desa Ngemplak, Wates, Undaan Lor, Undaan 

Tengah, Undaan Kidul, Sambung, Glagahwaru, Medini, Berugenjang, 

Karangrowo dan Kutuk,  ketinggian air berkisar 30 cm sampai 1 meter – 

1,5 meter, bahkan ada yang mencapai 2 meter. Untuk genangan banjir 

di area persawahan terjadi hampir semua desa di Undaan. 

Data petugas DPU Kudus dan BPSDA Jratun Seluna, menyebutkan 

debit aliran dari sungai Serang ke arah Bangunan Pengendalian Banjir 
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Wilalung Lama (BPBWL) yang menuju Sungai Juwana dan Sungai 

Wulan mencapai 1.100 kubik per detik. Padahal, kapasitas Sungai 

Wulan hanya 720 kubik per detik, Sementara sungai Juwana 120 kubik 

per detik. Dampaknya, sejumlah tanggul mengalami kerusakan dan 

jebol sehingga mengakibatkan banjir. Kerusakan tanggul di antaranya, 

tanggul kiri Juwana, masuk Desa Glagahwaru, jebol selebar 5 meter. 

Selain itu, tanggul kiri Juwana di Kalirejo dinyatakan kritis sepanjang 

400 meter. Begitu pula tanggul kanan sungai Wulan di Desa Medini juga 

mengalami hal serupa sepanjang 800 meter. Ancaman limpasan air 

juga terjadi pada tanggul kanan sungai Wulan di Desa Sambung (800 

meter), Undaan Kidul (300 meter), Undaan Lor (400 meter) dan Undaan 

Tengah (150 meter). 

Tercatat jumlah pengungsi mencapai 12.076  jiwa yang tersebar 

di penampungan GOR Wergu Wetan, SD 1 dan 3 Wergu Wetan serta SD 

3 Mlati Kidul dan kantor Disnakertrans. Estimasi kerugian sementara 

pada sarana dan prasaranan akibat banjir di Kabupaten Kudus mencapai 

250 miliar rupiah, kerugian meliputi enam bidang yaitu pertanian yang 

berada di 5 kecamatan yaitu Undaan (4.001 ha), Jekulo (911 ha), Mejobo 

9710 ha), Jati (281 ha) dan Kaliwungu (189 ha) total kerugian sejumlah 

27,4 miliar.  

Pada bidang pendidikan 2,1 miliar meliputi  SD  46 gedung, SMP 

2 gedung dan rumah dinas pendidikan 1 gedung. Bidang pekerjaan 

umum sebesar 39,1 miliar dengan rincian jalan 10 ruas, jembatan 1 unit, 

tanggul 13 unit, pintu air 9 unit dan bangunan air 1 unit, sedangkan 

bidang kesehatan 60 juta meliputi  dan puskesmas pembantu 5 gedung. 

Pada bidang sosial 175,7 miliar meliputi masjid 32 gedung, pasar 

2 unit, termasuk 3.500 rumah warga. Total kerugian mencapai Rp. 

244.625.000.000 (Kesbanglimas Kabupaten Kudus, 30 Desember 2007). 

Menurut WHO (Bencana dan Kita, 2006) bencana adalah peristiwa 

atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan suatu kerusakan 
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ekologi, kerugian pada kehidupan manusia serta memperburuknya 

kesehatan pada pelayanan kesehatan yang bermakna, sehingga 

memerlukan bantuan yang luar biasa dari pihak lain. UNHCR dalam 

Panduan Bagi Petugas dan Relawan Kesehatan Mental, mendefinisikan 

bencana sebagai peristiwa atau kejadian berbahaya pada suatu daerah 

yang mengakibatkan kerugian dan pederitaan manusia serta kerugian 

material yang hebat (Panduan Bagi Petugas dan Relawan Kesehatan 

Mental, 2005).

Sifatnya yang mendadak dan menimbulkan kerugian atau 

kerusakan besar menjadikan korban berada dalam posisi tidak berdaya 

(Crisis Center UGM, 2006). Keadaan ini mengetuk hati banyak orang 

untuk segera memberikan pertolongan. Beberapa saat  setelah bencana 

biasanya bantuan berdatangan dari berbagai pihak baik secara personal 

maupun berkelompok, akan tetapi bantuan tersebut acap kali tidak 

sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, bantuan yang datang akan 

melimpah pada masa awal-awal bencana dan berangsur-angsur surut 

sejalan berjalannya waktu. Bantuan yang diberikan umumnya berupa 

kebutuhan fisiologis (makanan dan minuman) dan fisik (bantuan atau 

benda lain) kendati yang dibutuhkan korban tidak hanya itu.

Pada kenyatannya bencana tidak hanya merusakkan hal-hal fisik 

saja tetapi dapat pula mengakibatkan kondisi sosial dan psikologis 

yang memburuk pada para korban. Akibat sosial yang terjadi antara 

lain kumpuhnya aktivitas pemerintahan, lumpuhnya aktivitas ekonomi 

dan lumpuhnya kegiatan kemasyarakatan.

Kejadian traumatis akibat bencana dapat menyebabkan gangguan 

psikologis berupa stress pasca trauma. Gangguan tersebut biasanya 

berlangsung sangat lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Hal 

tersebut dapat terjadi karena banyak orang mengalami perpisahan 

karena kematian orang dekat dan kehilangan lainnya seperti: rumah 

atau harta benda. Dalam bencana berskala besar keluarga dan 
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komunitas masyarakat dapat hancur sehingga nilai-nilai dan tatanan 

sosial ikut hancur pula.  

Desa Berugenjang

Penduduk Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus berjumlah 1196 jiwa, Laki-laki 580 orang, 616 orang perempuan 

dalam 334 kk. Secara geografis di sebelah Utara berbatasan dengan 

Desa Kalirejo, sebelah Selatan dengan Desa Wonosoco, sebelah Timur 

dengan Pati dan Desa Glagah Waru,  di sebelah Barat dengan Desa 

Lambangan. Sebanyak 365 orang bermata pencarian utama sebagai 

petani dan 287 buruh tani, lainnya buruh bangunan, buruh industri, 

pedagang, pengangkutan, pegawai negeri sipil dan seorang pensiunan.

Sampai hari ke 16 banjir melanda Desa Berugenjang, masih 

terdapat 178  kk yang  terendam air. Kebutuhan saat itu yang terpenting 

bagi mereka adalah : minyak tanah, mie, pembalut, pakaian dalam 

perempuan, pakaian anak-anak  dan  obat-obatan seperti minyak kayu 

putih, balsem, obat flu, salep gatal dan sabun septik.

Selama banjir, kondisi permukaan banjir di Desa Berugenjang 

bervariasi, ada yang sebatas mata kaki, selutut  bahkan ada yang 

sedada orang dewasa. Keadaan tersebut jelas menghambat aktivitas 

keseharian masyarakat yang sebagian besar menjadi petani. Banjir 

juga telah merendam areal pertanian sebesar 200 ha dari 209 ha yang 

ada sehingga ancaman gagal panen  sudah pasti terjadi. Secara logika, 

kerugian  meliputi 200 ha, jika 1 ha diperkirakan bisa menghasilkan 

panen 17 juta maka kerugian yang ada di depan mata sebesar 3,4 miliar 

(Wawancara dengan Kepala Desa Berugenjang, Bapak  Supar  pada 

tanggal 7 Januari 2008).  

Efek ikutan akibat banjir yang dapat diprediksi yaitu kondisi 

kesehatan masyarakat baik secara fisik mapun non fisik, yang meliputi 

kesehatan rumah yang berhubungan kondisi psikososial masyarakat  

pasca banjir. 
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Hasil Respon Banjir

Respon banjir dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

humanistik-rasionalitas dan partisipotoris.   

Tahapan kegiatannya : 

1. Assesmen  Kebutuhan

2. Pengorganisasian Banjir

Asesmen kebutuhan telah memetakan kebutuhan masyarakat 

korban  dengan diimplementasikan dalam kebutuhan logistik dibawah 

ini:

Data kebutuhan logistik :

1. Hari , Tanggal : Sabtu, 5 Januari 2008

 Pukul : 10.30 WIB

 Barang : 

No. Jenis Barang Jumlah

1. Mie 8 dus 1 plastik

2. Makanan Kecil 1 plastik

3. Pakaian Pantas Pakai 1 dus dan 2 plastik

4. Pakaian Dalam Wanita 1 plastik

5. Pembalut 1 dus

2. Hari , Tanggal : Senin, 7 Januari 2008

 Pukul : 16.00 WIB

 Barang : 

No. Jenis Barang Jumlah

1. Mie 5 dus dan 1 plastik

2. Pakaian 6 dus dan 2 plastik

3. Obat-obatan (Minyak kayu putih, balsem dan salep) 100 paket

4. Minyak Tanah 125 liter

5. Baket Bantuan dari Yayasan Walisongo 1 paket
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3. Hari , Tanggal : Jum’at, 11 Januari 2008

 Pukul :  16:00 WIB

 Barang : 

No. Jenis Barang Jumlah

1 Mi Sedap 15 karton

2 Mi Sarimi 15 karton

3 Pembalut Softex 15 pcs

4 Sikat Gigi Formula 10 Box

5 Pasta Gigi Pepesodent Mini 8 lusin

6 Pasta Gigi Ciptadent 2 lusin

7 Sabun Mandi Nuvo 1 karton

8 Susu Indomilk Bio Kids 10 kotak

9 Okky Jelly Drink 4 dus

10 CD Wanita 5 lusin

11 BH 10 lusin

12 CD Pria 5 lusin

13 Celana Panjang Bayi 1 lusin

14 CD Anak 5 lusin

15 Pakaian Pantas Pakai 4 karton

16 Pakaian Baru 2 plastik

17 Minyak Tanah 70 liter

18. Beras 25 kg

4. Hari , Tanggal : Selasa, 15 Januari 2008

 Pukul :  16.00 WIB

 Barang : 

No. Jenis Barang Jumlah

1 Buku Tulis Vision 500 buah

2 Pulpen 9 lusin

3 Pensil 2B 9 lusin
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4 Pensil HB 9 lusin

5 Penghapus 100 buah

6 Rautan Pensil 9 lusin

7 Buku Tulis Vision 30 buah

8 Pulpen 1 lusin

9 Buku Folio isi 100 4 buah

10 Buku Folio isi 200 1 buah

11 HVS F4 1 rim

12 Minyak Tanah 35 liter

5. Hari , Tanggal : Sabtu, 26 Januari 2008

 Pukul :  09.30 WIB

 Barang : 

No. Jenis Barang Jumlah

1 Sepatu Boot 30 buah

2 Pakaian Pantas Pakai 3 dus

            Banjir  di Desa Berugenhjang     Logistik  Banjir (Ft : MRC Ina)

                        (Ft: MRC Indonesia)
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Pengorganisasian banjir dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan  partisipatoris, mengajak semua komponen masyarakat 

yang terdiri dari orang tua, dewasa yang ada dalam kelompok laki-laki 

dan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam  mewujudkan Desa 

Berugenjang yang  bebas dari  masalah kesehatan dan psikososial pasca 

banjir.    

Mensosialisasikan hidup sehat dan sanitasi sehat dan juga  

memberikan pengertian secara empirik akibat-akibat dari hidup 

tidak sehat  yang mengakibatkan  adanya kematian  pada anak-anak 

dibawah lima tahuan dikarenakan penyakit diare. Aspek psikologis 

yang dibangun adalah adanya rasa  empati terhadap sesama tetangga 

bahwa hidup tidak bisa dilakukan sendirian, berkelompok, bertetangga 

dan berukun warga dengan menjaga kesehatan satu dengan lain 

melalui keberadaan posyandu dan  penyediaan mandiri dengan hidup 

sehat merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilupakan. Proses 

pasca banjir menjadikan ”pelajaran” berharga untuk saling bersatu, 

bergotong royong dalam mewujudkan adanya  sanitasi sehat  untuk 

kepentingan bersama.

Perilaku kolektif biasanya dipicu oleh suatu rangsangan yang 

sama, baik orang, benda atau ide.  Dalam hal ini, perlu meminimalisir 

perilaku kolektif masyarakat untuk  tetap menggunakan kakus terbuka 

pada sepanjang aliran sungai di Desa Berugenjang,  untuk itu  diperlukan 

waktu dan komitmen bersama di antara para warga masyarakat  untuk  

beralih menggunakan fasilitas sanitasi umum yang lebih sehat.   

Masyarakat bisa memahami adanya banjir yang dialaminya  

diakibatkan sejumlah  tanggul mengalami kerusakan dan jebol di 

sepanjang Sungai Juwana serta tingginya debit  hujan dan tidak 

tertampung oleh  Sungai Wulan dan Sungai Juwana. Upaya tetap 

mempertahankan adanya  modal sosial yang sudah ada di Desa 

Berugenjang  berupa  adanya kesadaran untuk tolong menolong dalam 

kesulitan akibat banjir. 
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1.5  Mitigasi Bencana di Desa Rahtawu

Ada longsor lagi di Desa Rahtawu, tidak ada korban jiwa tetapi 

material longsoran menimpa rumah mengakibatkan bangunan rusak 

parah, tidak bisa dihuni lagi. Kejadian ini sudah kesekian kalinya 

melanda Desa Rahtawu, sebuah desa di kawasan pegunungan Muria, 

Kabupaten Kudus. 

Tercatat pada tanggal 20 Maret  2006 terjadi tanah longsor dan 

banjir badang di Dukuh Semliro, Desa Rahtawu yang merenggut dua 

nyawa dan menghancurkan lima rumah. Bencana terjadi sekitar 

pukul 10:30, Sungai Kaligelis yang yang melintasi Dukuh Semliro, Desa 

Rahtawu tiba-tiba meluap dengan arus yang sangat deras. Sungai 

tersebut membawa longsoran tanah yang mengakibatkan warna 

sungai menjadi coklat  dan derasnya arus sungai menghanyutkan lima 

rumah, hewan milik penduduk seperti dua belas  ekor kambing dan 

empat ekor sapi. Akibat banjir bandang yang terjadi ratusan warga di 

dukuh tersebut terisolir dan tidak bisa kemana-mana dikarenakan dua 

jembatan yang merupakan akses satu-satunya apabila ingin keluar dari 

dukuh tersebut, terputus total (Merie, 2006).

Tanah longsor,  terjadi lagi pada  bulan Januari dan Pebruari 2008 

yang menyebabkan satu rumah di Dukuh Semliro dan  tujuh rumah 

di dukuh Wetan Kali rusak total, 47 rumah rusak ringan. Kerugian lain 

yang tidak bisa dihitung  berupa hilangnya tanah garapan petani yang 

berujung pada beloknya aliran sungai serta  hilangnya rasa aman yang 

memunculkan  rasa was-was  akan terjadi longsor lagi.

Manusia tidak dapat melepaskan kehidupannya dari lingkungan 

sekitar dan hubungan ini menunjukkan adanya suatu ekosistem. 

Manusia membutuhkan lingkungan untuk mempertahankan 

dan menigkatkan kualitas hidupnya, demikian pula lingkungan 

membutuhkan campur tangan manusia agar dapat terpelihara.

Pada awalnya, manusia hanya menjaga dan mengelola 

lingkungan agar dapat memperoleh manfaat yang diperlukan untuk 
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mempertahankan hidupnya. Namun demikian, seiring dengan 

bertambahnya populasi, persaingan semakin erat dan sumber 

daya alam semakin berkurang, hubungan manusia dan alam mulai 

mengalami perubahan. Perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia, seringkali tidak selaras dengan lingkungan 

sekitarnya. Akibat dari perubahan tersebut, ternyata tidak hanya 

membawa dampak yang negatif bagi lingkungan tetapi pada akhirnya 

juga akan merugikan manusia itu sendiri.

Beberapa pengalihan persawahan menjadi kawasan perumahan, 

telah menggusur para pemilik sawah dan petani penggarap, dan 

dampak yang ditimbulkannya juga akan berantai. Ekosistem terganggu, 

mata pencaharian penduduk asal hilang, areal hijau berkurang 

dan sebagainya. Perubahan yang dilakukan manusia terhadap 

lingkungannya, banyak yang pada akhirnya bersifat tidak mendukung 

bagi kondisi biologis, sosiologis dan psikologis manusia (Notosoedirdjo 

dan Latipun, 2001). Hal ini dapat terjadi karena kondisi alam yang terjadi 

berada di luar batas-batas ambang toleransi kemampuan manusia dan 

yang semakin merugikan adalah ketika semua ini berakhir menjadi 

sebuah bencana alam yang harus dialami oleh manusia.

Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gempa 

bumi, kebakaran hutan dan gunung meletus, pada dasarnya dapat 

terjadi secara alamiah atau karena ulah manusia. Secara umum, 

Sukmana (2003) membagi kerusakan alam yang pada akhirnya 

dapat mengakibatkan bencana menjadi dua hal, yang pertama yaitu 

kerusakan karena faktor internal akibat kondisi alam sendiri yang sulit 

dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada alam untuk 

mencari keseimbangan dirinya. 

Sebagai negara yang memiliki banyak hutan, gunung berapi yang 

masih aktif , Indonesia berpotensi untuk mengalami bencana gunung 

meletus dan kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau 
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panjang seperti halnya negara Jepang yang karena letak wilayahnya, 

berpotensi untuk mengalami gempa bumi. Kedua, kerusakan karena 

faktor eksternal dimana bencana yang terjadi seperti banjir, tanah 

longsor dan kebakaran, biasanya terjadi karena kesalahan manusia 

dalam mengelola lingkungan.

Manusia sering mengubah lingkungan untuk kenyamanan dan 

kemudahan hidupnya akan tetapi pada akhirnya justru berbalik 

menjadi bencana. Pada dasarnya, kerena kerusakan disebabkan 

manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk memulihkan dan 

mengembalikan alam kepada ekosistemnya semula. Namun demikian, 

yang seringkali terjadi justru sebaliknya. Alam terus dieksploitasi 

bahkan pemerintah sebagai pemegang kebijakan, juga memiliki andil 

sangat besar dengan dalih pembangunan. Akibatnya, kerusakan alam 

yang terjadi bukan malah diperbaiki tetapi justru semakin parah dan 

tentu saja bencana yang terjadi juga sulit dihindarkan. 

Ketika manusia tidak mampu dan tidak sanggup memperbaiki 

alam sekitarnya dan pemerintah juga belum mampu melakukannya 

dalam jangka waktu yang pendek, dapat dipastikan bencana akan 

menjadi suatu peristiwa yang berulang, sehingga sering kali muncul 

istilah banjir kiriman, banjir tahunan, longsor musiman di musim 

hujan  dan sebagainya. 

Salah satu teori psikologi lingkungan yang didasarkan atas 

pandangan ekologis adalah behaviour-setting (setting perilaku) yang 

dipelopori oleh Robert  Barker dan Alan Wicker (dalam Helmi, 1999). 

Premis utama teori ini organism environmnet fit model yaitu kesesuaian 

antara rancangan lingkungan dengan perilaku yang diakomodasikan 

dalam lingkungan tersebut. Oleh karenanya, dimungkinkan adanya 

pola-pola perilaku yang telah tersusun atau disebut dengan ’program’ 

yang dikaitkan dengan setting tempat. Artinya masyarakat yang tinggal 

di Desa Rahtawu dengan kontur pegunungan yang berbukit-bukit bisa 
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lebih  mengetahui dan  memahami kondisi alam sekitarnya  sehingga 

seharusnya bisa memprediksi potensi-potensi  daerah-daerah mana 

saja yang rawan longsor dan mempersipakan diri jika terjadi longsor,  

jika perlu membangun  rumah mengikuti kondisi alam, bukankah  para 

tetua dulu mengajarkan kepada kita dengan  memiliki rumah joglo 

yang  memiliki sirkulasi udara yang bagus tanpa alat pendingin ? tentu 

saja kita tidak bisa berpikir opurtunis: rumah joglo sekarang mahal. 

Praktisnya, buatlah rumah dengan bentuk joglo yang dimodifikasi, 

disesuaikan dengan kantong pribadi masing-masing.         

Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat 

Desa Rahtawu yang secara administrasi masuk dalam Kecamatan 

Gebog, Kabupaten Kudus dengan jumlah penduduk 4.765 orang. 

Di Desa Rahtawu terdapat empat pedukuhan yaitu Dukuh Krajan, 

Dukuh Wetan Kali, Dukuh Gingsir dan Dukuh Semliro.  Desa di ujung 

utara Kabupaten Kudus dengan kontur tanah yang berbukit-bukit 

dan  terlihat banyaknya tanaman jagung, jarang terdapat pepohonan 

besar, berkayu apalagi pepohonan khas Muria seperti Mranak, Bergat, 

Piji, Triteh, Kedoyo dan Klampu Ketek, sepanjang mata memandang 

terdapat  perbukitan indah  dengan  “hutan jagung”. 

Desa ini  minim dengan fasilitas transportasi, para penduduknya 

jika tidak memiliki kendaraan motor maka keluar secara berombongan 

(sewa)  dengan menggunakan mobil jenis station bak terbuka di pagi hari 

dan pulang sore. Sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan sebagai 

buruh tani sebanyak 2.950 orang, buruh  atau swasta 395 orang, lainnya 

sebagai pegawai negeri 21 orang, pedagang 26 orang dan montir 18 orang. 

Masyarakat Rahtawu sangat rendah tingkat pendidikannya, 

terbukti dari jumlah siswa SD yang melanjutkan ke tingkat SLTP kurang 

dari 50 % dari 4 SD yang ada di Rahtawu. Penyebabnya adalah sarana 

transportasi dari Rahtawu ke SLTP terdekat yaitu di  SMP Gebog, jarang 

dan mahal untuk taraf masyarakat Rahtawu.  Tarif pulang  dan  pergi 
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adalah Rp.3.000,-  belum termasuk uang saku.  Masyarakat setempat 

yang kebanyakan adalah masyarakat petani yang berpenghasilan tidak 

tetap tarif tersebut dirasa terlalu tinggi.

Pendapatan suatu keluarga dalam sebulan bisa menunjukkan 

seberapa besar kemampuan suatu keluarga dalam  menghadapi hidup, 

setidaknya indikator ekonomi ini bisa menunjukkan mampu tidaknya 

masyarakat Desa Rahtawu dalam menghadapi kehidupan yang minim 

fasilitas.  Fakta penelitian sosial ekonomi yang dilakukan penulis  tahun 

2005  menunjukkan  ada  16 orang (80 %) yang mengaku berpenghasilan 

kurang dari Rp 500.000,- , dan  ada 4 orang (2.0%) yang berpenghasilan 

Rp 500.000 ,-  sampai Rp 1.000.000 ,-. 

Untuk sampai pada perubahan perilaku yang lebih ramah 

lingkungan, terlebih dulu kita harus memperbaiki sikap, dalam hal 

ini dimulai dengan mengubah cara pandang kita terhadap alam yang 

tentunya sangat berhubungan dengan kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat, bukankah  biasanya  dengan alasan  ”masalah perut”  kita  

acap kali menjadi  tidak peduli dengan lingkungan di sekitar kita.

Data penelitian penulis juga menyebutkan bahwa pelaku 

pengrusakan kawasan hutan Muria di Desa Rahtawu  dilakukan juga 

oleh orang lokal, dari desa Rahtawu sendiri.  Hal ini dapat dilihat dari 

hasil wawancara yang menyatakan perubahan lingkungan yang terjadi 

yaitu hutan menjadi sawah, longsor dan banjir akibat dari penebangan 

liar yang dilakukan oleh warga lokal. Terlihat banyaknya tanaman 

jagung di sepanjang lereng-lereng bukit di Desa Rahtawu, nyaris tidak 

ada lagi pepohonan berkayu keras dan besar.

