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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia. Kemuliaan 

manusia ditunjukkan melalui kemampuan akalnya, sehingga manusia 

memiliki kesanggupan menguasai segala kekayaan di alam raya ini. Darat, 

laut, bahkan angkasa dapat ditundukkan manusia. Kesempurnaan ciptaan 

Tuhan membuat manusia menempati kedudukan tertinggi diantara 

makhluk lain, yakni menjadi khalifah di muka bumi. Akan tetapi manusia 

juga memiliki potensi menjadi makhluk yang paling hina.
1
 

Mengeksploitasi alam misalnya. Dengan mengeksploitasi alam tanpa 

adanya rasa tanggungjawab untuk melestarikannya kembali, tentunya akan 

merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