Kendala merubah perilaku tahunan disebabkan  nyaris seluruh 

tanah di atas gunung saat ini statusnya telah menjadi hak milik warga, 

pihak terkait (baca: pemerintah desa) merasa inferior, tidak memiliki 

hak untuk melarang si empunya tanah untuk mengolah tanahnya 

sendiri, menanam tanaman semusim seperti jagung.
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Untuk  mengurangi  bencana di Desa Rahtawu diperlukan mitigasi 

bencana berbasis masyarakat artinya masyarakat desa disiapkan 

untuk selalu berjaga-jaga bahkan dikondisikan  untuk selalu siap dan 

beradaptasi dengan kondisi rawan bencana termasuk kesiapan dan 

tindakan  pengurangan resiko bencananya. 

Dimulai dari pertemuan antar dukuh dalam satu desa dengan 

melibatkan para pihak: aparat desa, tokoh desa, agamawan, pemuda, 

remaja termasuk kalangan perempuan.  Berkoordinasi  tiap dukuh, 

membuat peta rawan bencana versi masyarakat, papan-papan 

pengumuman tempat rawan bencana di tempat  umum, balai desa  

untuk sosialisasi dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat 

setempat (baca: bahasa lokal, jawa)  sampai pada penyiapan secara 

swadana di tiap rumah dengan iuran sukarela berjangka panjang 

yang dikelola oleh pemerintah desa. Prediksi ke depan jika ada 

bencana longsor maka  pihak  pemerintah desa  bisa dengan segera 

untuk melakukan bantuan secara sosial atau  berupa logostik bahan-

bahan pangan untuk korban rentan yaitu orang sepuh dan anak-anak. 

Kelompok peduli seperti pekerja sosial dari pemerintah atau non 

pemerintah hendaknya hanya sebagai fasilitator, begitu juga dengan 

kalangan akademisi. 

Misalnya kegiatan pelatihan pembuatan peta risiko bencana di 

Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus ini merupakan salah satu realisasi 

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian masyarakat. 

Kegiatan ini juga merupakan implementasi bentuk kepedulian kampus 

terhadap ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat Desa 

Rahtawu dalam menghadapi risiko bencana yang sering terjadi. 

Bagi warga khususnya anggota Karang Taruna ‘Abiyoso’ dengan 

adanya kegiatan ini dapat menemukenali ancaman risiko bencana 

yang ada di sekitarnya,  dengan harapan masyarakat terutama anggota 

karang taruna bisa memiliki kapasitas untuk  menginformasikan  adanya 
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risiko bencana di Desa Rahtawu dan mendorong adanya kebijakan 

peringatan dini datangnya bencana.

Pertemuan diikuti oleh 10 peserta, 7 peserta dari Karang Taruna 

Desa Rahtawu yang bernama Abiyoso dan 3 peserta dari Muria Research 

Center (MRC) Indonesia. Diskusi difasilitatori penulis yang memiliki 

pengalaman riset bencana pada bulan Juni – Oktober 2010 di  12 Desa 

Kawasan Muria, Desa Rahtawu salah satunya. Pertemuan dimulai jam 

19:15 diawali dengan perkenalan fasilitator dan peserta.   

Fasilitator memulai dengan membedah sejarah bencana di Desa 

Rahtawu, terdata sebagai berikut:

1. Tahun 1964 ada bencana di Dukuh Wetan Kali Rt 5 (Gambir) dengan 

korban: 12 orang meninggal dan 6 rumah hancur.

2. Tahun 1977 longsor di Watupayung 1 orang meninggal.

3. Tahun 1997 / 1998 terjadi kebakaran hutan, Dari Dukuh Gingsir 

sampai Abiyoso, Bunton dan puncak Gunung Muria 29.

4.  Tahun 1990 an rumah Pak Sardi di Watu putih tertimbun longsor, 1 

orang meninggal. 

5. Tahun 2006 an longsor di Dukuh Krajan di tanah bengkok (gudang) 

6. 20 Maret 2006 banjir badang di Dukuh Semliro RW IV dengan 

korban: 2 orang meninggal (mantu mbah Sukanah), 2 rumah  rusak 

(Pak Sholikan dan Pak Sutono), 9 ekor kambing, 4 ekor sapi dan 2 

jembatan rusak.

7. Januari 2008 di Dukuh Wetan Kali (Ngasinan) RW II dengan korban: 

6 rumah rusak (Pak Burimin, Pak Paryadi, Pak Marwoto, Pak Saryo, 

Pak Kemido dan Pak Manto-rumah hilang), jalan RW putus, lahan 

pertanian sekitar 25 ha rusak, dimiliki kira-kira 30 orang,  antara 

lain: Pak Sugiyono-Kepdes, bengkok, Pak Bayan Ratno-bengkok, 

Pak Modin-bengkok, Pak Sukar, Pak Pardi, Pak Tumijan, Pak Giyam, 

Pak  sardi, Pak Giri, Pak Sugito, Pak Kardi, Pak Ribut, Mbah Sagini, 

Pak Kemijan, Pak Trimo, Bu Sukirah, Pak Matekran, Pak Karan, Pak 

Darsi, Pak Dul.
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8. Februari atau Maret 2008 longsor di tegalan (Watupayung) Pak Sirin 

dengan luas kira-kira 2 ha dan di tegalan Pak Mualim di lokasi yang 

sama. 

9. Tahun 2009 longsor di atas jalan di Dukuh Gingsir (Tumpuk), Mbah 

Satip.

10. Bulan Desember 2009 angin kencang di RT 6/ RW 2 terjadi setiap 

tahun.

Setelah menelusuri terjadinya bencana, maka fasilitator perlu 

menginformasikan mengenai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana, memiliki pengertian “peristiwa atau 

serangkaian peristiwa  yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis”.

Definisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga (3) 

aspek dasar, yaitu:

1. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak 

(hazard).

2. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, 

penghidupan, dan fungsi dari masyarakat.

3. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui 

kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya 

yang ada.

Bencana dapat terjadi, jika ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa 

atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) dan kerentanan 

(vulnerability) masyarakat, yang  dipengaruhi oleh faktor pemicu dan 

tingkat keterpaparan dari kejadian tersebut. 

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana, jenis bencana dikelompokkan dalam tiga (3) kategori yaitu:
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1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, 

dan teror.

Fasilitator bersama dengan peserta diskusi kemudian membuat 

analisis kecil kerugian  bencana yang ada, misalnya: 

Untuk tanaman jagung  dalam setahun tumbuh 4 - 6 bulan 

maka setahun dua kali panen adalah sebagai berikut,  panen jagung 

menghasilkan Rp 1.000.000 x 2 = Rp 2.000.000,-  .Untuk Padi dalam 

setahun tumbuh  4 bulan, setahun tiga kali panen maka hasilnya: Rp 

500.000 x 3 = Rp 1.500.000 ,- . jika korban longsor (baca: petani) tidak 

bisa mengolah sawahnya selama setahun maka kerugiannya untuk 

tanaman jagung sebesar Rp 2.000.000 ,- dan untuk tanaman padi 

sebesar Rp 1.500.000 ,-. 

Pada tahun 2008 terjadi longsor  di Dukuh Wetan Kali (Ngasinan) 

berupa lahan pertanian sekitar 25 ha yang rusak, dimiliki kira-kira 

30 orang, maka kerugian dalam setahun total untuk tanaman jagung 

sebesar rp 60.000.000/tahun dan Rp 45.000.000/ tahun untuk tanaman 

padi. Belum beban psikologis yang di derita korban, misalnya: tidak 

bisa menggarap sawah,  dalam kondisi bencana melakukan kerja 

sampingan apa untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Fasilitator juga menggugah peserta untuk menelusuri data 

bencana berupa terjadinya peristiwa, di daerah mana  dan korban yang 
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ada agar valid melalui pengidentifikasian  orang-orang tua yang sudah 

berusia diatas 60 tahun dan merupakan penduduk asli Desa Rahtawu 

dan para keluarga korban bencana.Teridentifikasi: 

1. Mbah Tohar (laki-laki usia 70 tahunan) bertempat tinggal di Dukuh 

Wetan Kali.

2. Mbah  Saman (laki-laki usia 90 tahunan) bertempat tinggal di Rt 3 

Dukuh Semliro.

3. Mbah Karsipah (perempuan usia 100 tahunan) bertempat tinggal di 

Rt 3 Dukuh Semliro.

Fasilitator juga mengajak peserta untuk mengidentifikasi bantuan 

yang selama ada dalam bencana di Desa Rahtawu: untuk korban banjir 

badang 26 Maret 2006, bantuan berupa uang Rp 7.500.000, beras, mie 

instan dan pakaian.

Serta tanda-tanda sebelum kejadian benacana; mimpi dialami 

oleh beberapa orang, tanah retak, hujan deras. Untuk genteng di Desa 

Rahtawu agar tidak melayang gentengnya memakai genteng pres.

Terakhir, fasilitator bersama peserta diskusi, meruntut sejarah 

peristiwa kebencanaan bahwa dukuh-dukuh di Desa Rahtawu rentan 

terhadap bencana maka perlu ada peta risiko bencana yang berfungsi 

untuk:

1. Mengetahui sejak awal daerah-daerah yang rawan bencana.

2. Terhindar dari bencana.

3. Mengidentifikasi kerugian akibat bencana.

Fasilitator juga menginisiasikan kepada peserta perlunya 

dana swadaya berupa tabungan bencana dengan melihat model 

penyelenggaraan sedekah bumi yang dilakukan di Desa Rahtawu dalam 

melaksanakan ritual tersebut warga iuran @ 20.000 / kk sehingga bisa 

terkumpul Rp 20.000.000,-. Maka jika ada bencana tidak menunggu 

pemerintah untuk bertindak, masyarakat Desa Rahtawu bisa melakukan 

secara mandiri penanggulangan bencana pada masyarakatnya sendiri. 



Psikologi Lingkungan Terapan 41

Adanya kesiapan ini sangat bagus jika didukung oleh pihak 

pemerintah kabupaten yang sering kali lambat untuk merespon. 

Saatnya masyarakat melakukan mitigasi bencana secara mandiri.      

Pelatihan Mitigasi Bencana di Desa Rahtawu (Foto: MRC Indonesia)

Diskusi dengan Karang Taruna  (Foto: MRC Indonesia)



42 PSIKOLOGI LINGKUNGAN; Teori dan Praktek

Soal-Soal Latihan :

1. Bagaimana psikologi lingkungan bisa memiliki peran dalam 

menghadapi permasalahan lingkungan? 

2. Buktikan bahwa psikologi lingkungan memiliki metode ilmiah !

3. Untuk latihan, secara kelompok melakukan asesmen lingkungan di 

sekitar tempat tinggalmu ! 
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2
EKOSISTEM DAN MANUSIA

2.1  Air Sebagai Kawan dan Lawan

Pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan di bumi 

tanpa air ? Tentu kita akan menjawab: kehidupan di bumi tanpa air, 

makhluk hidup  akan mati!  Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak  

membutuhkan air, termasuk manusia. Setiap hari, kita memerlukan air, 

manusia menggunakan air untuk minum, mencuci, memasak, mandi 

dan lain-lain. Untuk negara kita, kebutuhan air perkapita per hari 

adalah kurang lebih 100 liter, yaitu untuk minum 5 liter, mandi 30 liter, 

memasak 5 liter, mencuci 5 liter dan untuk WC membutuhkan 45 liter. 

Jadi air merupakan kebutuhan vital bagi manusia, bahkan sebagian 

besar (kurang lebih 75 %) jaringan tubuh manusia terdiri atas air. 

Dari sini kita dapat memahami bahwa air merupakan sumber 

kehidupan primer bagi makhluk hidup.Untuk itulah manusia bersepakat 

bahwa air merupakan sumberdaya alam yang dikategorikan sebagai 

barang milik umum (public property)  sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh siapa saja yang membutuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya 

sepeser pun. 

Sepanjang rentang sejarah di seluruh dunia, hak atas air telah 

dipengaruhi oleh keterbatasan ekosistem dan kebutuhan masyarakat. 

Hak atas air sebagai hak asasi tidak berasal dari negara, konteks ekologis 

tertentu dari eksistensi manusialah yang memunculkan hak atas air 

itu. Sebagai hak asasi, hak atas air merupakan hak guna (usufructuary 

rights) yang dipahami bahwa air boleh dimanfaatkan tetapi tidak bisa 

dimiliki (Shiva, 2002). 
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Sehingga seharusnya penggelolaan air tidak boleh dimiliki (baca: 

dimonopoli) oleh individu atau badan milik swasta. Ada kekuatiran,  

jika swasta dilibatkan dalam pengelolaan air, para penguasaha,pemilik 

modal tentu cendrung akan menganggap air bukan sebagai  komoditas  

ekonomi sosial melainkan sebagai barang komersial. Hal ini terbukti di 

beberapa yang telah mempraktekkan, seperti di Afrika Selatan, negara 

yang miskin air, rakyatnya harus membeli air melalui sebuah mesin 

(pre-paid water).  Di Cochabamba, Bolivia -- rakyat harus mengurus 

izin dulu jika ingin menampung air hujan karena pelayanan air minum 

sudah diprivatisasi. Begitu juga di Manila, Filipina,  rakyat dibebani  

biaya hingga 400 persen.

Saat ini,  sejumlah perusahaan besar dunia di sektor air telah 

beroperasi di Indonesia, Biwater di Batam dan Palembang, Ondo suez 

di Jakarta dan Sidoarjo dan Vevendi yang juga beroperasi di Sidoarjo. 

Jika dicermati, potensi untuk memprivatisasi sektor pengelolaan 

air sesungguhnya mengandung potensi bahaya yang besar. Sejumlah 

bahaya yang akan muncul antara lain:Pertama, akan dikuasainya air 

oleh sekelompok kecil pemilik modal. Akibatnya, nasib rakyat akan 

digadaikan ke tangan para pemilik modal. Ujung-ujungnya, rakyatlah 

yang akan menjadi korban keserakahannya.

Kedua, para pemilik modal akan dapat memanfaatkan air 

sebagai alat politis demi kepentingan merekayang tidak jauh dari 

upaya menggelembungkan kekayaan. Air dapat digunakan untuk 

mempengaruhi, menekan, bahkan mengendalikan kebijakan 

pemerintah. Semua itu berujung pada terkumpulkannya 

faktorkekuasaan dan ekonomi pada sekelompok orang pemilik modal. 

Ketiga, dalam segala usaha yang dilakukan, motif utama pihak 

swasta pastilah motif bisnis. Tujuan merekaadalah mendapatkan laba 

sebanyak-banyaknya. Mereka akan menganggap air sebagai komoditas 

murni tanpa harus dibebani untuk melayani kepentingan masyarakat. 
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Keempat, dana yang diperoleh negara dari swasta yang mengelola 

air umumnya dibelajakan pada pembangunaninfrastruktur bukan 

untuk meng “gratiskan” air bagi rakyat.Kelima, menghalangi masyarakat 

umum untuk memperoleh langsung air, baik untuk keperluan sehari-

hari, mengairi sawah, maupun sarana transportasi air. 

Berbicara persoalan air tidak dapat dilepas, ketika air menjalani 

takdirnya sebagai alat penghancur, contoh nyata saudara-saudara 

kita, yang di Atjeh dan sekitarnya pada akhir tahun, 26 Desember 2004 

telah menjadi korban, air laut yang biasanya sebagai pemandangan 

yang apik, penuh pesona, menimbulkan banyak inspirasi, bersahabat 

dan menjadi mata pencarian nelayan berubah menjadi “sosok” yang 

mengerikan dan biasa disebut tsunami. Tsunami adalah serangkaian 

gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di 

dasar laut akibat gempa bumi, identik dengan gempa yang terjadi di 

dasar laut. Gempa di barat pulau Sumatera mencapai hampir 9 skala 

Richter dan telah menghabisi banyak jiwa, materi, moril saudara-

saudara kita, meluluhlantakkan Serambi Mekkah. Kita sangat berduka, 

berempati manakala melihat para korban, duka dan doa untuk Atjeh 

dan sekitarnya kita panjatkan, bantuan bahan makanan dan obat-

obatan serta apa saja kita lakukan untuk para korban.     

Berbeda dengan di tempat kita, Kota Kudus tercinta nyaris tidak 

akan terkena “tsunami” karena memang tidak berada di pinggir laut 

akan tetapi karena Kudus menjadi penyangga gunung Muria maka 

air yang bersumber darinya terkadang membuat “repot” masyarakat 

yang bertempat tinggal dilewati aliran sungai yang berasal dari Muria. 

Penelitian Pusat Kajian Lingkungan Hidup  Muria Research Center 

bulan Agustus - September 2004, selain telah mempetakan adanya 

potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang ada di 

Gunung Muria, juga telah memberikan “warning” bahwa daerah hutan 

kawasan Muria telah berlubang-lubang, berkurangnya hutan alami, 
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terjadi penggundulan hutan yang disebabkan oleh “tangan-tangan jail” 

dan pembukaan lahan yang selama ini berfungsi sebagai tangkapan 

air. Secara logika-rasionalis maka ketika musim penghujan tiba, air 

akan mengalir cepat dan membuat desa-desa di bawah terutama desa 

Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu dan  tiga desa di Kecamatan 

Mejobo yaitu Golantepus, Temulus dan Mejobo menjadi terendam, 

banjir. 

Sebagai benda mati, air tidak mengenal kawan dan lawan, 

air mengikuti proses ekosistem alam yang acap kali telah dicapuri 

tangan oleh manusia dengan perilaku: pepohonan dibabati, air tanah 

dieksploitasi, penataan tata ruang tidak diindahkan, resapan air 

dihilangkan dan badan air dipenuhi sampah. Seringkali hal ini tidak 

kita sadari, jika kita sadarpun sering kali terlambat dan kesadaran akan 

datang, biasanya jika telah terjadi petaka seperti banjir, tanah longsor, 

mata air jadi kering atau air menjadi tercemar. 

Oleh karenanya, selain kita harus perlakukan air dengan arif dan 

bijak, kita juga harus belajar dari pengalaman bahwa jika daerah atas di 

gunung Muria mulai hari ini, masih tidak ada penataan ulang,  reboisasi, 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau  penghentian pembukaan 

lahan maka daerah bawah akan tetap menjadi daerah rendaman dan 

akan menjadi daerah rutin banjir.

Sepertinya, tidak berempati  manakala membiarkan rakyat dalam 

situasi tidak ada pilihan dan setiap kali harus masuk ke lubang yang 

sama, hari ini banjir dan besok juga banjir, tahun ini banjir dan tahun 

depan juga banjir,  padahal bisa jadi masyarakat yang terkena banjir 

hanyalah masyarakat korban yang tidak melakukan “ekoterorisme”, 

membuat penghancuran dan kerusakan lingkungan yang ada di 

kawasan Muria.

Tidak bijak juga, jika kita hanya menyalahkan satu dengan 

yang lain. Sepertinya menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk 
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melakukan kerja real, bersahabat dengan alam, melestarikan alam dan  

melindungi alam yang telah memberikan kita segalanya dan  kita  juga 

sebaliknya  bertanya,  apa yang sudah kita berikan pada alam ?          

Sungai Kaligelis yang melewati Desa Rahtawu, di Hutan Muria 

((Foto: MRC Indonesia)

2.2. Menjaga Keanekaragaman Hayati di Kawasan Gunung Muria

Perubahan tata ruang kawasan sebagai akibat aktifitas manusia 

merupakan hal yang tidak dapat dielakkan oleh kita semua, akan 

tetapi proses yang menyertai  haruslah ditaati dan ditegakkan serta 

dilaksanakan seperti instrumen lingkungan dan sosial berupa 

kajian sosial, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan 

perundangan yang mengikuti. Akan tetapi implementasinya menjadi 

sangat sulit ketika ada  “pertentangan” kepentingan, bisa jadi yang 

sangat kental adalah masalah ekonomi karena masalah pengelolaan 

lingkungan belum dianggap prioritas utama tetapi masih banyak pihak 

memiliki asumsi menjadikan sebagai  beban.    
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Seiring dengan perubahan peta politik di Indonesia, yang 

telah memasuki babak baru khususnya dengan munculnya model 

pengambilan keputusan dari sentralistik ke desentralistik   dengan 

keluarnya UU no 22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 

1999 dan PP No 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah 

no 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan 

Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka tanggungjawab 

dan wewenang pembuatan keputusan mengenai pengelolaan sumber 

daya alam (SDA) dan lingkungan hidup beralih dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah. 

Peraturan tersebut, dapat menjadi dasar untuk pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih efisien, transparan 

dan bertanggungjawab. Pada sisi lain. Pelaksanaan otonomi daerah 

dapat memberikan implikasi besar terhadap ancaman  kawasan-

kawasan lindung di daerah pantai, pengunungan dan perkotaan yang  

membuka peluang adanya eksploitasi terstruktur  dalam kerangka 

pendapatan asli daerah. Implikasinya, masing-masing daerah mulai 

bergiat untuk menata dan mengusik adanya kawasan-kawasan yang 

bisa “menambah” pendapatan asli daerah. 

Suatu proses yang melibatkan masyarakat, dikenal sebagai 

peran serta masyarakat. Canter (1991) mendifinisikan peran serta 

masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus 

untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana 

masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh 

badan yang bertanggungjawab. Secara sederhana disebut komunikasi 

dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan dan 

komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu.  

Gunung Muria merupakan salah satu  gunung di utara pulau 

Jawa yang memiliki kawasan penting sebagai penyangga keadaan 
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lingkungan atau ekosistem di daerah kota Kudus, Pati dan Jepara. 

Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kaidah pengelolaan yang 

lestari merupakan salah satu kunci dari  pelestarian kawasan tersebut.

Pada tahun 1998  masih terlihat adanya jejak keberadaan Harimau 

Jawa (Pantera tigris sondaica) di kawasan pegunungan Muria (Didik, 

R. dalam Hasil Investigasi TPPFHJ, 2000). Harimau Jawa sendiri 

merupakan top predator di darat yang oleh sebagian masyarakat Jawa 

dianggap berkharisma tinggi dan sudah punah. Selain Harimau Jawa di 

pegunungan Muria juga menyimpan potensi keberadaan satwa langka 

yaitu: Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) atau yang lebih dikenal sebagai 

burung Garuda (Ballen dkk, 1999) dan pada tanggal 3 Januari 1993 

Elang Jawa ditetapkan sebagai lambang satwa langka nasional dengan 

pertimbangan jenis ini memiliki populasi yang sangat jarang.

Sayangnya, akibat campur tangan manusia dan proses-proses  

ketidakpedulian manusia maka akibatnya yang terjadi adalah kerusakan 

ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya 

serta adanya tanah longsor yang mengakibatkan korban manusia. 

Perubahan ekosistem di kawasan Muria bisa di ketahui dengan hancur 

hutan di kawasan tersebut.
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Kotoran satwa di Muria yang diukur dengan perbandingan kompas 

(Foto: MRC Indonesia)

Berbagai tindakan pencegahan akan kerusakan lingkungan 

telah banyak dilakukan masyarakat lokal  misalnya dengan tetap 

mempertahankan “mitos” adanya penunggu di hutan A atau mata 

air X, masih adanya bersih desa kemudian sedekah bumi, semua  

proses-proses pertahanan diri ini merupakan modifikasi dalam upaya 

perlindungan daerah-daerah berpotensi sebagai  tangkapan air  dan  

rumah satwa. 

Oleh karenanya, diperlukan kerja sinergis antar pemerintah, 

organisasi non pemerintah, institusi pendidikan dan masyarakat lokal  

untuk melakukan penguatan dan pengorganisasian sumber daya 

manusia yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat 

lokal menjadi sangat perlu dan penting. 

Pengembangan daya dukung  masyarakat lokal terutama di 

masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Muria merupakan 

bagian dari hak partisipasi aktif dalam pengelolaan dan konservasi di 
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daerahnya dan realitas awal dari titik tolak pengelolaan lingkungan 

berbasis masyarakat lokal.

Mata Air Bunton di Gunung Muria  (Foto: MRC Indonesia)

2.3 Apakah Perlu Taman Nasional Gunung Muria ?     

Kawasan Pegunungan Muria secara administratif terletak di Jawa 

Tengah, tepatnya di tiga kabupaten, yaitu Kudus, Jepara, dan Pati.  Dari 

segi sejarah geologinya, kawasan Muria pada abad VIII terpisah dari 

Pulau Jawa dan memiliki Selat Muria. Pada abad IX, wilayah daratan 

Kudus mulai terbentuk, bersamaan mulai berkembangnya kerajaan 

Mataram kuno. Prediksinya, arah sedimentasi yang terus menerus 

dari Pulau Jawa melalui pendangkalan sungai-sungai yang mengalir ke 

arah selat yang menghubungkan kedua pulau pada waktu itu, dengan 

kecermatan sedimentasi 30 meter per tahun, maka lama kelamaan 

selat tertutup dan kemudian menjadi daratan hasil proses sedimentasi 

(Van Bemmelen, 1949).

Dari segi sejarah geologinya, kawasan Muria dulu sebelum abad 

XIV berada terpisah dari P. Jawa. Karena adanya proses erosi dan 
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sedimentasi yang terus menerus dari P. Jawa melalui pendangkalan 

sungai-sungai yang mengalir ke arah selat yang menghubungkan 

kedua pulau pada waktu itu, maka lama kelamaan selat tertutup dan 

kemudian menjadi daratan hasil proses sedimentasi. Kawasan ini 

meliputi sebagian daerah  Kudus, Jepara dan Pati. Dengan demikian, 

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di pegunungan ini sudah 

berlangsung sangat panjang melalui proses pasang-surut perebutan 

kekuasaaan yang tidak jarang mengorbankan kondisi lingkungan. 

Peta Muria (Geologi UPN, Prof Bambang)
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Luas hutan keseluruhan Gunung Muria mencapai 69.812,08 ha, 

terdiri dari wilayah kabupaten Jepara 20.096, 51 ha, kemudian 47.338 ha 

masuk wilayah kabupaten Pati dan 2.377,57 ha berada dalam wilayah 

kabupaten Kudus. Data Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) 

Wilayah XI Jawa-Madura tahun 2003 menyebutkan 38.308 ha terindikasi  

hutan yang mengalami kerusakan, detailnya melliputi: 13.252 ha hutan 

yang berada dalam kabupaten Jepara, 23.807 ha berada di kawasan Pati 

dan 1.249 ha berada di kabupaten kudus.  

Bagaimana potensi kenekaragaman hayati  yang ada di kawasan 

Muria saat ini ?  Studi  yang dilakukan penulis dengan Pusat Kajian 

Lingkungan Hidup Muria Research Center Universitas Muria Kudus 

dan Lembaga Relung Yogyakarta Indonesia pada tanggal 4 – 14 Agustus 

2004  di kawasan pegunungan Muria dengan tim peneliti menjelajahi 

daerah Semliro, Puncak Songolikur (29), Tempur, Nduplak, Gunung 

Rowo, Colo, Air  Tiga Rasa & Semliro yang meliputi  kabupaten Kudus, 

Pati dan Jepara,  telah  berhasil  mengidentifikasi adanya 68 jenis burung 

yang salah satu diantaranya adalah Elang jawa (Spizaetus bartelsi) yang 

kita kenal sebagai burung Garuda, yang menjadi burung endemik Jawa 

dan dilindungi serta dalam keadaan  bahaya kepunahan (endangered). 

Deskripsi  bentuk fisik Elang Jawa berukuran ayam jantan, 

berbentuk elang, berwarna gelap, coklat karat dan memiliki ciri khas 

yaitu berjambul panjang, mata kuning, tenggorokan-dada coklat 

muda bercak hitam, perut coklat bergaris garis hitam, paruhnya abu 

tua sampai hitam dan kakinya putih bergaris-garis melintang coklat 

tua dengan bulu sampai tungkai serta bagian jari kuning dengan kuku 

cakar hitam.  

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 4  Tahun 1993 tanggal 

3 Januari 1993 tentang Flora dan Fauna Nasional Identitas bangsa, telah 

memilih Elang Jawa sebagai lambang satwa langka nasional dengan 

pertimbangan jenis Elang Jawa memiliki populasi yang sangat  jarang.  
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Elang Jawa (Spizaetus bartelsi), Sumber: MacKinnon dkk.1992. Burung-burung di 
Sumatera, Jawa, Bali & Kalimantan, Puslibang Biologi LIPI

Tabel 2.1

Jenis Burung di Kawasan Gunung Muria

NO NAMA INDONESIA NAMA ILMIAH

1 Cabe bunga-api Dicaeum  trigonostigma

2 Cabe polos Dicaeum  concolor

3 Cabe jawa Dicaeum trochileum

4 Takur tohtor Megalaima armillaris
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5 Takur bututut Megalaima corvina

6 Takur ungkut-ungkut Megalaima haemacephala

7 Takur tenggeret Megalaima australis

8 Takur tulungtumpuk Megalaima javensis

9 Elang-ular bido Spilornis cheela

10 Elang hitam Ictinaetus malayensis

11 Elang brontok Spizaetus cirrhatus

12 Elang Jawa Spizaetus bartelsi

13 Caladi ulam Dendrocopus macei

14 Caladi tilik Picoides moluccensis

15 Sepah kecil Pericrocotus cinnamomeus

16 Sepah hutan Pericrocotus flammeus

17 Walet sapi Collocalia esculenta

18 Walet sarang putih Collocalia fuciphaga

19 Gelatik batu kelabu Parus major

20 Cucak kutilang Pycnonotus aurigaster

21 Ciung batu-kecil Myiophoneus glaucinus

22 Cinenen kelabu Orthotomus ruficeps

23 Cinenen pisang Orthotomus sutorius

24 Cinenen gunung Orthotomus cuculatus

25 Bondol Jawa Lonchura leucogastroides

26 Bentet kelabu Lanius schach

27 Kekep babi Artamus leucorhynchus

28 Berencet kerdil Pnoepyga pusilla

29 Uncal buau Macropygia emiliana

30 Tekukur biasa Streptopelia chinensis

31 Alap-alap kawah Falco peregrinus

32 Alap-alap sapi Falco moluccensis

33 Pelanduk semak Malacocincla sepiarium

34 Layang-layang loreng Hirundo striolata
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35 Merbah cerukcuk Pycnonotus goiavier

36 Merbah belukar Pycnonotus plumosus

37 Kepudang-sungu Jawa Coracina javensis

38 Jingjing batu Hemipus hirundinaceus

39 Walik kepala-ungu Ptilinopus porphyreus

40 Perling kecil Aplonis minor

41 Julang emas Aceros undulatus

42 Sikatan belang Ficedula westermanni

43 Sikatan kepala-abu Culicicapa ceylonensis

44 Srigunting kelabu Dicrurus leucophaeus

45 Cipoh kacat Aegithina tiphia

46 Paok pancawarna Pitta guajana

47 Tepus pipi-perak Stachyris melanothorax

48 Cekakak sungai Todirhamphus chloris

49 Wiwik lurik Cacomantis sonneratii

50 Kehicap ranting Hypothymis azurea

51 Cikrak mahkota Phylloscopus coronatus

52 Cikrak daun Phylloscopus trivirgatus

53 Kadalan kembang Phaenicophaeus javanicus

54 Bubut alang-alang Centropus bengalensis

55 Gemak loreng Turnix suscitator

56 Titihan telaga Tachybaptus ruficollis

57 Raja-udang meniting Alcedo meninting

58 Pijantung kecil Arachnothera longirostra

59 Burung-madu sriganti Nectarinia jugularis

60 Burung-madu sepah-raja Aethopyga siparaja

61 Burung-madu jawa Aethopyga mystacalis

62 Ciu besar Pteruthius flaviscapis

63 Ayam-hutan hijau Gallus varius

64 Kadalan birah Phaenicophaeus curvirostris
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65 Sikep-madu asia Pernis ptilorhynchus

66 Opior Jawa Lophozosterops javanicus

67 Munguk beledu Sitta frontalis

68 Cica-kopi melayu Pomatorhinus montanus

Sumber: Data primer yang diolah (2004)

Selain itu, tim peneliti juga berhasil menginventarisasi  adanya 

109 jenis tumbuhan yang tergolong dalam 51 famili, yang jenisnya 

meliputi rumput, perdu dan pohon diantaranya, jenis buah-buahan 

seperti  mangga, durian, jambu monyet,  sirsat, pepaya, rambutan dan  

nanas.  

Berbagai kekayaan jenis satwa khususnya burung dan tumbuhan 

merupakan “aset” bagi kawasan pengunungan Muria, khususnya bagi 

masyarakat  lokal  yang ada di kawasan tersebut dan ini  merupakan 

“amunisi” masyarakat lokal untuk dapat  berperan aktif dalam upaya 

melestarikan keankaregaman hayati dan kondisi alam di kawasan 

Gunung Muria. Setidaknya, kehancuran ekosisten yang ada di 

pegunungan Muria bisa sedikit dihambat dan salah satunya dengan 

menggagas partisipasi aktif masyarakat yang berdiam di kawasan 

tersebut, dan salah satu inisiasinya tidak harus melalui  wadah bernama: 

TAMAN NASIONAL.
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Potensi Keanekaragaman hasil tumbuhan di Muria (Foto: MRC Indonesia)
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2.4. Menginisiasi Kawasan Muria yang Ekologis

Dari proses pembuatan data sosial, dokumentasi dan  film, muncul 

inisiasi praksis dengan mewujudkan PraLokadesa Hutan Muria yang 

diadakan Lembaga Penelitian - Pusat Studi Lingkungan Muria Research 

Center Universitas Muria Kudus tanggal 28 Pebruari 2006, dengan 

berupaya mempertemukan lima desa di bawah Gunung Muria yang 

berada di kabupaten Kudus: Ternadi, Kajar, Colo, Japan dan Rahtawu 

(TERKACOJARAH). Ditindaklanjuti lagi pada Lokadesa Kawasan Muria  

di Balai Desa Colo, 27 Mei  2006 yang bertujuan untuk menyamakan 

persepsi segeranya diadakan rehabilitasi kawasan hutan Muria yang 

sudah gundul dan memprihatinkan, serta perlunya penutupan kawasan 

Gunung Muria dari  penebangan pohon.

Dalam kesempatan PraLokadesa, Lemlit - Pusat Studi Lingkungan 

Muria Research Center juga mengekspos film potret lima desa tersebut 

yang berisi film kerusakan dan potensi kawasan Muria. Sayangnya 

dan fatalnya, guliran niat baik dan keempatian akan kondisi Muria 

tidak dengan segera diantisipasi oleh banyak pihak. Film gundulnya, 

habisnya tutupan hutan kawasan Dukuh Semliro di Desa Rahtawu 

seakan menjadi ”bom waktu” yang siap meledak.

Awal maret  2006 yang disertai hujan, kerap melanda Kota Kudus 

dan sekitarnya menjadikan hati menjadi was-was dan berdoa semoga 

tidak terjadi apa-apa di desa kawasan Muria. Betul kata orang bijak, 

manusia boleh berdoa tetapi Yang Kuasa penentunya. Hujan yang 

terus mendera kawasan pegunungan Muria, pada tanggal 19 - 22 Maret 

2006  telah menjadi salah satu pemicu hancur, porak porandanya 

Dukuh Semliro, Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus dan Desa Tempur 

di kabupaten Jepara. Kedua  daerah ini menjadi adukan semen 

dalam molen yang dilakukan oleh kuasanya alam. Hasilnya, jelas 

memprihatinkan, korban jiwa, materi dan infrastruktur akibatnya. 

Menyesakkan dada, alam membalas perilaku manusia.               
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Manusia yang katanya mahluk paling sempurna diciptakan oleh 

Nya, sering kurang tanggap. Di sekeliling tempat tinggalnya, yang 

terdapat ekosistem kelangsungan hidup yang sedemikian rumit berupa 

pepohonan yang berfungsi sebagai penahan laju air, keberadaan 

satwa yang berkehidupan di dalamnya, kefungsian sumber daya alam 

secara ekonomi: hasil hutan, buah-buahan, anggrek dll. acapkali tidak 

dipahami. Aktivitas kontra ekologis masih saja terjadi bahkan semakin 

semena-mena dilakukan manakala berlogika cupet bahwa alam hanya 

bisa digunakan untuk keberlangsungan hidup, menopang manusia 

tanpa kepedulian untuk mengembalikan fungsinya maka eksploitasi 

salah satu jawabannya dan bergerak menuju ke perilaku terorisme 

lingkungan. 

Dalam pengertian kontemporer, ideologi tidak hanya dipahami 

sebagai suatu aliran politik atau suatu faktor yang hanya terkait dengan 

kekuasaan pada tataran politik negara. Ideologi dewasa ini dipahami 

sebagai pengetahuan-pengetahuan tentang dunia yang disadari atau 

tidak disadari, tertanam dalam diri setiap manusia dan mempengaruhi 

tingkah laku manusia melalui kegiatan pengambilan keputusan 

(Takwin, 2002).                                  

Oleh Dietz, 1998  disarikan bahwa ada beberapa ideologi dalam 

gerakan lingkungan yaitu: ecopopulis  yang menitikberatkan pada 

gerakan lingkungan hidup untuk kepentingan rakyat, ecodevelopment 

yang mengkonsentrasikan penyelamatan lingkungan dalam 

terminologi pembangunan kemudian ecofasis yang memperjuangkan 

lingkungan hidup  untuk lingkungan hidup sendiri.

Dalam perkembangan berkehidupan, muncul ekowisata yang 

menerapkan upaya usaha-usaha konservasi sumberdaya alam yang 

berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan pula dan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah tujuan 

ekowisata. Kemudian ecofeminis yang berupaya melibatkan perempuan 
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dalam pelestarian lingkungan dan ekospiritualitas yang ditawarkan  

Anand Veeraraj, yang menegaskan prinsip-prinsip keseluruhan 

dan kesatuan realitas: Tuhan, manusia dan alam mempunyai relasi 

dengan posisi yang khas dan membentuk hubungan kausalitas bahwa 

kesadaran ekologis sebagai bagian dari religiusitas manusia. 

Di tataran lokal, masyarakat Kudus di kawasan Muria, penulis 

menengarai  adanya ecoculture yaitu adanya kepedulian lingkungan 

berbasis pada gerakan revolusi kebudayaan yang digagas oleh Taqim 

dengan taman seni nasionalnya, di sisi lain  terdapatnya ecomistik yang 

menitik beratkan pada gerakan lingkungan yang berhubungan dengan 

kearifan lokal yang dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat 

setempat akan kekuatan di luar manusia yang turut dalam menjaga 

kelestarian hutan.

Aura spiritual, adanya makam Sunan Muria yang berada di desa 

Colo, kawasan hutan Muria bagian timur telah memberikan kontribusi 

secara real akan adanya tindakan menjaga keutuhan hutan di desa 

Colo, Kajar dan Japan. Begitu juga dengan  desa Rahtawu yang berada 

di sisi barat kawasan hutan Muria yang juga memberikan daya magnet 

tersendiri bagi para penganut kejawen untuk melacak pepunden-

pepunden yang banyak tersebar di kawasan Rahtawu sampai di puncak 

Muria, (baca: Songolikur), tentu saja dengan kearifan lokal menjaga 

sumber-sumber air yang ada di sekitarnya dengan daya dorong 

psikologis memiliki tuah dan berkasiat, untuk kesembuhan jiwa dan 

penyakit lahir dan batin.        

Sayangnya, ideologi yang ada sekarang ini, tidaklah mencukupi 

dan mampu lagi bergerak, melandasi di tingkatan anasir landasan 

kehidupan nyata yang jelas memerlukan kebutuhan fisik dan  pokok. 

Akibatnya, tatanan kehidupan ber-ekologis dengan menghormati 

ekosistem yang ada menjadi hanya sekedar jargon dan cerita dari mulut 

ke mulut. 
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Perubahan tata kawasan, daerah yang dimulai dengan 

penghilangan kawasan resapan air di hutan lindung, hutan rakyat dan 

pengeksploitasian sumber daya alam: deforestri, perubahan lahan 

dan banyaknya pepohonan yang ditebang dengan cara “marungi” : 

pepohonan dilukai dengan cara membuat lubang dibagian bawahnya 

kemudian diberi api, yang lama-kelamaan pohon tersebut akan layu 

dan mati, kemudian orang yang marungi akan bebas untuk menebang, 

adalah perubahan nyata pada  ekosistem di hutan Muria.

Pohon di ‘Marungi’ (Foto: MRC Indonesia)
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Upaya-upaya pelestarian lingkungan berhubungan sebagai daya 

dukung sebuah kawasan, hanya sebatas retorika, terbukti tidak ada  

pelaksanaan pengembalian pemantauan dan penegakan hukum bagi 

pelanggarnya. Kesadaran sudah terlambat manakala banjir dan tanah 

longsor melanda.

Proses pelestarian dan penataan lingkungan yang membutuhkan 

waktu panjang membuat instansi pemerintah, swasta, LSM, perguruan 

tinggi, perangkat desa  dan bahkan masyarakat terkadang menjadi 

”lelah” kehabisan energi dan tidak lagi mengindahkan, bahkan ada 

kesan mengacuhkan. Akibatnya ditanggung oleh masyarakat korban 

yang tidak lagi memiliki kemampuan menghindar dari banjir dan 

longsor.

Penulis percaya, banjir dan tanah longsor bukan takdir. Bencana 

alam tersebut merupakan bagian dari akibat perilaku manusia yang 

telah tidak memperlakukan alam dengan semestinya, prediksi-prediksi 

datangnya banjir, tanah longsor secara logika bisa terbaca: gundulnya 

lahan yang tadinya rimbun dengan pepohonan, tidak adanya 

kepedulian akibat perubahan lahan merupakan akumulasi dari adanya 

bencana alam. 

Oleh karenanya, saatnya tidak lagi berada dalam lingkaran sempit 

saling menyalahkan antara satu dengan lainnya, secepatnya Selamatkan 

Ekosistem Muria, SEKARANG !
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2.5. Memimpikan Kudus Sebagai Kota yang Peduli Lingkungan

Kudus merupakan sebuah kota kabupaten di  jalur pantai utara 

Jawa Tengah  yang tidak memiliki pantai ini terkenal dengan industri 

rokok, bordir dan jenang. Selain dikenal sebagai kota kretek dengan 

adanya industri rokok besar seperti Djarum, Nojorono dan Sukun, kota 

ini dapat disebut pula sebagai kota yang bernuansa religius, asumsi 

yang memperkuat adalah  banyaknya pondok pesantren dan tempat-

tempat bersejarah bagi umat Islam di Jawa dan sekaligus menjadi 

Menuju Makam Sunan Muria, Lereng Gunung Muria, Kudus 
(Foto: MRC Indonesia)
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obyek ziarah yaitu Masjid Menara Kudus dengan makan Sunan Kudus 

dan  makam Sunan Muria.  Sunan Kudus dan Sunan Muria adalah dua 

di antara sembilan Wali atau penyebar agama Islam di Jawa.  

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. 

Sebagian wilayah utara terdapat pegunungan Muria dengan puncaknya 

29  (1.602 meter),  Gunung Argopiloso, Gunung Kelir, Gunung Natas 

Angin,  Gunung Argo Jimbangan menjadikan Kudus juga memiliki 

potensi alam yang luar biasa. Desa Ternadi, Desa Kajar, Desa Colo, 

Desa Japan, Desa Rahtawu dan Desa Soco merupakan desa-desa yang 

berhubungan langsung dengan kawasan pegunungan  Muria. Desa 

Colo merupakan salah satu desa wisata ziarah bagi masyarakat di 

Indonesia berkaitan dengan keberadaan makan Sunan Muria, salah 

seorang penyebar agama Islam di Jawa.    

Pintu Masuk Makam Sunan Muria di Desa Colo, lereng G.Muria 
(Foto: MRC Indonesia)
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Berdasarkan kebijakan pemerintah yang memiliki niat untuk 

meningkatkan investasi ekonomi dengan tetap memperhatikan 

konservasi alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sayangnya, hal ini 

secara faktual  hal ini belum berjalan dengan beriringan, permasalahan 

lingkungan tidak hanya terjadi di kawasan pegunungan Muria yang 

semakin hari memprihatinkan: hilangnya beberapa sumber mata 

air, semakin langkanya beberapa jenis satwa yang ada di kawasan 

pegunungan Muria seperti Elang Jawa, Elang Hitam, kepodang, cekakak 

sungai,  macan muria  dan jenis tumbuhan khas Muria seperti: mranak, 

klampu kethek, gentungan, triteh, piji dan kedoya, semakin banyaknya 

bukaan pepohonan di kawasan lindung serta tidak jelasnya penataan 

kawasan lindung antara masyarakat lokal yang berhubungan langsung 

dengan  Kawasan Muria, Pemerintah Kabupaten Kudus serta Perhutani.  

Kerusakan daerah atas Kudus di Desa Rahtawu di kawasan Muria 

berkorelasi dengan daerah di bawahnya, musim hujan hampir pasti 

terjadi banjir di beberapa tempat  di desa Setrokalangan Kecamatan 

Kaliwungu dan  tiga desa di Kecamatan Mejobo yaitu Golantepus, 

Temulus dan Mejobo.

Di perkotaan, prediksi identifikasi masalah adanya pelanggaran 

tata ruang kota juga berlangsung,  beriringan dengan  pertumbuhan 

ekonomi yang diukur dengan pemasukan dana untuk pemerintah 

daerah (baca: PAD)  maka banyak  kebijakan yang tidak populis:  

maraknya pertokoan modern berbentuk minimarket seperti Alfamart 

dan Indomaret yang ada di satu jalan dan  kemudian semakin menyeruak 

di  beberapa  tempat  yang  akan ”menghabisi” warung-wa di sekitarnya 

dan pasar tradisional yang ada. 

Perlu sekiranya pihak terkait, seperti  wakil rakyat, Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan masyarakat yang peduli 

untuk menginisiasi produk hukum peraturan daerah lingkungan hidup 

(Perda LH).  Setidaknya dengan adanya produk hukum peraturan daerah  

lingkungan hidup, pihak terkait: pemerintah dan masyarakat bisa 
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memiliki pijakan hukum yang jelas dalam menata ruang keberuntukan 

lokasi  dan para usahawan juga bisa melakukan aktivitasnya dengan 

tenang dan  dikontrol.

Atau  melakukan pendataan  kearifan lingkungan yang masih 

dilakukan oleh masyarakat Desa Colo dan Rahtawu, seperti sedekah 

bumi, kupatan termasuk  juga strategi untuk tetap mempertahankan  

kearifan lingkungan yang masih dimilikinya atau  jika sudah tidak ada 

lagi kearifan lingkungan di masyarakat,  perlu direkonstruksi,  kenapa 

bisa hilang ? , penyebabnya ? dimana peran pemerintah ?      

Soal-Soal Latihan :

1. Coba jelaskan ekosistem yang terganggu di sekitar tempat tinggalmu! 

Identifikasi karena apa?  

2. Apa potensi keragaman satwa dan tumbuhan di kotamu ? Catat 

bersama-sama dengan kelompokmu !  

3. Apakah masih ada aktivitas kearifan lokal dimana kamu tinggal?  

Pertunjukan Wayang di Desa Colo dalam Sedekah Bumi dalam lakon Among 
Tani (Foto: MRC Indonesia) 
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3 
PERILAKU DAN DAMPAK PERUBAHAN 

LINGKUNGAN

3.1 Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan

Pada 5 Juni disepakati oleh banyak negara sebagai Hari 

Lingkungan Hidup Sedunia. Tiga puluh tahun lalu, pada 5 - 16 Juni 

1972 di ibukota Swedia, Stockholm, berlangsung konferensi PBB 

tentang lingkungan hidup. Kegiatan itu kemudian menjadi momen 

sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Dua puluh tahun kemudian berlangsung KTT Bumi atau 

Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang bersidang di 

Brasil dan memunculkan Deklarasi Rio berupa penegasan kembali isi 

Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang digagas di 

Stockholm. Hasil KTT antara lain mengesahkan rancangan tindakan 

tingkat dunia berupa Dokumen Agenda 21 yang memuat langkah-

langkah menuju ke pembangunan berkelanjutan pada abad 21.

Di negara kita, implementasi Agenda 21 hanya menjadi “macan 

kertas” dan nyaris tidak terimplementasikan. Bioprospeksi, deforestri, 

perdagangan satwa liar, pencemaran sungai, perusakan terumbu 

karang, dan pembangunan kontra ekologis masih menjadi bagian besar 

dari wajah aspek lingkungan yang memprihatinkan.

Sementara itu, negara kita dipercaya PBB menjadi tuan rumah 

pertemuan tingkat menteri komisi persiapan KTT dunia untuk 

pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan di Bali, 24 Mei-7 Juni.

Perubahan tata kota yang dimulai dengan penghilangan kawasan 

resapan air (taman kota, hutan kota) dan pengeksploitasian sumber 

daya alam merupakan awal perubahan ekosistem di sekitar kita.
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Hanya manusia sering kurang tanggap, di sekeliling tempat 

tinggalnya terdapat ekosistem kelangsungan hidup yang sedemikian 

rumit sehingga kita sering tidak dapat memahami. Bisa ditelusuri 

sejenak, keberadaan pepohonan merindangkan suasana panas 

siang, dan keberadaan pepohonan memiliki manfaat bagi satwa yang 

membutuhkannya untuk bertempat tinggal. Pepohonan juga memiliki 

kelebihan untuk mengolah karbondioksida menjadi oksigen pada siang 

hari yang bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya.

Ekosistem akan menjadi sia-sia, terporak-porandakan manakala 

aktivitas manusia tidak lagi mengakomodasi unsur muatan pelestarian 

lingkungan dan akan bergerak menuju ke unsur eksploitasi.

Upaya-upaya pelestarian lingkungan berhubungan sebagai 

daya dukung sebuah kota hanya sebatas retorika, terbukti tidak ada 

pelaksanaan pemantauan dan penegakan hukum bagi pelanggar 

kebijakan. Kesadaran sudah terlambat manakala banjir dan tanah 

longsor melanda. Proses pelestarian dan penataan lingkungan 

yang membutuhkan waktu panjang membuat instansi pemerintah 

dan kalangan swasta tidak lagi mengindahkan, bahkan ada kesan 

mengacuhkan. Akibatnya ditanggung oleh masyarakat korban yang 

tidak lagi memiliki kemampuan menghindar dari banjir dan longsor.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep alternatif dalam 

membangun dengan memperhatikan lingkungan secara arif dan gradual, 

tidak hanya memikirkan untuk kepentingan waktu yang pendek.

Konsepsi pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk 

dapat dipahami berhubungan dengan semakin merajalelanya tindakan 

manusia untuk melakukan perubahan dari lahan pertanian menjadi 

permukiman, penghilangan lahan hijau, atau proyek perumahan.

Muatan ekonomis yang memunculkan kegiatan yang 

memunculkan kegiatan bisnis yang menguntungkan merupakan 

sesuatu yang wajar dan sah. Hal itu merupakan salah satu tujuan 

manusia berusaha dalam hidup.
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Akan tetapi jika muatan ekonomis itu dibungkus dengan retorika: 

perumahan berwawasan lingkungan memiliki daya serap besar untuk 

tenaga kerja, berguna bagi masyarakat, memajukan perekonomian 

masyarakat, maka perlu dideteksi kepentingan yang ada lewat 

instrumen-instrumen yang telah ada. Yaitu melalui perjanjian hak 

guna bangunan, izin mendirikan bangunan sampai pada amdal, ipal, 

dan instrumen sosial masyarakat.

Terbukti, gembar-gembor berbagai macam proyek akan 

menaikkan kemampuan masyarakat dengan lingkungan yang layak 

hanya pepesan kosong. Banjir tetap melanda berbagai kota  yang 

kemudian memunculkan masyarakat korban.

Penataan lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan 

berkelanjutan seharusnya dapat memprediksi kegagalan-kegagalan 

ekologis, psikologis, dan realitas yang tidak mengakomodasi kepentingan 

masyarakat  yang bermukim di kota tersebut. Pada dasarnya, pelibatan 

masyarakat merupakan salah satu kunci pengelolaan lingkungan dan 

paling tidak meminimalkan arogansi kekuatan kaum ekonomisme.

Kontrol pengelolaan lingkungan dapat dimulai dari pelibatan 

masyarakat sekitar  proyek dengan usaha dari pengembang., pemilik 

perusahaan untuk mengadakan sosialisasi ke masyarakat sekitar 

mengenai tujuan proyek. Atau bila perlu menggali masukan dari 

masyarakat sekitar, praktisnya hal itu memerlukan waktu lama dan 

berbagai macam wacana tetapi merupakan proses demokratis.

Keterlibatan masyarakat akan informasi merupakan proses 

komunikasi normal setiap individu dalam bermasyarakat.Pelibatan 

masyarakat sekitar yang dimulai dari pemberian akses informasi hingga 

pada hasil persetujuan bersama akan mendapatkan buah rasa, yaitu 

masyarakat merasa dihargai.

Kondisi demikian tidak dapat dipolitisasi melalui wakil rakyat di 

tingkat bawah seperti kelurahan dan kecamatan. Apabila masyarakat 



72 PSIKOLOGI LINGKUNGAN; Teori dan Praktek

sekitar proyek tidak dilibatkan, akibatnya dapat diprediksi kemunculan 

gugatan-gugatan atas keberadaan proyek.

Kerelaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan berbasis 

masyarakat merupakan unsur terpenting, namun sering tidak 

diakomodasi oleh pemilik proyek atau penguasa karena hal tersebut 

merupakan harga mahal sekali dan rumit secara sosial.

Mulai dari melibatkan dalam sosialisasi adanya proyek ke 

masyarakat sampai pada ganti rugi lahan, instumen amdal, studi 

kelayakan  serta peran aktif kemudahan akses akan pengelolaan uang 

proyek. Hal itu tidak hanya cukup di tingkat elite (wakil rakyat).

Kenapa perlu ada transparansi ? Karena proyek-proyek berupa 

perumahan, pabrik, pertokoan melibatkan masyarakat sekitar dan 

konsumen.

Masyarakat yang sama-sama membayar pajak (kendaraan, bumi 

dan bangunan, jalan), listrik, dan menjadi anggota masyarakat merasa 

tidak berdaya ketika keberadaan proyek-proyek itu sangat mengganggu 

secara ekologis dan psikologis berupa pencemaran air di daerah aliran 

sungai, bau limbah, kemacetan jalan, dan kedatangan longsor serta 

banjir.

Pada sisi lain bagi masyarakat, diperlukan penguatan-penguatan 

untuk menggugah rasa peduli kepada lingkungan di sekitar bahwa 

persoalan lingkungan merupakan permasalahan bersama.

Hal itu bisa dilakukan siapa saja yang berminat untuk 

melakukannya melalui organisasi non pemerintah, kalangan 

pendidikan dengan mengenalkan pendidikan lingkungan di sekolah 

sejak usia dini, ibu-ibu melalui kegiatan di dasa wisma, pemerhati dan 

penggiat lingkungan di kalangan siswa, mahasiswa atau karang taruna.

Setidaknya tindakan itu akan dapat meminimalkan kerusakan 

lingkungan secara ekologis atau sosial yang mengarah pada kemunculan 

masyarakat konservasionis.
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Paguyuban Pelindung Hutan Muria dan Penulis (Foto: MRC Indonesia)

Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan Menelusuri Hutan Muria 

(Foto: MRC Indonesia)
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3.2 Menggagas  Hutan Kota Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kudus

Bagi yang bertempat tinggal di Kudus, ada pertanyaan kunci 

sebelum membaca tulisan ini. Anda  sudah  menghirup udara segar di 

pagi  hari ini ? atau anda sudah menikmati panasnya udara di siang 

hari kemarin ? jika belum, sulit untuk dapat berempati merasakan 

betapa indahnya, segarnya ketika jalan-jalan dan berolahraga berada di 

kawasan banyak tetumbuhan pas waktu pagi hari dan berteduh siang 

hari atau sore hari. Jika sudah, maka akan sangat setuju keberadaan 

hutan kota di kota kita, yang setidaknya bisa membuat kerindangan di 

kota yang semakin hari, semakin  sesak dengan hutan beton dengan 

munculnya ruko-ruko di sepanjang sudut jalan A.Yani dan Agil 

Kusumadya atau di tempat lain yang sedang dibangun atau perubahan 

lahan dengan hilangnya areal tanah pertanian yang diganti oleh pabrik 

atau perumahan.  

Hutan di kota, apakah ada ? dan bisa ? Hutan kota menurut Fakuara 

(1986) adalah tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah perkotaan 

yang memberikan manfaat lingkungan yang sebesar-besarnya bagi 

estetika, rekreasi, konservasi dan kegunaan lainnya. Hutan kota berupa 

komunitas tumbuh-tumbuhan pohon dan asosiasinya yang tumbuh di 

lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar atau menumpuk 

dengan struktur meniru atau menyerupai hutan alam, membentuk 

habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan 

lingkungan sehat, nyaman dan estetis.

Panjang artinya, tidak usah mengerenyitkan kening, kita singkat 

aja: hutan kota adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh dalam 

kota, apakah bisa disebut hutan Kota? bisa saja, bahkan tetumbuhan 

rindang yang ada di halaman atau pekarangan rumah kitapun bisa 

disebut hutan kota, jangan terjebak pada bahasa langit yang terkadang 

malah menafikkan arti sesungguhnya.
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Oleh Fakuara (1986) dijelaskan ada beberapa tipe hutan kota, yang 

pertama adalah tipe pemukiman, yaitu hutan kota yang dibangun pada 

areal pemukiman bertujuan utama untuk pengelolaan lingkungan 

pemukiman. Hutan kota tipe ini lebih dititikberatkan pada keindahan, 

penyejukan, penyediaan habitat satwa khususnya burung, dan tempat 

bermain dan bersantai. Kedua, untuk kawasan industri yang memiliki 

kebisingan yang tinggi dan udaranya tercemar, maka harus dibangun 

hutan kota dengan tipe kawasan industri yang mempunyai fungsi 

sebagai penyerap pencemar, tempat istirahat bagi pekerja, tempat 

parkir kendaraan dan keindahan.

Ketiga, hutan kota sebagai tempat rekreasi dan keindahan. 

Rekreasi pada kawasan hutan kota bertujuan untuk menyegarkan 

kembali kondisi badan yang sudah penat dan jenuh dengan kegiatan 

rutin, supaya siap menghadapi tugas yang baru. Untuk mendapatkan 

kesegaran diperlukan suatu masa istirahat yang terbebas dari proses 

berpikir yang rutin sambil menikmati sajian alam yang indah, segar 

dan penuh ketenangan.

Keempat, tipe pelestarian plasma nutfah. Hutan konservasi 

mengandung tujuan untuk mencegah kerusakan perlindungan dan 

pelestarian terhadap sumberdaya alam. Bentuk hutan kota yang 

memenuhi kriteria ini antara lain: kebun raya, hutan raya dan kebun 

binatang. Kelima, adalah hutan kota tipe pengamanan. Yang dimaksud 

tipe pengamanan adalah jalur hijau di sepanjang tipe jalan bebas 

hambatan. Dengan menanam perdu yang liat dan dilengkapi dengan 

jalur pohon pisang dan tanaman yang merambat dari legum secara 

berlapis-lapis, akan dapat menahan kendaraan yang keluar dari jalur 

jalan sehingga bahaya kecelakaan karena pecah ban, patah setir ataupun 

karena pengendara mengantuk dapat dikurangi atau ditanam didaerah 

dengan kemiringan yang cukup tinggi yang ditandai dengan tebing-

tebing yang curam ataupun daerah tepian sungai perlu dijaga dengan 

membangun hutan kota agar terhindar bahaya erosi dan longsoran.



76 PSIKOLOGI LINGKUNGAN; Teori dan Praktek

Disamping tipe-tipe hutan diatas, ada bentuk-bentuk hutan kota 

yang dapat dipilih adalah bentuk jalur hijau, taman kota; kebun dan 

halaman; kebun raya; hutan raya dan kebun binatang, hutan lindung 

dan kuburan dan taman makam pahlawan. Tanaman di hutan kota juga 

bisa menyerap karbondioksida (CO 2 ) dan menghasilkan oksigen (O 2 ) 

serta menyerap polutan timbal dari kendaraaan bermotor. Tanaman-

tanaman itu antara lain adalah asam landi, tirai paying, johar, mahoni 

dan berbagai tanaman yang berdaun jarum serta bambu (Subekti, 

2001).

Hutan kota di Kabupaten Kudus terbagi dalam dua kelompok 

yakni hutan kota yang bersifat kompak dan hutan kota yang bersifat 

tidak kompak. Hutan kota yang bersifat kompak yaitu hutan kota yang 

bentuk tanamannya bergerombol pada suatu wilayah misalnya hutan 

kota yang ada di lokasi hutan kota Rendeng (luas 5.335 m²), hutan kota 

Gondangmanis (13.450 m²), hutan kota Purwosari (3000 m ²), hutan 

kota Mlatinorowito (4.200 m²), hutan kota Singocandi (3000m²), ruang 

terbuka hijau di taman wisata Kinder garden di komplek GOR (0,5 ha) 

dan ruang terbuka hijau di sebelah utara kantor DPRD Kabupaten 

Kudus seluas 0,5 ha.

Sedangkan hutan kota yang bersifat tidak kompak atau hutan kota 

yang bentuk tanamannya tidak bergerombol, bisa berupa turus jalan, 

green belt atau sebagai pengaman saluran drainase dan terdapat pada 

tanaman turus jalan yang berada di jalan arteri primer dan sekunder 

di kota Kudus dengan jenis tanaman: tanjung, glodogan, angsana, 

trengguli dan sebagainya. Misalnya tanaman green belt terdapat di 

sepanjang jalan lingkar utara kampus UMK sampai  Panjang. 

Hutan kota kecuali diperlukan bagi masyarakat, juga diperlukan 

sebagai habitat burung. Walaupun kota Kudus belum dikenal sebagai 

kota yang terkena pencemaran udara tertinggi, tetapi keberadaan 

hutan kota perlu digagas. Tanaman di hutan kota juga bisa menyerap 
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karbondioksida (CO 2 ) dan menghasilkan oksigen (O 2 ) serta menyerap 

pollutan timbel dari kendaraaan bermotor. Tanaman-tanaman itu 

antara lain adalah asam landi, tirai paying, johar, mahoni dan berbagai 

tanaman yang berdaun jarum serta bambu.

Keberadaan hutan kota, secara psikologis membuat masyarakat 

merasa nyaman, dapat melindungi dari terik matahari, juga merasa 

tidak jenuh, segar setelah melihat warna-warna hijau daun sebagai 

tempat berlindung, rumah atau persinggahan sementara bagi beberapa 

jenis burung. Beberapa jenis burung telah memilih beberapa jenis 

tumbuhan, misalnya beringin, pohon ini disukai burung kutilang, 

trotokan, punai, serindit atau takar. Bunga sepatu, soka dan kaliandra 

disukai burung-burung kecil yang berwarna-warni indah seperti 

burung madu dan burung cabe.

Kawasan hutan kota dilingkungan perkotaan kota Kudus sangat 

berarti karena penghijauan yang dilakukan selama ini cenderung 

kurang memperhatikan fungsi tanaman secara maksimal, umumnya 

hanya sekedar hijau banyak tanaman. Asalkan sudah terasa sejuk dan 

teduh dirasa penghijauan sudah memadai. Maka banyak penghijauan 

yang memilih tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, sedikit perawatan 

dan tidak membuat kotor; serta yang sosok tanamannya indah atau 

eksotis. Misalnya angsana atau akasia. Penghijauan ini dinamakan 

green empty syndrome yang menghasilkan daerah hijau yang kosong 

karena tanaman yang ada tidak cocok untuk habitat beberapa satwa 

antara lain: tidak menghasilkan buah atau bunga yang bisa dijadikan 

makanan bagi satwa seperti burung, lebah dan kupu-kupu.

Beberapa tanaman yang diminati burung menurut Birdlife 

International Indonesia Programme (dalam Subekti, 2001) adalah 

pertama,  tanaman hias atau berbunga (seperti dadap, kaliandra, 

murbei, kantil, soka dan kenanga). Kedua,  tanaman peneduh/pelindung 
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(seperti asam kranji, flamboyan, kapuk, turi, mindi dan laban). Ketiga,  

tanaman buah (seperti belimbing, duku, durian, kersen, salam dan 

rambutan). Jika tanaman-tanaman ini mengisi taman, hutan kota di 

tengah pemukiman, burung-burung dan serangga diharapkan pelan-

pelan akan mulai mengisi keindahan taman, sehingga orang tidak 

harus pergi jauh-jauh ke kawasan hutan untuk menyaksikan burung, 

kupu-kupu dan lebah.

Dapat dikatakan burung menjadi suatu indikator, makin banyak 

kehidupan berbagai jenis burung di suatu habitat dalam kota, boleh 

diikatakan kota itu ‘sehat’ dan masih memiliki tata ruang berpepohonan 

hijau, sehingga kawasan burung yang ada harus dikonservasi.

Perda Hutan Kota di Kudus ? mungkin saja, kenapa tidak, gagasan 

real bisa saja dengan  mengacu pada peraturan daerah (Perda) No 8 tahun 

2003 tentang  Rencana Umum Tata Ruang Wilayah  Kabupaten Kudus 

dan adanya inisiasi dari masyarakat Kudus, yang: pertama, penataan 

atau perancangan hutan kota perlu adanya pelibatan multipihak antara 

pemerintah, masyarakat, swasta, LSM, Perguruan Tinggi dan praktisi 

serta pihak yang memiliki kepedulian pada permasalahan lingkungan 

dengan dimulai dari perancangan tempat. Bisa  dimulai dengan 

wadah yang bernama: loka kota, dengan menggunakan pertemuan-

pertemuan rutin warga seperti: arisan atau rapat RW, istilah ilmiahnya: 

mendesain bersama antara masyarakat dan tim inisiator hutan kota 

mulai dari: perlunya pemahaman adanya jenis tanaman yang ditanam 

dalam hutan kota, adanya kejelasan legalitas terhadap lokasi hutan 

kota, sampai pada perawatan hutan kota.

Proses ini secara psikologis akan membangun kemandirian warga 

dan membuat adanya proses ”memiliki bersama” yang muaranya 

tentunya pada terlibatnya warga masyarakat dan dihargainya warga 

masyarakat dalam proses inisiasi hutan kota sehingga harapannya warga 

masyarakat bisa mempunyai empati, jika sudah merasa memiliki maka 
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bisa dipastikan warga masyarakat akan menjaga keberadaan hutan 

kota. Kedua, melakukan sosialisasi perlunya peraturan daerah hutan 

kota,yang bisa dimulai dengan menggunakan media sticker, poster, 

leflet, spanduk, kemah konservasi dan diskusi publik. Ketiga, proses 

legalisasi yang tentunya dimulai dengan diskusi kelompok terbatas 

untuk penyusunan naskah akademik dengan melibatkan pakar yang 

berkerakyatan dan tokoh masyarakat, kemudian menjalin kerjasama di 

tingkatan  wakil rakyat dengan hearing dan proses mengajukan usulan 

raperda.  

Proses ini, setidaknya akan  memunculkan konsep pengelolaan 

hutan kota berbasis masyarakat di Kabupaten Kudus dan bukan sekedar 

kebijakan pemerintah atau para pakar yang top down dengan warga 

masyarakat sekedar menjadi penonton, selanjutnya kapan dimulai? 

kenapa tidak dimulai dari sekarang.

Hutan kota kecuali diperlukan bagi masyarakat, juga diperlukan 

sebagai habitat burung. Walaupun kota Kudus belum dikenal sebagai 

kota yang terkena pencemaran udara tertinggi, tetapi keberadaan 

hutan kota perlu digagas. Salah satu rekomendasi diskusi 3 bulanan 

Puslitbang – Pusat Kajian Lingkungan Hidup Muria Research Center 

Universitas Muria Kudus di akhir bulan Pebruari mengenai Hutan Kota 

di Kabuoaten Kudus telah semakin mengkrucutkan keinginan adanya 

legalitas adanya hutan kota dan didukung oleh wakil rakyat yang hadir 

sehingga selanjutnya tinggal diperlukan kerja real, yang ini bisa saja 

dilakukan oleh siapa saja yang ”masih” memiliki kepedulian terhadap 

perkembangan kondisi lingkungan kota Kudus tercinta, tidak hanya 

oleh pemerintah atau pakar lingkungan saja tetapi boleh dan bisa 

dimulai oleh kelompok individu yang mengaku: masyarakat Kudus.
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3.3 Sudah Saatnya Dihentikan !!! Perdagangan dan Pemeliharaan 

Satwa Liar

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 4  Tahun 1993 telah 

ditetapkan satwa  dan tumbuhan nasional yaitu  Komodo (Varanus 

komodoensis) sebagai satwa nasional, Elang Jawa (Spizaetus bartelsi)  

sebagai satwa langka, Ikan Siluk Merak (Scelerophages formosus) sebagai 

satwa pesona kemudian  bunga Melati (Jasminum sambac) sebagai 

puspa bangsa dan Anggrek Bulan (Palaenopsis amabilis) sebagai puspa 

pesona serta Padma Raksasa (Rafflesia arnoldi) sebagai puspa langka, 

penetapan ini dikenal dengan Hari Cinta Puspa Satwa Nasional.  

Penulis pada kesempatan ini membahas pada perdangangan 

satwa liar yang semakin marak di sekitar kita.  Diperkirakan sebanyak 

300.000 jenis satwa atau sekitar 17 % satwa di dunia terdapat di 

Indonesia. Sayangnya, sekarang ini negara kita memiliki daftar spesies 

terancam punah terpanjang di dunia, yang mencakup 104 jenis burung, 

Hutan Kota Menuju Kampus Universitas Muria Kudus 
(Foto: MRC Indonesia



Perilaku dan Dampak Perubahan Lingkungan 81

128  jenis mamalia, 19 jenis reptilia, 60 jenis ikan dan 29 jenis hewan 

tidak bertulang belakang (Nursahid, 1999) 

Penyebab dari keadaan ini disinyalir akibat adanya peningkatan 

jumlah penduduk yang berekses pada perlunya pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan peningkatan kualitas hidup yang berdampak pada 

eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam yang kontra ekologis.  

Aktivitas yang memiliki andil dalam mempercepat punahnya satwa 

yang ada di Indonesia adalah dibabatnya hutan di Indonesia, tercatat 

sedikitnya 1,9 juta hektar hutan dirusak setiap tahun selama lima 

tahun terakhir, setara dengan luas enam lapangan sepakbola permenit, 

mengakibatkan kerugian negara sebesar 4 miliar dollar AS setiap tahun 

(Kompas, 15 Maret 2006) kemudian adanya perdagangan satwa hidupan 

liar dan “ambisi” manusia untuk memelihara satwa liar.  

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air  atau 

di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup 

bebas maupun yang dipelihara oleh manusia misalnya kukang, surili, 

bekantan, owa jawa, siamang, orangutan, kakatua jambul kuning, 

kakatua raja, cendrawasih, rangkong, elang bido dan  elang jawa.  

Upaya melindungi satwa  liar dimaksudkan  agar spesies satwa  

tersebut tidak mengalami kepunahan. Satwa yang  berada dalam bahaya 

kepunahan meliputi jenis satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris 

punah dan menuju kepunahan contohnya badak jawa (Rhinoceros 

sondaicus) kemudian satwa endemik yaitu satwa yang terbatas 

penyebarannya seperti elang jawa (Spzaetus bartelsi) dan jenis satwa  

yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil 

serta memiliki tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik 

karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya contohnya  harimau 

sumatera  (Panthera tigris sumatrensis).      

Pada tahun 1978 Indonesia telah menandatangani CITES 

(Convention on International Trade in Endangared Species of Wild Flora 

dan Fauna) atau konvensi internasional yang mengatur perdagangan 
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antar negara spesies-spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam 

punah. Satwa yang masuk dalam daftar apendix I CITES berarti tidak 

boleh diperdagangkan secara internasional  contohnya:  kakaktua raja 

dan   jalak bali.  

Satwa yang masuk dalam apendix II  CITES berarti satwa  boleh 

diperdagangkan secara internasional dengan pembatasan kuota 

tertentu yang didasarkan atas data yang akurat mengenai populasi dan 

kecenderungannya di alam  dan ijin serta satwanya hasil penangkaran 

contohnya: elang ular-bido, elang brontok, merak hijau dan  rangkong. 

ijin dikeluarkan oleh otoritas pengelola yaitu Direktorat Jenderal PHKA 

(Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) yang berada di bawah 

Departemen Kehutanan.  

Kemudian adanya UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terutama pasal 21 yang 

menyatakan: “Setiap orang dilarang untuk menangkap, membunuh, 

menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan hidup, mati atau bagian-bagian  tubuhnya”. 

Selanjutnya pada pasal 40 ayat 2 dicantumkan pelanggaran terhadap 

UU No 5 tahun 1990 akan dikenakan pidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000  (Seratus 

juta rupiah). 

Akan tetapi, mandulnya penegakan hukum dan kurangnya 

sosialisasi  pada masyarakat luas akan perlindungan satwa liar agar 

bebas hidup di alam menjadikan perdagangan satwa hidupan liar dan 

pemeliharaannya masih saja banyak berlangsung sampai sekarang.

Di beberapa kota besar  seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 

Semarang, Surabaya, Medan, Makasar dan  Menado  perdangangan 

satwa hidupan liar dipicu dengan konsumen perkotaan yang memiliki  

daya beli mahal dan  mempunyai kerangka berpikir “gengsi” jika 

memiliki  satwa tersebut.  
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Antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesenangan pribadi 

merupakan satu cara pintu masuknya adanya  perdagangan satwa 

hidupan  liar. Perdagangan satwa hidupan liar, dilakukan oleh pemburu 

satwa, pemasok dan pedagang karena adanya keuntungan dengan 

berjualbeli satwa liar yang kemudian secara tidak langsung berkolaborasi 

dengan konsumen yang memiliki  kebutuhan untuk dihargai  karena 

dengan bangga melihat koleksinya  dan  memperlihatkan satwa hidupan 

liar itu kepada keluarganya, saudaranya, temannya dan khalayak ramai.  

Untuk meminimalkan perdagangah hidupan satwa  liar dan 

pemeliharaannya maka diperlukan:

Pertama,  investigasi, dimulai dari tempat  penangkapan sampai 

pada proses penjualan, si pelaku  dan peminat.  Hal ini memerlukan 

investigasi yang mendalam, tetapi ini dapat dilakukan dengan 

perhatian yang serius dari instansi pemerintah terkait, organisasi non 

pemerintah,  pemerhati dan pelestari hidupan satwa liar terutama 

di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Data yang didapat  

merupakan salah satu masukan yang penting bagi masyarakat luas 

agar tidak menjual satwa liar dan membeli serta perlunya kampanye 

“jangan beli satwa liar” yang ditindaklanjuti dengan melakukan 

pendampingan pada pelaku penangkapan, pedagang hidupan satwa 

liar dan konsumennya. Kedua, membiarkan satwa liar hidup dengan 

bebas di alam.  Tidak menembak atau  menjerat satwa liar yang hidup 

di sekitar  tempat  tinggal kita atau yang ada di daerah lain.  Ketiga, 

Tidak membeli satwa liar dan hasil dari kerajinan atau olahan yang 

berasal dari satwa liar  serta  tidak memelihar satwa liar tersebut. 

Terbukti satwa liar yang dipelihara dapat  membawa penyakit yang 

bisa  ditularkan kepada manusia.  Keempat, melakukan upaya-upaya 

penyelamatan satwa liar dengan cara:  mengenalkan cara hidup   satwa 

liar kepada anak-anak kita, teman, saudara, tetangga  atau keluarga kita 

atau  aktif dalam melakukan penangkaran pada satwa liar yang rentan 

akan kepunahan.
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Jika satu jenis satwa mengalami kepunahan maka  salah satu  

kesulitan akan kita alami yaitu terpotongnya salah satu mata rantai 

ekosistem yang selama ini ada dalam habitat kawasan tersebut dan 

secara psikologis kita akan mengalami “kerancuan” manakala jika 

berbicara atau bercerita kepada generasi muda (baca: anak cucu kita 

kelak) mengenai satwa yang sudah tidak ada maka  generasi mendatang  

akan bertanya  secara ktitis “Apakah betul satwa liar ini pernah hidup di 

alam bumi Indonesia ? “,  “punah karena apa ? ”  dan Kita akan tersipu-

sipu malu dan mati kutu untuk menerangkannya.  

Keprihatinan yang lain, anak cucu kita hanya akan dapat melihat 

satwa liar melalui  foto dalam buku panduan,  film dokumenter  di 

televisi atau VCD. Untuk penanggulangi perdagangan satwa liar dan 

mencegah kepunahannya, kenapa kita tidak mulai dari sekarang 

melakukan upaya  konservasi bagi hidupan satwa liar ?

Pengamatan Burung di Muria, Tidak Harus dengan Mengurung Burung 
(Foto: MRC Indonesia
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3.4 Global Warming di Tempat Kita

Global warming atau pemanasan global adalah: gejala alam yang 

sangat mengkhawatirkan dan membahayakan bagi kelangsungan 

hidup manusia di muka bumi tercinta ini. fenomena berupa kenaikan 

temperatur rerata atmosfir bumi dan laut yang diperkirakan akan 

terus berlanjut  atau bahasa mudahnya adalah kondisi naiknya suhu 

permukaan bumi yang disebabkan peningkatan jumlah karbon 

dioksida dan gas-gas lain atau gas rumah kaca yang menyelimuti bumi 

dan memerangkap panas.

Model perhitungan yang didasarkan pada hasil IPCC  

(Intergovermental Panel on Climate Change), 2007  memprediksi 

terjadinya kenaikan temperatur antara 1,1 hingga 1,6 derajat C antara 

tahun 1990 hingga 2100. itu adalah akibat dari menipis bahkan 

berlubangnya lapisan ozon pada atmosfer. adanya proses peningkatan 

suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. 

Banyak sekali fungsi ozon bagi kelangsungan hidup manusia di 

muka bumi, diantaranya adalah sebagai pelindung muka bumi dari 

radiasi matahari yang sangat membahayakan kehidupan makhluk 

hidup di bumi kita tercinta ini. Bahkan kalau sampai lapisan ozon di 

atmosfer bumi semakin lama semakin menipis dan akhirnya berlubang 

akan mencairkan es di kutub dan air dari pencairan es tersebut dapat 

membanjiri daratan-daratan di muka bumi. Walhasil kalau semua itu 

terjadi maka bumi kita ini hanya akan menjadi kenangan saja. Semua 

itu kemungkinan besar dapat terjadi dalam waktu yang relatif dekat. 

Itu didasarkan pada beberapa penemuan para ahli yang menemukan 

bahwa lubang ozon di kutub selatan sudah mencapai dua kali luas 

benua Eropa. 

Pemanasan global diakibatkan: pertama, penggunaan bahan 

bakar fosil (minyak bumi, batu bara) oleh keperluan industri, 

pembangkit listrik dan transportasi yang menghasilkan buangan 



86 PSIKOLOGI LINGKUNGAN; Teori dan Praktek

berupa gas rumah kaca terutama CO
2
. Kedua, penggundulan hutan 

(illegal logging). Ketiga, perubahan penggunaan lahan, lahan hutan 

menjadi tanaman semusim. 

Seorang individu yang mempunyai peran positif terhadap 

kelestarian alam, akan cenderung berperilaku yang mendukung 

kelestarian alam. Mengingat penyebab kerusakan alam adalah perilaku 

manusia, maka solusi yang tepat bagi masalah tersebut tentunya 

harus berawal dari perubahan perilaku (Dwyer dkk dalam Sadava & 

McCreary, 1997).  Untuk sampai pada perubahan perilaku yang lebih 

ramah lingkungan, terlebih dulu kita  harus memperbaiki sikap, dalam 

hal ini dimulai dengan mengubah cara pandang kita terhadap alam, 

agar kita dapat memiliki peran  menjaga kelestarian lingkungan. 

Ditambahkan oleh Hardin (1968) bahwa dilema lingkungan, 

termasuk seseorang berperan sebagai apa, bisa terjadi perubahan 

perilaku karena adanya kebutuhan yang kuat, misalnya: kebutuhan 

sandang, pangan  dan  papan  sementara  terdapat  keterbatasan 

sumberdaya hutan yang ada maka orang akan berperilaku terhadap 

lingkungan  berdasarkan pertimbangan self interest, ada kepentingan 

pribadinya, keluarganya  dan lingkungan sosialnya,  bukan lagi  public 

interest,  akibatnya  muncul dilema sosial yang mengarah pada  self 

interest  akibatnya  hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri, mengambil  

sumberdaya hutan dengan tidak arif  dan berperan sebagai eksploitator.   

Faktanya, masyarakat lokal kita, para nelayan mengalami kesulitan 

memprediksi datangnya  angin dengan gelombang tinggi pada saat 

musim banyak ikan, nelayan tidak bisa menangkap ikan, menganggur 

menunggu gelombang tinggi reda. Hal ini juga dialami  kaum petani 

yang tidak lagi bisa  menjadwalkan dengan teratur musim tanam, 

kondisi cuaca alam berupa musim dan angin  tidak bisa diprediksi, 

mengalami perubahan akibat pemanasan global.     
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Apa yang bisa kita lakukan : 

1. Tanam pohon di sekitar kita  (asumsinya: satu pohon bisa menyerap 

1 ton CO
 2
)

2. Lebih sering memakai transportasi umum atau sepeda sehingga 

menjadi  hemat energi. 

3. Kurangi kemasan, membawa kantong plastik sendiri ke pasar 

tradisional atau pasar modern, menolak katong plastik untuk 

barang kecil yang kita beli  (ingat, kemasan plastik sangat sulit di 

daur ulang): Reuse 

4. Matikan listrik. (jika tidak digunakan, jangan tinggalkan alat 

elektronik dalam keadaan standby. Cabut charger telepon genggam 

dari stop kontak. Jika terpaksa memakai pendingin atau AC (tutup 

pintu dan jendela selama AC menyala. Atur suhu sejuk secukupnya, 

sekitar 21-24o C): Reduce

5. Pergunakan kertas bolak-balik untuk perkerjaan yang membutuhkan 

koreksian, ingat kertas berasal dari pohon, semakin kita banyak 

mempergunakan, semakin banyak pohon ditebang:Recyle

6. Menolak menggunakan barang yang tidak ramah lingkungan : 

Rethink 

7. Sebar informasi akibat pemanasan global melalui  musik, tulisan, 

sticker, kaos, media informasi lainnya ke  teman, sahabat, keluarga 

kita dan masyarakat luas.
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Tas Daur Ulang (Foto; MRC Indonesia)

3.5 Bencana dan Kita

Pegunungan Muria mempunyai fungsi utama sebagai penyangga 

kehidupan flora fauna dan penyedia air bersih untuk Kabupaten 

Kudus, Jepara dan Pati. Akibat campur tangan manusia dan proses-

proses ketidakpedulian manusia maka akibatnya yang terjadi adalah 

kerusakan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di 

dalamnya serta adanya bencana yang mengakibatkan korban manusia. 

Hujan dengan intensitas tinggi dan lereng yang tidak tertutup 

vegetasi  meningkatkan risiko terjadinya gerakan tanah antara tanah 

pelapukan dengan batuan dasar yang mnimbulkan bencana tanah 

longsor. Aktifitas eksplorasi dan penggalian batu (jenis boulder 
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andesit) di wilayah risiko tinggi juga akan mempercepat terjadinya 

runtuhan tanah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa pihak 

namun kerusakan ekosistem Muria tetap berlangsung dan tidak ada 

upaya penyelesaian. Ketidakefektifan tersebut dipicu oleh ketiadaan 

koordinasi baik ditingkat internal pemerintah, kelompok masyarakat, 

swasta, akademisi maupun organisasi non pemerintah dalam 

pengelolaan kawasan Muria. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat salah kelola dan salah urus atas kawasan gunung Muria, yang 

menyebabkan meningkatnya risiko bencana pada sebuah kawasan. 

Kesalahan pengelolaan dan kepengurusan tersebut bisa disebabkan 

oleh kebijakan dan atau kawasan tersebut merupakan kawasan 

rawan yang berisiko tinggi terhadap kejadian alam yang dipicu baik 

hydrometeorologys maupun geologis yang mempengaruhi peningkatan 

ancaman dan kerentanan pada kawasan Pegunungan Muria sebagai 

sebuah ekosistem. 

Ketidakpastian musim yang ditandai dengan perubahan cuaca 

yang mendadak dengan intensitas hujan yang tinggi dan bersifat lokal 

menyebabkan beberapa kawasan yang daya dukung lingkungannya tidak 

baik terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang. Bertumpuknya 

lapisan tanah bersama air yang diakibatkan oleh terkelupasnya lapisan 

tanah oleh air (run off) pada badan sungai menyebabkan sedimentasi 

yang akan mempengaruhi kemampuan sungai dalam menampung air 

yang kemudian menyebabkan bencana banjir pada bantaran sungai 

yang mendapat limpasan air tersebut. Seperti yang “rutin” terjadi 

pada Sungai Juwana di Kabupaten Pati, Sungai Wulan yang berada di 

Kabupaten Kudus dan Jepara (Widjanarko dan Nugroho, 2010). .

Ancaman banjir di Kabupaten Pati, Kudus dan Jepara dipicu 

oleh kegagalan pengelolaan kawasan Muria, penataan ruang wilayah 

kabupaten, penambangan dan  struktur tanah sehingga mempengaruhi 

jenis ancaman banjir. Risiko banjir tersebut tidak hanya terpapar 
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diwilayah bawah atau hilir sungai dari limpasan air di kawasan Gunung 

Muria namun juga terjadi di wilayah hulu sebagai akibat dari rusaknya 

bendungan (baca: infrastruktur yang sudah tua) dari limpasan air yang 

cukup besar. 

Kejadian bencana banjir tersebut dibagi menjadi tiga (3) jenis 

banjir, yaitu: pertama, Ancaman banjir kilat atau bandang, banjir 

bandang ini merupakan akibat dari hujan dengan intensitas tinggi 

namun tidak tertampung oleh daya dukung lingkungan yang baik akibat 

deforestasi sehingga banyak kawasan terbuka dan mengakibatkan 

limpasan air menjadi besar dan tidak tertampung oleh penahan air pada 

badan sungai dan mengakibatkan rusaknya infrastruktur penahannya. 

Akibatnya, air yang tidak tertahan tersebut mempengaruhi besarnya 

limpasan air ke wilayah tengah maupun hilir sungai. 

Kedua, Ancaman banjir luapan sungai, jenis banjir ini oleh 

banyak masyarakat dikatakan sebagai “banjir rowo”. Banjir ini tidak 

seperti banjir bandang yang tiba-tiba datang dan memiliki kekuatan 

besar namun banjir ini ditandai dengan naiknya permukaan air secara 

perlahan karena sungai sudah tidak mampu lagi menampung air dari 

beberapa anak sungai. Jenis banjir rowo atau luapan sungai ini dipicu 

oleh sedimentasi sungai akibat rusaknya daerah aliran sungai sehingga 

partikel tanah terbawa limpasan air yng masuk pada badan air sungai, 

terkumpul pada dasar sungai (mengendap) sehingga sungai menjadi 

dangkal dan tidak mampu menampung air secara maksimal. 

Ketiga, Ancaman banjir pantai, terjadi pada hilir sungai bersamaan 

dengan luapan air sungai yang besar dan pasang air laut yang 

menggenangi kawasan hilir sungai. Pemicu banjir ini diakibatkan oleh 

rusaknya kawasan pantai akibat alih fungsi kawasan pantai. Ancaman 

ini sering dihubungkan dengan dampak perubahan iklim namun 

kadang terlalu jauh dalam analisa jika ancaman tersebut diakibatkan 

oleh perubahan iklim yang memicu naiknya permukaan laut.
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Kawasan Muria di Kabupaten Kudus dan Jepara menurut peta 

kerawanan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, untuk 

kawasan yang masuk kabupaten Pati dikategorikan dalam tingkat 

kerawanan sedang. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik 

geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, 

politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah untuk jangka 

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, 

mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi 

dampak buruk bahaya tertentu.  Dilihat aspek geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis maupun geografis, kawasan muria memiliki 

tingkat resiko yang tinggi. Bencana banjir setiap tahun selalu terjadi di 

daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti di kabupaten 

Pati daerah rawan banjir  meliputi 15 kecamatan dari 21 kecamatan 

yang ada dan ancaman tanah longsor di 3 kabupaten memiliki tingkat 

risiko yang tinggi, terutama pada kawasan di lereng pegunungan Muria 

(Widjanarko dan Nugroho, 2010). 

Berdasarkan besarnya ancaman bencana, tingkat risiko dan 

kerentanan masyarakat di kawasan Muria, seharusnya ketiga 

pemerintah kabupaten mengarusutamakan penanggulangan bencana 

dalam perencanaan pembangunannya. Upaya sistematis diperlukan 

untuk mengatasi masalah bencana di kawasan Muria.  Kedua hal 

tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mandat Undang Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bab III, Pasal 

8 bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana meliputi : pertama, penjaminan pemenuhan 

hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan 

standar pelayanan minimum. Kedua,  perlindungan masyarakat dari 

dampak bencana. Ketiga, pengurangan risiko bencana dan pemaduan 

pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. 
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Keempat, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. 

Dari hasil temuan lapangan penulis melalui proses diskusi 

kelompok terfokus pada tiga (3)  kabupaten di kawasan Pegunungan 

Muria menunjukkan bahwa pemahaman aparat pemerintah tentang 

Penanggulangan Bencana dan peraturan organiknya, masih rendah. 

Sebagian besar peserta Diskusi Kelompok Terfokus Pemerintah 

Kabupaten Pati, Kudus dan Jepara belum tahu tentang keberadaan 

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman tentang 

penanggulangan bencana belum cukup memadai, sedangakan 

pemeirntah memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan mandat 

Undang Undang tersebut. 

Meskipun pemerintah kabupaten telah melaksanakan beberapa 

kegiatan yang menjurus pada  penanggulangan bencana seperti 

tanggap darurat melalui koordinasi yang dilakukan oleh Satuan 

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bentukan pemerintah Kabupaten 

seperti SKPD Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 

(KESBANGPOLINMAS) pada 3 kabupaten pada waktu terjadi bencana 

banjir maupun tanah longsor dengan dibentuk oleh SKPD teknis lainnya 

namun belum menunjukkan upaya berarti dalam pengurangan risiko 

bencana. Bencana hanya diterjemahkan pada proses tanggap darurat 

sedangkan rasionalisasi upaya pengurangan risiko bencana belum 

kelihatan sebagai upaya pemeirntah kabupaten dalam pengurangan 

risiko bencana. Berbagai program pemerintah kabupaten belum 

menunjukkan upaya serius memberdayakan masyarakat di kawasan 

Pegunungan Muria untuk terlibat aktif dalam upaya penanggulangan 

bencana. Kegiatan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral 

dan topdown sehingga masyarakat tidak bisa mengoptimalkan 

perannya.
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Dalam bencana berskala besar, keluarga dan komunitas 

masyarakat dapat hancur sehingga nilai-nilai dan tatanan sosial ikut 

hancur pula. Akibat sosial yang terjadi antara lain lumpuhnya aktivitas 

pemerintahan, lumpuhnya aktivitas ekonomi dan lumpuhnya kegiatan 

kemasyarakatan.

Pemahaman umum sebagian besar masyarakat, bencana adalah 

takdir dari Tuhan. Tidak hanya itu, bentuk kepasrahan yang muncul 

dari masyarakat tidak menunjukkan ketiadaan kapasitas yang dimiliki. 

Kemampuan menemukenali tanda alam dan analisa turunnya daya 

dukung lingkungan tidak bisa diabaikan sebagai bentuk ketiadaan 

pengetahuan lokal yang melekat dalam pemikiran mereka dalam 

memandang lingkungan sekitarnya. Sehingga pernyataan bahwa 

banjir merupakan takdir Tuhan, tidak menjadi dasar yang kuat dalam 

mengenali ancaman dan kerentanan, karena pengetahuan lokal yang 

merupakan kapasitas masyarakat menunjukkan hal yang berbeda. 

Dimana pengetahuan tersebut hilang atau sengaja dihilangkan karena 

persoalan struktur dan kebijakan yang tidak mendukung masyarakat 

dalam mengelola kawasan yang merupakan tempat hidupnya sebagai 

sebuah ekosistem yang utuh (Widjanarko dan Nugroho, 2010). 

Kita hidup didalam budaya ekologis yang destruktif. Ahli budaya 

yang beraliran ekologi telah mengidentifikasi berbagai cara masyarakat 

urban-industri menciptakan perasaan keterpisahan dari tanah dan 

menjuruskan manusia kearah tindakan-tindakan yang secara ekologis 

tidak berkelanjutan. Mutu budaya yang paling merusak dunia adalah 

juga yang paling merusak jiwa manusia. Kekuatan sosial seperti 

sentralisasi kekuasaan dan digantikannya keberagaman budaya dengan 

budaya tunggal korporasi menurunkan kemampuan manusia untuk 

memiliki interaksi yang bermakna dan menyehatkan dengan sesama 

dan dengan dunia bukan manusia.
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Kerja sinergis untuk melakukan penguatan dan pengorganisasian 

sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan lingkungan 

hidup di tingkat lokal menjadi sangat perlu dan penting. Pengembangan 

daya dukung masyarakat lokal terutama di masyarakat terkait, pemilik 

tanah, buruh tani, organisasi non pemerintah, akademisi dan institusi 

pemerintah desa sebagai hak partisipasi aktif dalam pengelolaan 

dan konservasi di daerahnya merupakan bagian awal dari titik tolak 

pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat lokal. Bisa jadi salah 

satunya dengan menitiktolakkan pada melestarikan kearifan lokal yang 

selama ini telah dijalankan sekelompok masyarakat lokal di beberapa 

daerah Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara yang ada di kawasan Muria.      

Misalnya: di Desa Colo. Desa pinggir hutan Muria Kabupaten 

Kudus, sudah ada kelompok masyarakat bernama Paguyuban 

Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH). Kelompok yang dimotivatori 

oleh penduduk lokal yang sangat peduli lingkungan, secara rutin 

melakukan pengawasan secara swadaya dan  swadana untuk menjaga 

kawasan hutan Muria di sekitar Desa Colo dan sekitarnya. Kontribusi 

PMPH  terhadap kelestarian  hutan Muria sangatlah positif, kondisi 

mata air di Desa Colo masih terjaga, kerapatan hutan tropis  khas 

Muria seperti pohon Mranak (Castanea acuminatissima), (Castanea 

acuminatissima), Bregat (Ficus lacor) dan Gentungan (Bischofia 

javanica) masih ada, pernah penulis menemukan pohon mranak  yang 

berdiameter  dua lingkar panjang tangan  orang dewasa. 

Proses pelibatan masyarakat akan pengelolaan dan pelestarian 

lingkungan bisa dimulai dengan tingkat RT, warga yang memiliki  

berbagai macam profesi pekerjaan dapat memulai   dengan rembug 

desa, menggali potensi wilayah secara partisipatoris oleh warga 

sendiri, RT mampu bersifat swadana dan swadaya melalui pertemuan 

RT satu bulan sekali, disesuaikan kesepakatan pertemuan yang telah 

ada di tiap-tiap RT. Pemerintah hanya menerima masukan  dan 
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memiliki kewajiban menindaklanjuti masukan yang ada ke proses yang 

lebih tinggi (Kelurahan). Dari tingkat RT, sosialisasi dan rembug desa 

menggali masukan melalui tingkat kelurahan (baca: loka desa) dan 

bergerak maju lagi menuju tingkat kecamatan (baca: loka kecamatan). 

Masukan dari akar rumput dapat dieksplorasi melalui lokakarya kota 

yang  terbuka dihadiri oleh semua komponen masyarakat dan difasilitasi 

oleh instansi pemerintah terkait dan  pemerintah wajib mengadakan 

publik hearing  untuk menggali masukan dari masyarakat yang sudah 

atau belum terakomodir.  

Hendaknya, pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan 

sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip berkelanjutan dan berkeadilan. Semangat desentralisasi daerah 

dan otonomi daerah dapat menjadikan pembangunan daerah lebih 

bisa mengakui hak-hak masyarakat lokal dan mengakui perlibatan aktif  

dalam ikut melindungi kawasan lindung Muria.

Permasalahan kerusakan ekosistem Muria sudah berlangsung 

demikian lama akan tetapi belum tampak adanya upaya penyelesaian 

yang berarti, masing-masing pihak yang berwenang dan berkepentingan 

belum mampu bersinergi dan masih berjalan sendiri-sendiri. Meskipun 

dijumpai beberapa inisiatif dari  beberapa pihak, akan tetapi masih 

bersifat sporadis dan tidak terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga 

perlu duduk bersama dan membahas dengan kepala dingin serta 

argumentasi yang logis dengan data lapangan yang mendukung.  

Oleh karena itu, dibutuhkan proses nyata yang mampu menjalin 

keterpaduan antar pihak yang sebagai landasan dasar bagi penyelesaian 

permasalahan lingkungan hidup  yang secara perlahan akan sangat 

berpengaruh pada kondisi sumber mata air dan bencana banjir serta 

longsor  yang sering terjadi  di Pegunungan Muria dan kota yang ada di 

sekitarnya yaitu Kudus, Jepara dan Pati. Sekarang!
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Longsor di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus (Foto: MRC Indonesia)

Hutan Jagung di Lereng Muria, Desa Rahtawu, Kudus (Foto: MRC Indonesia)
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Soal-Soal Latihan :

1. Perilaku apa yang menyebabkan lingkungan di kotamu menjadi 

rusak? Catat bersama dengan kelompokmu !

2. Perubahan lingkungan apa yang terjadi di tempat tinggalmu? 

3. Jelaskan dengan menggunakan teori psikologi lingkungan untuk 

mengkaji permasalahan lingkungan di sekitar rumahmu!
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4
PERANSERTA MANUSIA DALAM PELESTARIAN 

LINGKUNGAN

4.1  Kembali ke Alam

Ini tidak slogan dari produk iklan sinetron atau infotaiment, tetapi 

suatu kondisi keprihatinan setelah membaca “padi hasil teknologi nuklir 

aman dikosumsi” di harian Suara Merdeka Sabtu yang lalu (19/08/06). 

Secara psikososial yang bisa dilakukan oleh kita semua (baca: manusia) 

untuk hidup berdampingan, selaras dengan alam dalam alur ekosistem 

di bumi, tempat kita lahir salah satunya adalah upaya menjaga sumber 

air agar tetap dapat mengalir dengan jernih dan lancar, menggunakan 

kertas bolak balik untuk mengurangi penggunaan kertas, mengenalkan 

fungsi, menanam tetumbuhan dan kebergunaan satwa dalam 

kehidupan, membuang sampah di tempatnya, menghindari pestisida 

ke pertanian organik dan mengubah perilaku kita menjadi ekologis 

sesuai dengan kapasitas masing-masing diri kita. Hal ini merupakan 

usaha-usaha untuk kembali ke alam.

Menjadi petanyaan besar, bisakah kita kembali ke alam ? bisa, jika 

kita memiliki niat untuk melakukan itu, setidaknya dalam kehidupan 

keseharian kita sudah menghemat air, tidak menggunakan pendingin 

dengan berlebihan, mengajarkan anak kita membuang sampah dengan 

betul.Termasuk mencoba dengan memelihara, menjaga dan tidak malu 

mengkonsumsi jenis-jenis buah dan padi-padian lokal yang sejak dulu 

sangat kita kenal misalnya: duku sumber, durian petruk, jeruk bali, 

salak pondoh, klengkeng temanggung, blimbing demak, apel malang, 

beras cianjur, delanggu yang sekarang ini sudah mulai tergerus oleh 

jambu bangkok, durian montong, apel USA dan jenis buah-buahan 

import lainnya dan beras modern: C4 atau IR 64.                   
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Adalah seorang petani di Dusun Kenteng, Desa Mangunsari, 

Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa tengah yang telah berhasil 

membudidayakan jenis-jenis padi lokal yang ada di desanya, dari 27 

jenis padi lokal yang telah  Pak Suko coba budidayakan, hanya 15  saja 

yang mampu bertahan diantaranya: Rojo Lele, Ketan Kuthuk, Kenongo, 

Rening, Menthik Wangi, Gethok, Leri, Papah Aren, Berlian dan Tri 

Pandung Sari. Atas usahanya melakukan penangkaran dan pemuliaan 

benih padi lokal dengan sistem budidaya pertanian organik dan mina 

padi, Pak Suko berhasil meraih Kehati Award tahun 2001 dalam kategori 

Prakarsa Lestari Kehati. Contoh diatas bukan untuk menjadikan model 

berusaha dan mendapatkan hadiah tetapi sebagai bukti nyata, didengar 

dan dilihat dengan mata kepala bahwa sebetulnya usaha kearifan lokal 

masyarakat berupa kekayaan komunal rakyat setempat yang bisa 

memandirikan petani dari ketergantungan bibit dari Batan (Badan 

Tenaga Nuklir Nasional) ataupun “pihak sinterklas berkedok akademisi” 

perpanjangan tangan Batan bisa dihindari dan ditolak. Faktor kesehatan 

dalam hal ini yang lebih spesifik, kesehatan reproduksi laki-laki, ibu-

ibu, anak juga merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan, 

apakah sudah ada penelitian menyeluruh terhadap kesehatan individu 

yang telah mengkonsumsi “katanya” padi unggul hasil rekayasa Batan ? 

Apakah para peneliti dan pemrakarsa pernah memakannya ? dan dalam 

jangka waktu tertentu tidak berdampak pada kesehatan tubuhnya ? 

inilah pertanyaan kunci untuk dijawab.

Produk hasil kebun berupa buah-buahan dan beras modern 

dengan pestisida, bukan non organik saja memiliki pengaruh pada 

kesehatan manusia, apalagi hasil tehnologi penyinaran radiasi nuklir! 

Tidak usah berpikiran “aeng-aeng”, cobalah kita tengok bagaimana warga 

kesatuan adat Banten Kidul yang berpusat di Kampung Ciptagelar, Desa 

Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga 

yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian bisa saja bertahan 
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dan mampu menghidupi dirinya secara mandiri dengan dilengkapi 

penggunaan varietas padi lokal hingga 100 jenis dengan pemupukan 

organik dan sudah berjalan 638 tahun (Handoko, 2006).

Berhubungan dengan itu semua, teori lingkungan yang digulirkan 

oleh Albert Schweitzer (dalam Keraf, 2002) adalah biosentrisme yang 

didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam serta 

nilai yang ada pada alam itu sendiri menjadi layak didengarkan.Intinya 

manusia hendaknya menghargai dan menghormati alam (respect for 

nature), bukannya dengan kepandaiannya yang dianugrahkan Yang 

Kuasa malah menjadikan alam, tetumbuhan direkayasa dan membuat 

celaka alam dan manusia lainnya.Tentunya ecopopulis, gerakan 

lingkungan yang menitikberatkan pada kepentingan rakyat bisa 

menjadi pilihan yang tepat.

   
 Menanam Padi di Desa Tempur, Lereng Gunung Muria,  Jepara 

(Foto: MRC Indonesia)
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4.2  Kita Masih Harus Mencintai Bumi

22 April, aktivitas keprihatinan sekelompok orang akan kehancuran 

bumi yang   dimotori oleh mantan senator AS Gaylord Nelson telah 

mencetuskan adanya Hari Bumi. Bukan karena mengikuti, mengekor, 

adopsi buatan luar negeri maka di negara kitapun mengenal adanya 

Hari Bumi. Secara lokal, saya menyakini bahwa masyarakat Indonesia, 

khususnya Jawa sudah sangat akrab dengan ruwat bumi, bersih desa 

yang berintikan sama sebagai usaha untuk merawat bumi, melestarikan 

sumber daya alam yang ada di bumi dengan arif dan bijaksana sebagai 

hubungan ekosistem yang selaras, seimbang.    

Pada peringatan hari bumi,kita bisa mencoba merefleksikan agar 

tidak terjebak “hanya” sekedar memperingati.  Di balik ada peringatan 

ada pertanyaan besar? Kenapa kita perlu mengenalkan informasi 

mencintai bumi?  pertanyaan ini akan mengawali pemikiran kita 

ketika melihat judul tulisan di atas, ya kenapa? bisa jadi, salah satu 

jawaban yang kita berikan adalah karena bumi kita hanya satu. Bumi 

yang kita pijak telah banyak memberikan energi, kekayaan, kesadaran 

untuk hidup sebagai tempat tinggal kita, tempat semua beraktivitas. 

Memotret dari dekat, lingkungan tempat tinggal kita misalnya: kualitas 

air untuk minum, mandi, mencuci, yang  semakin hari semakin 

banyak ketergantungan kita akan air. Jika kita tidak mencoba mulai 

sekarang dengan mengurangi perilaku yang tidak ramah (kontra 

ekologis). Dapat kita bayangkan, manakala kita semua, masyarakat 

yang begitu banyaknya di bumi Kudus tidak lagi memiliki kepedulian 

untuk memelihara sumber daya alam (baca: air) yang ada ditempat 

tinggalnya. Apa yang terjadi? kita akan mengalami kesulitan air bersih, 

untuk aktivitas domestik dan publik yang semuanya berpengaruh pada 

kegiatan kita di rumah, kantor, sawah, toko, pasar atau dimanapun kita 

berada sebab kita sudah sangat tergantung dengan air ditambah lagi 

dengan kondisi udara yang tidak sehat, berpolusi yang akan berdampak 

pada kesehatan hidup kita.
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La...untuk mencintai bumi, perilaku peduli lingkungan apa yang 

bisa kita lakukan di bumi Kudus ? tidak jauh-jauh  harus pergi ke 

pegunungan Muria atau mencari lokasi luas untuk dijadikan hutan. 

Kita bisa mulai dari tempat tinggal kita atau mulai di tempat kita 

bekerja.Pertama, sudahkah kita membuang sampah dengan benar 

ditempatnya?  Kedua, sudahkah kita menghemat penggunaan air? 

ketiga, sudahkah kita mengurangi barang sekali buang yang dapat 

memperbanyak sampah? keempat, sudahkah kita menanam pohon 

atau memelihara pohon di sekitar rumah kita? kelima,sudahkah  kita 

memberikan informasi lingkungan kepada teman, kawan, sahabat, 

suami, isteri, anak,  atasan, bawahan, atau tetangga kita?    

Kita dapat menjawab salah satu dari lima pertanyaan tersebut 

secara jujur pada diri kita sendiri, jika ’belum’ satupun, sekarang saatnya 

untuk melakukannya dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan 

kita.Tanpa kita sadari bahwa tindakan yang ’sedikit’ kita lakukan akan 

sangat penting untuk mengurangi beban bumi. Bumi Kudus memiliki 

sumber daya alam  yang dapat kita gunakan keseharian seperti 

air yang mengalir dari perut gunung Muria. Mulailah mengurangi 

mengkonsumsi banyak air tidak untuk keperluan mendesak dan 

mengurangi pemakaian listrik secara berlebih karena berdampak 

pada menipisnya sumber daya alam juga berdampak pada keuangan 

keluarga kita,kantor kita dalam membayar penggunaan air dan listrik.

Kecuali, hal diatas apa yang bisa kita perbuat? ada lagi,kita bisa 

memulai dengan mengenalkan informasi lingkungan kepada kalangan 

terdekat, bagaimana caranya? tidak harus dengan seminar atau kongres 

tetapi dengan mengkaitkan pada hari-hari bersejarah negara kita. 

Contohnya: negara kita memiliki hari kemerdekaan yang jatuh pada 

tanggal 17 Agustus, kemudian hari pahlawan tanggal 10 Nopember, nah 

kalo di lingkungan juga mengenal adanya hari bumi tanggal 22 April, 

hari lingkungan hidup se-dunia tanggal 5 Juni dan ada juga hari cinta 
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puspa dan satwa nasional yang jatuh pada tanggal 5 Nopember. Hari-

hari ini sebetulnya diperingati untuk mengingatkan kita akan perlunya 

pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, yang bisa dimulai dari 

perilaku diri kita sampai pada pengaruhnya tindakan (baca: kebijakan) 

kita pada orang lain.

Selain mengenalkan hari-hari lingkungan, proses ekosistem-pun 

dapat dengan mudah kita diskusikan pada semua orang, contohnya: 

duku sumber yang terkenal di Kudus, yang kita makan berasal dari 

tanaman yang kita tanam atau hasil panen dari pedagang atau petani 

yang menanam, dalam prosesnya menjadi buah dibantu oleh lebah, 

kupu-kupu,burung atau angin dalam penyerbukan dan menjadi buah.

Kita dapat menikmati duku sumber tersebut dengan cara memakannya 

atau empunya pohon duku dapat juga menikmati  hasilnya secara 

ekonomis dengan cara menjual. Proses ekosistem selalu berkaitan antara 

manusia dan mahluk hidup lainnya.Hal inilah yang sering kita tidak 

sadari bahwa sesungguhnya mahluk hidup lain juga menggantungkan 

kelangsungan hidup dari bumi yang satu ini.

Prihatin ya .... karena alam bumi Kudus sudah mulai 

parah kerusakannya, pembalakan kayu juga dialami di kawasan 

Muria,penghilangan ruang terbuka hijau menjadi pertokoan juga terus 

berlangsung, belum lama ini juga ada banjir badang di lereng Muria ....

bagaimana ini,

Beruntunglah kita masih mengenal adanya budaya bersih desa, 

ruwat desa yang sebetulnya wajah kearifan lokal dari masyarakat kita 

dari serbuan perubahan tata ruang yang seringkali tidak dapat kita 

mengerti. Ada rasionalisasi logis dalam diri kita, bahwa apapun kecilnya 

tindakan kita dalam melakukan perilaku akrab lingkungan akan 

sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mahluk di bumi, tidak harus 

melakukan aktivitas fenomenal dengan pembuatan taman nasional 

sebagai monumen. Semua aktivitas bisa dimulai dari yang terkecil dan 
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hendaknya dimulai dari kita terlebih dahulu dan dapat dimulai dari: 

SEKARANG !  

Ingatlah mantram sakti orang indian yang disebarkan oleh 

greenpeace - organisasi pecinta lingkungan dunia ”Ketika pohon 

terakhir telah ditebang dan sungai terakhir telah kering. Kita baru sadar 

bahwa uang tidak dapat dimakan”

Salah Satu Kegiatan Peduli Lingkungan (Foto: MRC Indonesia)

4.3 Meretas Pendidikan Lingkungan Hidup di Usia Muda

Menjelang akhir tahun 2002, dalam bulan desember masih 

teringat dalam benak kita, musibah di pemandian air panas Pacet, 

Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur.  Peristiwa  banjir badang   

menimpa pengunjung dan mengakibatkan 26 orang tewas. Disinyalir 

banjir badang itu berasal dari  lereng Gunung Welirang yang telah 

gundul. Ketika musibah telah berlangsung maka barulah permasalahan 
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lingkungan menjadi begitu menonjol dalam berbagai pembicaraan di 

media cetak dan media elektronik. 

Jika kita mau berpikir sejenak, maka dapat dipahami bahwa 

permasalahan lingkungan hidup yang ada merupakan hasil dari 

aktivitas kegiatan manusia dewasa, sehingga secara psikologis 

adanya perubahan-perubahan perilaku menjadi sangat sulit dan 

akan mengalami kendala realitas bahkan mengalami stagnasi. Dalam  

wacana  psikologi  lingkungan,  diprediksi asumsi adanya tahapan 

perubahan perilaku yang bisa terjadi, manakala individu manusia 

dewasa mengalami sendiri keadaan tanpa air bersih, menghirup udara 

busuk, kehilangan hawa sejuk di lingkungan tempat tinggalnya  atau 

secara  traumatis yaitu menjadi salah satu korban yang diakibatkan 

bencana lingkungan  maka individu tersebut akhirnya akan dapat 

berpikir bahwa sesungguhnya bencana-bencana alam yang berasal 

dari aktivitas manusia  diakibatkan  perilakunya  dirinya yang kontra 

ekologis  atau berasal dari manusia dewasa lainnya yang tidak memiliki 

kepedulian dalam pelestarian lingkungan sehingga menjadikan dirinya 

menjadi:  masyarakat  korban. 

Banyak aktivitas kegiatan lingkungan dilakukan oleh instansi 

pemerintah, organisasi non pemerintah dan mahasiswa pecinta alam 

(MAPALA) yang dimulai dari serasehan, diskusi, seminar, lokakarya 

sampai pada pendidikan dan pelatihan (diklat), yang kesemuanya 

dilakukan untuk menggugah kesadaran dan mengajak manusia 

dewasa agar dapat  mengembangkan rasa peduli dan memiliki sikap 

kritis terhadap permasalahan lingkungan ataupun pada pengelolaan 

sumber daya alam, akan tetapi proses pembelajaran pada manusia 

dewasa seringkali mengalami hambatan untuk implementasinya 

manakala berhadapan dengan rutinitas kerja dan birokrasi pekerjaan 

ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan di sektor lingkungan hidup 

yang “lemah” implementasinya.
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Permasalahan lingkungan terjadi bukan karena bangsa 

Indonesia tidak menguasai ilmu dan tehnologi, yang dibutuhkan 

bagi pembangunan lingkungan hidup bukan hanya tehnologi dan 

profesionalisme, tetapi juga etika dan moralitas, yang dibutuhkan 

bukan hanya otak melainkan juga hati (Keraf, 1999).  

Pendidikan Lingkungan Hidup Sejak Usia Muda

Pendidikan lingkungan hidup merupakan kata kunci yang dapat  

dimulai untuk mengurangi dampak-dampak kerusakan sumber daya 

alam di bumi. Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses 

yang bertujuan untuk membangun manusia yang sadar terhadap 

lingkungan dan segala permasalahan yang berkaitan dengannya, serta 

memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan komitmen untuk dapat 

memecahkan masalah lingkungan saat ini (Nirarita, 1999).  

Pendidikan lingkungan sejak usia muda menjadi sangat penting. 

Proses–proses pengenalan keanekaragaman hayati dan kemanfaatan 

hutan, satwa, tumbuhan dan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar 

rumah tempat tinggal merupakan “media nyata” yang bisa digarap dan 

diberikan untuk  para generasi muda usia prasekolah dan sekolah  di 

komunitas  keluarga, pendidikan formal dan pendidikan non formal. 

Belum adanya mata pelajaran khusus tentang pendidikan 

lingkungan hidup di pendidikan formal, telah memberikan andil  

kurang pekanya kesadaran generasi muda kita untuk peduli pada 

pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Padahal 

pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal (sekolah) sangatlah 

berpengaruh pada proses pembelajaran anak didik dalam berperilaku 

keseharian sehingga keadaan yang tidak kondusif ini semakin pasif dan 

melemahkan daya upaya pelestarian lingkungan hidup di kalangan 

para generasi muda (baca: anak-anak dan remaja).

SK Mendikbud RI No 0112/U/1987, muatan lokal diartikan 

sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya 
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dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, dan lingkungan budaya 

serta kebutuhan pembangunan daerah yang diajarkan kepada siswa. 

Hal ini berkait secara substansial dengan landasan, program dan 

pegembangan kurikulum pendidikan dasar pada Lampiran I Surat 

Kepmendikbud No 060/U/1993 tentang kurikulum pendidikan dasar  

yang menetapkan bahwa muatan lokal berfungsi memberi peluang 

untuk mengembangkan kemampuan para siswa yang dianggap perlu 

oleh daerah yang bersangkutan.   

Penggalian muatan lokal pendidikan lingkungan hidup di kota 

– kota Jawa Tengah  merupakan potensi yang menarik  untuk digali 

dan dikembangkan serta digunakan sebagai wahana pendidikan 

lingkungan hidup, dengan cara demikian anak didik akan merasa 

memiliki dan  berkait serta berguna sebagai media kegiatan pelestarian 

dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan (Laporan Kegiatan 

YLSPL & KEHATI, “Sosialisasi Program Keanekaragaman Hayati Jawa 

Tengah, 2000).

Upaya pendidikan lingkungan hidup pada sekolah dasar  melalui 

pendidikan formal telah ditempuh dinas pendidikan nasional 

bekerjasama dengan Kementrian Kerjasama Ekonomi Jerman melalui 

program SEQIP (Science Education Quality Improvement Project at 

Primary School) yang dilaksanakan di tujuh propinsi yaitu Sulawesi 

Selatan, Kalimantan selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Papua dan DKI Jakarta. 

Sedangkan pendidikan lingkungan hidup melalui jalur non 

formal telah banyak dilakukan oleh organisasi non pemerintah 

(ornop) yang bergabung dalam Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL). 

Melalui pendekatan outdoor “belajar dan bermain di alam bebas” dan 

metode yang memiliki khas lokal daerah masing-masing dan  banyak 

memasukkan unsur proses kejadian realitas pengetahuan dan kearifan 

lingkungan di dalam pelaksanaan kegiatannya. 
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Pendidikan lingkungan yang selama ini dijalankan PPLH 

Seloliman, kerabat WWF Yogyakarta dengan metode EARTKIDS 

(Environmental Education for Kids), Pusat Pendidikan dan Pelestarian 

Bodogol, PPLH Matoa, PPLH Bali,  Mitra Kebun Raya Indonesia  dan 

sosialisasi  keanekaragaman hayati Jawa Tengah yang pernah dilakukan 

Yayasan Lembaga Studi Psikologi dan Lingkungan (YLSPL) pada 125 

Sekolah Dasar, 50 SLTP & 80 SMU di Jawa Tengah yang kemudian 

menginisiasi munculnya wadah PPLH SAT (Pendidikan dan Pelatihan 

Lingkungan Hidup sekolah Alam Tinjomoyo) kemudian disusul oleh 

EEC (Environmental Education Programme for Children) Mapala 

Universitas Muria Kudus  Arga Dahala menjadi alternatif yang bisa 

digagas dan dikembangkan oleh para praktisi, pegiat  dan pemerhati 

lingkungan.  

Harapan akhirnya adalah berbagai macam jalan pendidikan 

bermuatan dan berwawasan lingkungan perlu ada yang memulai dan 

“berbuat”  serta memiliki embrio adanya harapan menjadikan kaum usia 

muda  berperilaku akrab lingkungan dan bermoral peduli lingkungan. 

Itulah modal dasar  yang utama  dalam membentuk masyarakat  yang  

konservasionis.
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Kegiatan Pendidikan  Lingkungan (Foto: MRC Indonesia)

Kegiatan Pendidikan Lingkungan (Foto: MRC Indonesia)
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4.4  Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Kudus

Dalam tahun-tahun terakhir ini, bumi Indonesia telah mengalami 

masalah persoalan lingkungan, ketika musibah yang diakibatkan 

kerusakan lingkungan berlangsung maka barulah permasalahan 

lingkungan menjadi begitu menonjol dalam berbagai pembicaraan 

di media cetak dan media elektronik.  Kita semakin sering diingatkan 

mengenai eratnya keterkaitan antara kualitas lingkungan dan 

terpeliharanya sumberdaya alam dengan kondisi kehidupan manusia, 

keterkaitan antara alam, lingkungan dan perilaku manusia  tidak saja 

bisa kita lihat dalam media cetak tetapi juga televisi  bahkan di sekeliling 

tempat tinggal kita. 

Jika kita mau berpikir sejenak, maka dapat dipahami bahwa 

permasalahan lingkungan hidup yang ada merupakan hasil dari aktivitas 

kegiatan manusia, sehingga secara psikologis adanya perubahan-

perubahan perilaku menjadi sangat sulit dan akan mengalami kendala 

realitas bahkan mengalami stagnasi.  

Pada tahun 40-an, Kurt Lewin (dalam Helmi, 1999) seorang ahli 

psikologi sosial dari aliran Gestalt sudah mengasumsikan  dengan 

rumusan: B = f (P , E) bahwa perilaku (Behaviour) harus dipahami 

sebagai fungsi dari interaksi antara orang (Person) dengan lingkungan 

(Environment) baik yang sifatnya fisik maupun sosial. Telaah  kajian 

psikologi  lingkungan,  mengasumsikan  adanya tahapan perubahan 

perilaku yang  bisa terjadi, manakala  manusia mengalami sendiri 

keadaan tanpa air bersih, menghirup udara busuk, kehilangan hawa 

sejuk di lingkungan tempat tinggalnya  atau secara  traumatis yaitu 

menjadi salah satu korban yang diakibatkan bencana lingkungan  maka 

individu tersebut akhirnya akan dapat berpikir bahwa sesungguhnya 

bencana-bencana alam yang berasal dari aktivitas manusia  diakibatkan  

perilakunya  dirinya yang kontra ekologis  atau berasal dari manusia 
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lainnya yang tidak memiliki kepedulian dalam pelestarian lingkungan 

sehingga menjadikan dirinya menjadi:  masyarakat  korban.

Banyak persoalan lingkungan sederhana yang sering tidak kita 

sadari telah mempengaruhi proses-proses kesadaran dan mengganggu 

ritme kehidupan, mulai dari hal yang sepele seperti  bau busuk yang 

berasal dari tumpukan sampah akan membuat kita secara otomatis 

menutup hidung karena merasa terganggu, kekurangan air bersih 

dalam rumah tangga yang menjadikan kita  menyadari bahwa air 

merupakan benda berharga atau tidak adanya pepohonan rindang di 

tepian jalan sehingga menjadikan panasnya hawa udara membuat  kita 

gerah serta merasakan turunnya kondisi kesehatan kita atau bahkan 

sampai mengancam kesehatan jiwa kita. 

Keadaan yang seringkali kita alami akan bisa membangun 

kesadaran baru dan mengupayakan untuk  mencapai  lingkungan yang 

sehat sebagai salah satu basis kualitas kehidupan kita bersama. Sebagai 

manusia yang mempunyai tanggungjawab sosial, peduli dan tertarik 

pada lingkungan, maka kita harus memiliki perilaku tertentu yang  

membantu upaya munculnya lingkungan yang adil dan lestari. Upaya 

ini tidak saja menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi juga menuntut 

peran perempuan dalam partisipasi aktif melestarikan lingkungan. 

Mitos-mitos yang ada di masyarakat, perempuan sering 

diasosiasikan dengan alam, misalnya perempuan diandaikan sebagai 

bumi pertiwi, bunga, keindahan alam, bulan atau padi. Konsep ini 

membuktikan adanya ‘pengakuan’ peran dan keterkaitan perempuan 

dalam lingkungan. Contoh nyata telah banyak terpaparkan: kita 

mengenal Mak Eroh - srikandi lingkungan dari Tasikmalaya yang 

bekerja keras membuat saluran air sepanjang 47 meter, yang kemudian 

mengilhami warga lain sedesa dan akhirnya mereka berhasil membuat 

saluran air lanjutan sepanjang 4,5 meter mengitari delapan bukit 

dengan kemiringan 60 - 90 derajat, yang berguna  mengairi sawah dan 
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ladang penduduk sekitar 100 hektar. Pada tahun 1988 mendapatkan 

Kalpataru, penghargaan pemerintah bagi pecinta lingkungan.

Kemudian, Butet Saur Marlina, seorang sarjana yang memutuskan 

untuk bekerja di hutan bersama dengan orang rimba, suku Kubu yang 

ada di  propinsi Jambi. Hasil tulisannya selama hidup  dengan orang 

rimba mendapatkan penghargaan Man And Biosphere (MAB) tahun 

2000 dari Unesco - LIPI. Di organisasi non pemerintah muncul nama 

Emmy Hafild mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (Walhi) tahun 1996 - 2002, sebuah organisasi non pemerintah 

lingkungan yang dikenal  kritis  terhadap kebijakan pemerintah yang 

tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Tahun 1999 

dinobatkan majalah Time sebagai The Heroes For The Planet dan tahun 

2001 mendapatkan Satya Lencana Pembangunan di bidang lingkungan 

dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan masih banyak lagi peran 

aktif perempuan  dalam melestarikan lingkungan yang belum tercatat 

(Luviana, 2002).

Pembangunan ekonomi di Indonesia telah meletakkan 

perempuan sebagai obyek  atau sasaran pembangunan dan perempuan 

hanyalah penerima pasif pembangunan.  Pembangunan yang timpang 

telah merusak kesatuan kerja antara lelaki dan perempuan serta 

menempatkan lelaki tanpa konsep feminin diatas alam dan perempuan, 

terpisah dari keduanya. Kegiatan produktifitas dan kreativitas yang 

menjadi prinsip feminin diambil alih dan diubah, dijadikan milik 

lelaki semata. Perempuan dan alam diubah menjadi manusia pasif, 

digunakan untuk dapat dikendalikan oleh kaum laki laki. Kebijakan 

dan praktek-praktek  kontraekologis (Hutan-hutan dibabati, pasir 

laut  di import,  tambang dikeruk habis-habisan, pantai diprivatisasi, 

kota-kota dipenuhi hutan-hutan beton) telah menenggelamkan peran 

perempuan dalam mengelola lingkungan.          

Konsep pembangunan berkelanjutan yang adil gender  atau 

meningkatkan kualitas hidup manusia dengan hidup dalam kapasitas 
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sumberdaya bumi yang tetap untuk memenuhi kebutuhan generasi 

sekarang, juga memperhitungkan kebutuhan generasi mendatang 

serta memperhatikan peran perempuan merupakan salah satu pilihan 

yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan.

Kata “eko”  dalam ekologi berasal dari bahasa Yunani: oikos, yang 

berarti rumah-tempat tinggal, tempat tinggal semua perempuan dan 

laki-laki, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara dan matahari.  Ekologi 

mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, 

salah satunya mengkaitkan ilmu psikologi dan ilmu alam, bersifat 

interdisipliner untuk memberikan pemahaman bahwa kenyataan yang 

ada di dunia ini ternyata mengandung banyak keanekaragaman yang 

tidak mengenal batas perbedaan jenis kelamin.

Di akhir abad 20, timbul berbagai gerakan kesadaran masyarakat 

yang menaruh perhatian terhadap keadaan lingkungan. Hal ini berkaitan 

dengan kesadaran untuk menjaga planet tempat tinggal manusia 

menjadi bersih, sehat dan hijau.  Berbagai organisasi lingkungan 

bermunculan serta barang-barang recyled menjadi kecenderungan 

gaya hidup orang-orang kota dan bahkan dalam berliburan ada 

kegiatan yang kemudian dikenal dengan sebutan ekoturisme. Proses 

mengenal lingkungan terus digulirkan, anak-anak sejak usia dini 

diberi pendidikan lingkungan hidup, diajari menyayangi binatang dan 

lingkungannya dan memberi perhatian pada binatang langka.

Sejak kecenderungan peduli lingkungan ini merebak bukan 

saja di kalangan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya 

masyarakat saja tetapi juga di pemerintahan, tetapi banyak pihak yang 

tidak menyadari bahwa isu lingkungan sangat berkaitan erat dengan 

isu perempuan. 

Dalam konteks Indonesia, gerakan ekofeminisme belum menjadi 

suatu gerakan yang establish, ini baru seperti pendulum balik dari 

gerakan ekofeminisme. Pendulum balik itu maksudnya, kalau feminis 
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modern, radikal, liberal dan sosialis lebih untuk persamaan, dan 

kebebasan, kemudian dengan gerakan ekofeminisme baru satu dan 

dua jiwa yang menjalankan itu, masih terbatas hingga belum menjadi 

satu gerakan spiritual yang relatif establish dan terfokus, rapi dengan 

kualitas feminin tanpa kehilangan kualitas lain. 

Ekofeminisme di Indonesia muncul sebagai reaksi atas 

terpinggirnya perempuan dalam proses pembangunan dan semakin 

rusaknya alam karena dampak pembangunan yang tidak berpihak pada 

alam. Di tengah kondisi masih dominannya logika dualistik, termasuk 

dalam pemikiran feminisme, maka ekofeminisme bisa menjadi salah 

satu alternatif yang mencerahkan. Ekofeminisme yang pertama kali 

diperkenalkan feminis Perancis, Francoise d’Eaubonne, pada tahun 

1974 lewat buku Le Feminisme ou La Mort berusaha melepaskan diri 

dari logika dualistik itu, dengan menunjukkan tinjauan kritisnya tepat 

pada salah satu pilar utama modernisme, yakni paradigma Cartesian-

Newtonian.

Ekofeminisme memiliki nilai lebih karena tidak hanya 

memfokuskan diri pada subordinasi perempuan, tetapi juga subordinasi 

alam-lingkungan (ekosistem) di bawah kepentingan manusia. Dengan 

demikian, ekofeminisme sekaligus mengkritisi pilar-pilar modernisme 

yang lain, yakni “antroposentrisme” (faham yang menempatkan posisi 

dan kepentingan manusia lebih di atas kepentingan makhluk lain) dan 

“androsentrisme” (faham yang menempatkan posisi dan kepentingan 

laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan posisi dan kepentingan 

kaum perempuan).

Kelebihan ekofeminisme bukan hanya karena ia mampu 

menerangkan latar belakang subordinasi perempuan, tetapi juga 

latar belakang kerusakan lingkungan hidup global. Ekofeminisme 

melihat masalah sosial, kultural dan struktural, yang berupa dominasi 

yang sangat kuat dalam relasi antarkelompok manusia (ras, etnik, 
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negara, bangsa, agama, seks, gender) dan relasi antar manusia dengan 

alam-lingkungannya yang mengakibatkan banyaknya penderitaan 

bagi manusia itu sendiri, yang berupa perang maupun kehancuran 

lingkungan hidup.

Ekofeminisme pun kemudian menemukan titik tolak bersama 

(common denominator) yang tepat menggambarkan betapa energi 

feminitas sangat berpotensi menjaga kelestarian lingkungan hidup, 

kelestarian planet bumi sebagai planet tempat kita (lelaki maupun 

perempuan) hidup. Ekofeminisme dengan sangat baik juga mampu 

menerangkan betapa hipermaskulinisme ternyata juga berperan pula 

terhadap kerusakan ekosistem.

Akibatnya, ekofeminisme secara lebih kuat mampu menerangkan 

mengapa kesetaraan gender pada akhirnya bukan hanya menguntungkan 

kaum perempuan, tetapi juga kaum lelaki. Bila alam-lingkungan rusak, 

bukankah semua manusia (lelaki maupun perempuan) pada akhirnya 

akan menderita? Sebaliknya, bila alam-lingkungan lestari dan terjaga, 

bukankah manusia (lelaki dan perempuan) akan lebih sejahtera?

Dengan demikian, ekofeminisme menawarkan cara pandang, 

basis, dan program aksi yang sama sekali baru. Cara pandang yang tidak 

sekadar melihat lelaki dan perempuan, tubuh dan jiwa, manusia dan 

alam, sebagai oposisi dualistik yang saling meniadakan. Ekofeminisme 

menawarkan cara pandang yang holistik, pluralistis, dan inklusif, yang 

lebih memungkinkan lelaki dan perempuan membangun relasi setara, 

untuk mencegah kekerasan, menentang perang, dan menjaga alam-

lingkungan di mana mereka hidup.

Gerakan PKK merupakan salah satu gerakan ekofeminisme di 

Indonesia yang cukup berpengaruh. Gerakan PKK dengan jaringannya 

yang menyebar ke seluruh Indonesia mencoba mengkritisi dampak 

pembangunan dengan cara pendidikan bagi keluarga. Peran aktif 

perempuan menjadi hal yang diperjuangkan karena salah satu aktor 
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pembangunan adalah perempuan. Konsep pembangunan selaras alam 

menjadi gerakan yang yang diperjuangkan. 

Cara pandang holistik yang ditawarkan gerak ekofeminisme 

diterapkan oleh gerakan PKK dalam mengakampanyekan dan 

mensosialisasikan program pokok PKK. Diharapkan terjadi perubahan 

yang mendasar cara pandang bagi generasi penerus bangsa yang 

dimulai oleh keluarga dengan program pendidikan yang dilakukan 

oleh PKK. 

Dalam bingkai ekofeminisme saat ini, kita melihat cukup 

maraknya gerakan global menolak militerisme, chauvinisme, 

terorisme, globalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang, 

kekerasan terhadap perempuan, industri nuklir, industri tambang 

yang merusak lingkungan. Serta juga polusi, perdagangan senjata, 

perdagangan narkotika dan zat-zat berbahaya, perdagangan anak-

anak dan perempuan, perdagangan satwa liar, eksploitasi alam yang 

menghancurkan lingkungan dan sebagainya, yang dipelopori oleh 

anak-anak bumi, perempuan dan laki-laki.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam Pusat Penelitian dan 

Pengembangan (Puslitbang) Universitas Muria Kudus bekerjasama 

dengan Pemerintah Kabupaten Kudus di bulan September  –  Desember 

2004  tentang peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di 

kabupaten Kudus menemukan beberapa temuan yang menarik mengenai 

peran perempuan dalam mengelola lingkungan hidup, Salah satu aspek 

menunjukkan kepedulian ke semua responden yang berjumlah 450 

orang dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup  di sekitarnya, 

yang  telah direalisasikan dalam perilakunya, terbanyak ada 331 orang 

(19,95 %) dari 450 responden memberikan jawaban telah membuang 

sampah di tempatnya, kemudian 302 orang (18,20 %) dari 450 responden 

telah melakukan penghematan penggunaan listrik di rumah, 299 orang 

(18,02 %) dari 450 responden melakukan penanaman tanaman dan 
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menyiraminya, selanjutnya upaya-upaya penghematan pemakaian air 

dilakukan oleh 288 orang (17,36 %) dari 450 responden, sedangkan 138 

orang (8,32 %) dari 450 responden  menggunakan tanaman obat  sebagai 

obat alternatif dalam keluarga dan 2 orang (0,12%) mengaku pernah 

mengikuti ikut kerja bakti.

Mengingat campur tangan manusia terhadap alam ibarat pisau 

bermata dua yaitu bersifat merusak atau melestarikan alam, maka 

pilihan kedualah yang tentunya kita dukung dalam jangka waktu 

ke depan. Sudah terbukti, campur tangan manusia yang peduli 

lingkungan bisa sangat bermanfaat bagi kelestarian alam, walaupun 

hanya dilakukan sebagian kecil anggota masyarakat.

Partisipasi merupakan proses memahami, menyadari, bersikap 

positif dan akhirnya berperilaku sesuai dengan wawasan kearifan 

dalam mengelola alam. Proses ini bukanlah hal yang sederhana 

karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita, nilai-nilai, keyakinan dan 

wawasan kita yang seringkali juga dikuatkan oleh kebanyakan orang, 

dapat membuat kita tidak peka terhadap upaya melestarikan alam. 

Partisipasi untuk melestarikan, peduli dan berperilaku positif sesuai 

dengan wawasan kearifan dalam mengelola lingkungan sesungguhnya 

berakar pada sikap seseorang bukan karena adanya jenis kelamin yang 

berbeda dan sikap ini bisa saja muncul dari lingkungan terkecil kita, 

di rumah atau di keluarga kita yang dilakukan oleh  anggota keluarga 

kita yang tidak lagi mempermasalahkan peran perempuan dalam 

mengelola lingkungan hidup.

Jika selama ini, orang berpikir bahwa upaya pelestarian alam 

adalah tugas para pecinta alam, peneliti, pendidik, masyarakat adat, 

organisasi non pemerintah dan pemerintah semata,  kini sudah 

waktunya untuk merubah pikiran seperti itu. Siapapun berperan dalam 

upaya pelestarian alam dan lingkungan, termasuk perempuan.



Peranserta Manusia dalam Pelestarian Lingkungan 119

Perempuan dan Penghijauan (Foto: MRC Indonesia) 
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4.5 Peran Masyarakat Menjaga Kearifan Lingkungan di Kawasan 

Gunung Muria, Kabupaten Kudus 

Kawasan Pegunungan Muria dengan pucak 29 (baca: songolikur) 

di ketinggian 1602 M dpl secara administratif terletak di Jawa Tengah, 

tepatnya di tiga kabupaten yaitu: Kudus, Jepara, dan Pati. Luas hutan 

keseluruhan Gunung Muria mencapai 69.812,08 ha, terdiri dari wilayah 

Kabupaten Jepara 20.096, 51 ha, kemudian 47.338 ha masuk wilayah 

Kabupaten Pati dan 2.377,57 ha berada dalam wilayah Kabupaten 

Kudus. 

Data Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI 

Jawa-Madura tahun 2003 menyebutkan 38.308 ha terindikasi  hutan 

yang mengalami kerusakan, detailnya melliputi: 13.252 ha hutan yang 

berada dalam Kabupaten Jepara, 23.807 ha berada di kawasan Pati dan 

1.249 ha berada di Kabupaten Kudus (lihat tabel 4.1).

Tabel  4.1 Kerusakan Hutan Muria

Kabupaten di 
Kawasan Gunung 
Muria

Luas hutan 
keseluruhan

Hutan yang 
terindikasi rusak 
(dalam hektar / ha)

Kabupaten Jepara
Kabupaten Pati
Kabupaten Kudus
Total

20.096,51 ha
47.338 ha
  2.377,57 ha
69.812,08 ha

13.252 ha
23.807 ha
  1.249 ha
38.308 ha

Kabupaten Kudus yang merupakan satu dari 35 kabupaten  adalah 

sebuah kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah 

Kudus, berada 51 km sebelah timur kota Semarang. Kabupaten Kudus 

berbatasan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan di 

selatan, serta Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara di barat.  

Sumber: Balai Pementapan Kawasan Hutan (BPKH) 
Wilayah XI Jawa – Madura Tahun 2003
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Luas wilayah Kabupaten Kudus 42.516 ha, yang terdiri dari 

51,04 % (21,704 ha) lahan sawah dan 48,96 % (20,812 ha) bukan 

sawah. Terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri atas 124 desa dan 7 

kelurahan.  Kecamatan tersebut adalah kecamatan Kaliwungu, Kota, 

Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog dan Dawe. Sebagian besar 

wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Sebagian wilayah 

utara terdapat pegunungan (Pegunungan Muria), dengan puncaknya 

29 (1.602 meter) dan Gunung Argojembangan (1.410 meter). 

Di Kabupaten Kudus,  Desa Colo dan Desa Rahtawu merupakan 

dua desa yang berhubungan langsung dengan kawasan pegunungan  

Muria.  Desa Colo masuk dalam Kecamatan Dawe sedangkan Desa 

Rahtawu yang berada di sisi barat pegunungan Muria masuk dalam 

Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. 

Desa Colo memiliki empat pedukuhan yaitu Dukuh Colo, Dukuh 

Panggang, Dukuh Pandak dan Dukuh Kombang serta  memiliki 

karakteristik unik, selain dikenal sebagai tempat berziarah karena ada 

makam salah satu penyebar agama Islam di Jawa atau wali songo yaitu 

Sunan Muria maka desa Colo juga dikenal sebagai desa tujuan wisata, 

yang memiliki hawa sejuk, bumi perkemahan, air terjun montel dan 

pemandangan kawasan pegunungan Muria yang eksotik.

Sedangkan Desa Rahtawu, ada empat dukuh yang terhimpun, 

yaitu Dukuh Gingsir, Dukuh Wetan Kali, Dukuh Krajan dan Dukuh 

Semliro, yang tersebar di lekuk-lekuk perbukitan Rahtawu. Perbukitan 

Rahtawu terdiri atas beberapa gunung, yaitu Gunung Iring-iring 

(sebelah timur), Gunung Soko Kalih (barat), Gunung Abiyoso dan 

Gunung Sapto Renggo (utara), dan Puncak Songolikur yang letaknya 

paling utara dan merupakan gunung tertinggi.

Desa ini cocok sebagai tempat menyepi. Tak heran apabila tempat 

pertapaan tersebar di desa ini. Mulai dari petilasan Eyang Sakri dan 

Eyang Lokojoyo (ditengarai nama samaran Kalijaga saat bertapa) di 

Dukuh Krajan, petilasan Eyang Abiyoso dan Eyang Palasara di puncak 
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Abiyoso dan petilasan Eyang Naradha serta Batara Guru di punden 

Jonggring Saloko.

Petilasan-petilasan tersebut sering dikunjungi orang. Masih 

ada beberapa tempat petilasan lain, yaitu petilasan Eyang Modo 

(Gadjah Mada) serta Eyang Romo Suprapto di Dukuh Semliro. Di 

dukuh yang sama, sekitar puncak songolikur, juga terdapat petilasan 

Eyang Manikmoyo, Eyang Pandudewa dan Nakula Sadewa. Umumnya 

petilasan-petilasan ini ramai dikunjungi peziarah tatkala bulan Sura 

(Wibisono, 2007).

Peran masing-masing perangkat desa, petani  dan masyarakat  

Desa Colo dan Desa Rahtawu dalam mensikapi kondisi perubahan 

lingkungan di sekitar tempat tinggalnya akhirnya membentuk  dua 

sisi yang berbeda. Sebagai masyarakat yang memiliki peran  menjaga 

kearifan lingkungan dan  menjadi masyarakat yang  tidak lagi  menjaga 

kearifan lingkungan di daerahnya. 

Peran ini menjadi begitu penting karena berhubungan dengan 

pekerjaan  penduduk setiap harinya. Bagi penduduk Desa Colo 

sebagai tukang ojek menjadi salah satu mata pencarian dari keinginan  

masyarakat untuk  berupaya mengubah kondisi ekonominya, sehingga  

banyak pemuda yang beralih menjadi tukang ojek dan jarang lagi 

ditemukan  anak muda  menjadi petani. 

Kearifan Lingkungan

Kalau kita tengok evolusi hubungan manusia dengan alam 

sesungguhnya manusia itu memulainya dengan satu tahapan yang 

sangat harmonis yang disebut sebagai pan cosmism di mana manusia 

berusaha untuk hidup selaras dengan alam. Dalam pandangan manusia 

pada masa itu alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara. Jika 

terjadi kerusakan alam akan berakibat buruk pada manusia itu sendiri. 

Untuk merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pemali-

pemali atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap 
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alam. Hampir semua etnis di negeri kita ini memiliki aturan-aturan 

dimaksud yang disebut sebagai kearifan lingkungan. 

Di Jawa, para petani akrab dengan kebiasaan nyabuk gunung 

sedangkan petani Sunda menyebutnya ngais gunung. Kedua kearifan 

lingkungan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi. Masyarakat 

Badui mempraktikkan tradisi pikukuh dalam bercocok tanam dan 

membangun rumah. Masyarakat suku Tabla di Papua mengenal sistem 

zona dalam mendayagunakan ruang untuk berbagai keperluan yang 

didasarkan atas kondisi geografis. Masyarakat Maluku mengenal sistem 

”sasi” untuk mencegah terjadinya over fishing. Petani di Pulau Bali 

mempraktikkan tradisi subak   dalam   pengelolaan   sumber  daya  air.  

Sementara   itu  masyarakat Kajang Bulukamba Sulawesi Selatan masih 

mempraktikkan tradisi pasang dalam bercocok tanam  (Hadi, 2006).

Kearifan lingkungan yang dikemas dalam bentuk tradisi dapat 

ditemukan pada tradisi taruban yang berkembang pada masyarakat 

Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat. Masyarakat dilarang 

menebang pohon di Hutan Biuk. Jika terpaksa menebang, ia harus 

menempatkan kaki kirinya di Hutan Biuk, sedangkan kaki kanannya di 

sungai, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. 

Pada masyarakat Bali, di samping dikenal subaknya, setiap 

pekarangan rumah Bali dipisahkan menjadi tiga mintakat, yaitu 

parahyangan, pawongan, dan palemahan. Pada mintakat parahyangan 

ditanam semua tanaman yang berbunga atau tanaman untuk sesaji atau 

yadnya; dan dibangun sebuah pura sebagai lambang hubungan antara 

manusia dan penciptanya. Pada mintakat pawongan ditanam berbagai 

jenis buah-buahan yang diperuntukkan bagi tamu dan tetangga sekitar, 

sedangkan mintakat palemahan digunakan untuk menempatkan 

kandang ternak, kolam ikan, maupun tanaman besar (Mastur, 2004)

Terdapat arti lain dari kearifan lingkungan, seperti kearifan 

tradisional yang pada hakekatnya sama maksudnya. Semua upaya 
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pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat 

tradisional yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah 

mempaktikkan kaidah-kaidah konservasi  dalam pengelolan sumber 

daya alam guna kelestarian pemanfaatannya. Praktik-praktik tersebut 

umumnya merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang 

bersumber dari pengalaman hidup selaras dengan alam. Praktik-

praktik pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat tradisional 

yang  memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian tersebut kemudian 

dikenal sebagai kearifan tradisional (Wiratno, 1995). 

Dipertajam oleh Keraf (2002) bahwa kearifan tradisional  adalah 

semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan 

serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam 

kehidupan di dalam komunitas ekologis, menyangkut bagaimana 

berhubungan secara baik dengan semua isi alam. Kearifan ini bersifat 

holistik karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang 

seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. 

Selain kearifan lingkungan dan kearifan tradisional, terdapat 

juga kearifan masyarakat, kearifan masyarakat dapat dikatakan 

merupakan kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar 

dalam kebudayaan suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil 

pengamatan selama kurun waktu yang lama. Kearifan tersebut banyak 

berisikan gambaran anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan, bagaimana 

lingkungan berfungsi, bagaimana reaksi alam terhadap tindakan-

tindakan manusia serta hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta 

antara manusia dengan lingkungan alamnya (Zakaria, 1994).

Perilaku manusia yang diimplementasikan dalam bentuk 

kearifan lingkungan atau kearifan tradisonal merupakan bagian dari 

kompeksitas ekosistem (Hawley dalam Himmam & Faturochman, 

1994), yang memiliki beberapa asumsi dasar sebagai berikut :
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a. Perilaku manusia terkait dengan konteks lingkungan

b. Interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia-

lingkungan

c. Interaksi manusia-lingkungan bersifat dinamis

d. Interaksi manusia-lingkungan terjadi dalam berbagai level dan 

tergantung pada fungsi

Salah satu teori yang didasarkan atas pandangan ekologis adalah 

behaviour-setting (setting perilaku) yang dipelopori oleh Robert  Barker 

dan Alan Wicker. Premis utama teori ini organism environmnet fit model 

yaitu kesesuaian antara rancangan lingkungan dengan perilaku yang 

diakomodasikan dalam lingkungan tersebut. 

Peran  Masyarakat Menjaga Kearifan Lingkungan

Biddle  dan Thomas (1966) menyatakan bahwa peran adalah 

serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang 

diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu  sehingga orang yang 

terlibat dalam interaksi sosial dapat  membagi dirinya dalam dua 

bagian. Pertama, sebagai pelaku yaitu orang yang sedang berperilaku 

menuruti suatu peran tertentu, misalnya sebagai kepala desa yang 

peduli lingkungan, maka seseorang akan berperan sosok orang yang 

bisa memberikan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan kondisi lingkungan desa, tidak memperbolehkan 

masyarakatnya menebang pepohonan di hutan. Kedua, sebagai sasaran 

atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan pelaku 

dan perilakunya, misalnya sebagai petani maka ia akan menuruti 

keputusan kepala desa yang peduli lingkungan untuk tidak menebang 

pepohonan di hutan. 

Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti 

menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini 

seorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma 

sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah  (Suhardono, 1994). Artinya, 
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keberadaan perangkat desa seperti kepala desa, carik  dan tokoh-tokoh 

desa  memainkan perannya masing-masing dalam aturan sosial yang 

sudah disepakati oleh masyarakat desa,  begitu juga dengan juru kunci 

punden di Desa Rahtawu dan penunggu mata air Desa Colo. Melalui 

cara masing-masing berperan sebagai pelaku dengan keputusan 

berupa kebijakan, nasehat, anjuran dan  perilaku  nyata dalam menjaga 

kearifan lingkungan di Kawasan Muria.

Menurut Biddle dan Thomas ada lima istilah yang menggambarkan 

perilaku yang berkaitan dengan peran, yaitu :

1. Harapan terhadap  perilaku  dan norma (role expectation and norm)

Harapan terhadap peran adalah harapan orang-orang lain tentang 

perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang 

yang memiliki peran tertentu. Misalnya masyarakat  Desa Rahtawu 

memiliki harapan tertentu mengenai  perilaku   peduli lingkungan 

kepala desanya.  

2. Perwujudan peran (role performance)

Perwujudan peran meliputi perilaku-perilaku yang diperlihatkan 

oleh orang yang sedang berperilaku sesuai dengan peran yang 

diterimanya dan relevan dengan peran yang sedang dimainkan. 

Perilaku nyata tersebut berbeda-beda masing-masing orang, 

walaupun mereka sedang memerankan peran yang sama.Misalnya, 

salah satu yang diharapkan dari peran ibu adalah memelihara 

lingkungan. Dalam kenyataannya masing-masing  ibu berbeda-

beda dalam penerapannya.

3. Evaluasi dan sanksi terhadap peran (role evaluation and sanction)

Kedua hal ini didasarkan pada harapan orang lain tentang norma. 

Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau 

negatif terhadap perilaku. Kesan inilah yang disebut  sebagai 

evaluasi terhadap peran. Sedangkan sanksi adalah usaha orang 

untuk mempertahankan suatu nilai positif atau perwujudan peran 
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dirubah sedemikian rupa dari yang tadinya dinilai negatif bisa 

menjadi positif. Penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang 

lain maupun diri sendiri.   

Selanjutnya, Biddle dan Thomas menggunakan istilah penilaian 

dan sanksi terbuka  (overt) serta  penilaian dan sanksi tertutup (covert). 

Penilaian dan sanksi pada mulanya disampaikan  secara terbuka oleh 

orang lain, misalnya seorang tokoh desa ingin mengajarkan kepada 

masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan desanya, tokoh desa akan 

menyampaikan kepada masyarakat melalui ucapan ataupun perilaku 

tertentu tentang perilaku yang benar dan salah. Apa yang disampaikan 

tokoh desa tadi diserap dalam hati masyarakat desa, menjadi nilai dan 

akan berfungsi sebagai penilaian dan sanksi tertutup.    

Partisipasi merupakan proses memahami, menyadari, bersikap 

positif dan akhirnya berperilaku sesuai dengan wawasan kearifan 

dalam mengelola alam. Proses ini bukanlah hal yang sederhana karena 

kebiasaan sehari-hari kita, nilai-nilai, keyakinan dan wawasan kita 

yang seringkali juga dikuatkan oleh kebanyakan orang, dapat membuat 

kita  tidak  peka terhadap upaya melestarikan alam. Partisipasi untuk 

melestarikan, peduli dan berperilaku positif sesuai dengan wawasan 

kearifan dalam mengelola lingkungan sesungguhnya berakar pada 

sikap seseorang bukan karena adanya jenis kelamin yang berbeda dan 

sikap ini bisa saja muncul dari lingkungan terkecil kita, di rumah atau di 

keluarga kita yang dilakukan oleh  anggota keluarga kita yang tidak lagi 

mempermasalahkan peran perempuan dalam mengelola lingkungan 

hidup.

Jika selama ini, orang berpikir bahwa upaya pelestarian alam 

adalah tugas para pecinta alam, peneliti, pendidik, masyarakat adat, 

organisasi non pemerintah dan pemerintah semata,  kini sudah 

waktunya untuk merubah pikiran seperti itu. Siapapun berperan dalam 

upaya pelestarian alam dan lingkungan, termasuk perempuan.
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Hal seperti ini, tidak hanya dialami oleh masyarakat Desa Rahtawu 

yang masih saja  melakukan penanaman tanaman semusim di lahannya 

sendiri walaupun secara logika mengetahui bahwa penanaman tersebut 

akan membuat tanah mudah longsor, hal ini berkaitan langsung dengan 

cara merubah perilaku kebiasaan yang  sudah lama dilakukan dan 

berkaitan erat dengan masalah sosial ekonomi, pendapatan keluarga. 

Berbeda dengan masyarakat  Desa Colo, adanya keterkaitan 

sejarah  untuk selalu melindungi hutan dan ekosistem yang ada serta 

terus diupayakan usaha-usaha untuk tetap mempertahankan kondisi 

lingkungan hutan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Ada beberapa kesamaan antara kedua desa, diantaranya 

terdapatnya adanya peran kepedulian di tingkatan perangkat desa 

untuk  menjaga kelestarian lingkungan di Desa Colo dan Desa Rahtawu. 

Kedua Desa masih menjaga sumber mata air yang ada dan melakukan 

sedekah bumi   kemudian terdapatnya usaha-usaha reboisasi di dua 

desa tersebut, walaupun dalam kapasitas yang berbeda. Di Desa 

Rahtawu, reboisasi diperlukan untuk lahan yang kosong akan tanaman 

keras sedangkan di Desa Colo, penghijauan  kurang begitu diperlukan, 

masyarakat lebih membutuhkan proses adanya kebijakan status  hutan 

lindung  Muria yang diusulkan  berubah menjadi cagar alam maka 

masyarakat akan lebih terlibat dalam menjaga kondisi hutan.  

Kecuali itu, peran perempuan di kedua desa, masih terbatas pada 

pengaturan air dalam rumah tangga dan tanaman obat-obatan, belum 

merambah pada keterlibatan di sektor publik seperti reboisasi atau  

pengaturan pipa air.  Uraian  ini bisa dilihat di tabel  4.2 dan tabel 4.3.
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Peran Masyarakat 

Menjaga

Kearifan Lingkungan

Desa Colo Desa Rahtawu

Kesamaan

1. Adanya peran 

kepedulian di tingkatan 

perangkat desa untuk  

menjaga kelestarian 

lingkungan di Desa Colo.

2. Masih adanya usaha 

menjaga mata air.

3. Adanya sedekah bumi, 

yang biasanya jatuh 

pada hari Jum’at Pon 

- Bulan Apit, diikuti 

dengan pertunjukan 

wayang .

4. Terdapatnya usaha-

usaha reboisasi, 

walaupun lebih 

mengarah pada 

perubahan kebijakan  

hutan lindung Muria ke 

cagar alam. 

5. Peran perempuan dalam 

menjaga lingkungan 

masih terbatas di 

dalam domestik seperti 

pengaturan air di rumah, 

belum mengarah pada 

ruang publik  seperti 

pengaturan pipa air dan 

reboisasi.  

1. Adanya peran 

kepedulian di tingkatan 

perangkat desa untuk  

menjaga kelestarian 

lingkungan di Desa 

Rahtawu.

2. Masih adanya usaha 

menjaga mata air.

3. Adanya sedekah bumi, 

yang biasanya jatuh pada 

hari Jum.at Wage - Bulan 

Apit, diikuti dengan 

pertunjukan tayub

4. Sering terdapatnya 

usaha-usaha reboisasi 

dikarenakan banyak 

lahan kosong di 

Rahtawu.   

5. Peran perempuan dalam 

menjaga lingkungan  

masih terbatas di 

dalam domestik seperti 

pengaturan air di rumah 

dan tanamn obat-

obatan, belum mengarah 

pada ruang publik  

seperti pengaturan pipa 

air dan reboisasi. 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah ( 2008)

Tabel  4.2 
Komparasi Peran  Masyarakat Desa Colo dan Desa Rahtawu Menjaga 
Kearifan Lingkungan di kawasan Gunung Muria, Kabupaten Kudus
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Peran Masyarakat 

Menjaga

Kearifan Lingkungan

Desa Colo Desa Rahtawu

Perbedaan

1. Kondisi ekonomi 

Masyarakat sudah relatif 

terpenuhinya dengan 

sebagian besar  pekerjaan 

sebagai tukang ojek 

sehingga tidak beralih ke 

hutan.

2. Melakukan kegiatan 

bersih belik (sumber 

mata air) secara 

berkelompok.

3. Sudah ada inisiasi lokal 

pembentukan kelompok 

peduli hutan di desa 

seperti Paguyuban 

Masyarakat Pelindung 

Hutan (PMPH) Muria .  

4. Tidak ada penebangan 

liar di hutan lindung

1. Sulit mengubah 

perilaku masyarakat 

yang berprofesi sebagai 

petani yang menanam 

jagung di lereng-lereng 

hutan yang menjadi 

hak milik. 

2. Untuk penggunaan 

air tidak ada 

p e n g a t u r a n n y a , 

biasanya yang dekat 

dengan sumber mata 

air yang banyak 

mendapatkan air. Tidak 

ada perawatan khusus 

terhadap sumber mata 

air.

3. Belum ada inisiasi 

lokal pembentukan 

kelompok peduli hutan 

di  desa. 

4. Masih terdapatnya 

penebangan liar di 

hutan lindung.

Sumber: Hasil penelitian yang diolah ( 2008)

Suatu proses yang melibatkan masyarakat, dikenal sebagai 

peran serta masyarakat. (Canter, 1991) mendefinisikan peran serta 

masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus 

untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana 

Tabel  4.3
Komparasi Peran  Masyarakat Desa Colo dan Desa Rahtawu Menjaga 
Kearifan Lingkungan di kawasan Gunung Muria, Kabupaten Kudus
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masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisia oleh 

badan yang bertanggungjawab. Secara sederhana disebut komunikasi 

dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan dan 

komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu.

Dalam berperilaku prolingkungan atau peduli lingkungan, 

kesadaran dan kemampuan manusia dalam mengambil tindakan yang 

tepat dan arif terhadap lingkungan sesuai dengan perannya didalam 

masyarakat merupakan sesuatu yang teramat penting. 

Interaksi sosial antar manusia individu satu dengan lainnya  

di  Desa Colo dan Desa Rahtawu diharapkan bisa menumbuhkan 

kepedulian akan perannya dalam berbuat pada kondisi lingkungan 

di sekitarnya, selanjutnya bisa bisa membentuk generasi yang peduli 

terhadap lingkungan di masa depannya. Uraian skema dinamika peran 

masyarakat Desa Colo dan Rahtawu bisa dilihat di tabel  4.4 dan 4.5. 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah (2008)

Tabel 4.4
Skema Dinamika Peran Masyarakat Desa Colo,
Kecamatan Dawe,  Kabupaten Kudus
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Sumber: Hasil penelitian yang diolah (2008)

Simpulan 

Usaha-usaha perlindungan lingkungan yang meliputi  kawasan 

lahan di lahan hak milik dan kawasan lindung Gunung Muria sudah 

dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh para individu  terkait yang 

masuk dalam jajaran birokrasi desa yaitu  pemerintah Desa Colo dan 

Desa Rahtawu serta  tokoh masyarakat desa.  Mereka telah berperan aktif 

untuk menganjurkan upaya proteksi terhadap kawasan yang berpotensi 

untuk rusak dan melindungi kawasan yang  masih  belum rusak.

Hal ini bisa telusuri  dengan adanya kesadaran sekelompok individu 

di Desa Colo yang membentuk organisasi lokal semacam Paguyuban 

Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH) dan  masyarakat  Desa Rahtawu 

yang mempertahankan kawasan sumber mata air Sendang Bunton. 

Selain itu, kedua desa juga masih  mengadakan  sedekah bumi. Bisa 

jadi, Inilah kearifan lingkungan  yang  ada di Desa Colo dan Rahtawu. 

Tabel 4.5
Skema Dinamika Peran Masyarakat Desa Rahtawu,
Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus
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Masing-masing masyarakat Desa Colo dan desa Rahtawu memiliki 

peran untuk melakukan tindakan pencegahan akan kerusakan 

lingkungan di daerahnya. Kesemua  proses - proses pertahanan diri  ini 

merupakan bentuk perwujudan dan harapan peran masyarakat dalam 

upaya perlindungan daerah-daerah yang berpotensi sebagai  tangkapan 

air  yang   berguna  untuk  kehidupan   masyarakat  desa.  

Adanya peran perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Colo dan Desa Rahtawu di kawasan Gunung Muria, 

peneliti menengarai  adanya ecomistik,  menitik beratkan pada gerakan 

lingkungan berkaitan dengan kearifan lingkungan yang  berhubungkan 

dengan kepercayaan masyarakat setempat akan kekuatan di luar 

manusia yang turut dalam menjaga kelestarian hutan. Aura spiritual, 

adanya makam Sunan Muria yang berada di Desa Colo, kawasan hutan 

Muria bagian timur telah memberikan kontribusi secara nyata  akan 

adanya tindakan menjaga keutuhan hutan di Desa Colo, Kabupaten 

Kudus  dan  adanya banyak punden bertemakan nama wayang, sebagai 

kelengkapan laku spiritual di sepanjang Desa Rahtawu, Bunton  sampai 

Puncak Songolikur (29) memberikan pengaruh pada masyarakat agar 

turut menjaga mata air Sendang Bunton.    

Realitasnya, proses - proses partisipatif, inisiasi lokal yang sudah 

dijalankan merupakan suatu bagian dari  peran kehidupan masyarakat 

lokal  dalam menghargai  dan mencoba untuk berperilaku dalam 

posisi  mengenal, memahami  keberadaan alam sebagai sesuatu yang 

perlu dijaga dalam keseimbangan ekosistem, yang tentunya  saja tidak 

dengan niat untuk menguasai alam. 

Akan tetapi, masih saja terjadi perubahan tata kawasan, dimulai 

dengan penebangan liar di  hutan lindung dan pengeksploitasian tanah 

garapan  menjadi ladang jagung, tanaman ketela  dan  banyaknya 

pepohonan yang dimarungi, yaitu  pepohonan dilukai dengan cara 

membuat lubang dibagian bawahnya kemudian diberi api, yang lama-
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kelamaan pohon tersebut akan layu, mati  dan  banyaknya  daerah 

terbuka  yang  gundul adalah perubahan nyata  ekosistem di hutan 

Muria.

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka penulis dapat 

menyimpulkan:

1. Adanya perbedaan peran masyarakat dalam menjaga kearifan 

lingkungan yang ada di Desa Colo dan Desa Rahtawu, Kabupaten 

Kudus.  Perbedaan yang  jelas adalah di Desa Rahtawu untuk 

penggunaan air tidak ada pengaturannya, biasanya yang dekat 

dengan sumber mata air yang banyak mendapatkan air serta tidak 

ada perawatan khusus terhadap sumber mata air  kemudian belum 

ada inisiasi lokal pembentukan kelompok peduli hutan di  desa   dan  

masih  terdapatnya penebangan liar di hutan lindung. 

2. Ditemukannya adanya perwujudan peran perempuan dalam 

perlindungan lingkungan di kedua desa, walaupun masih dalam 

sebatas wilayah domestik seperti  pengaturan air di rumah,  belum 

mengarah pada ruang publik  misalnya pengaturan  pipa air  dan 

reboisasi.  

3. Terdapatnya hambatan peran masyarakat dalam menjaga kearifan 

lingkungan,  dikarenakan  belum adanya kesadaran penggunaan  

tanah hak milik yang ditanami tanaman semusim seperti jagung 

dan ketela di Desa Rahtawu, Kabupaten  Kudus. Sedangkan di Desa 

Colo, walaupun masyarakatnya sudah  memiliki  norma  peran untuk 

menjaga kawasan hutan, tetapi merasakan tidak adanya perhatian 

dari pemerintah  untuk menaikkan status hutan lindung menjadi 

cagar alam.

4. Sebagai perwujudan peran, masyarakat Desa Colo memiliki strategi  

dalam melindungi hutan di tempatnya, masyarakat Desa Colo  

membentuk organisasi lokal yang memiliki kepedulian terhadap 

hutan, kemudian ditingkatan lebih luas dengan mengadakan  



Peranserta Manusia dalam Pelestarian Lingkungan 135

pertemuan dengan DPRD Kabupaten Kudus dan Bupati untuk 

menaikkan status hutan lindung menjadi cagar alam. 

Hutan di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus   

 

Hutan di Desa Colo, Kabupaten Kudus 
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Soal-Soal Latihan :

1. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan di 

sekitarmu?

2. Catat, apa saja aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh dirimu, 

teman atau kelompokmu! Jelaskan manfaatnya buat lingkungan!

3. Untuk latihan, secara kelompok membuat daur ulang sampah !  
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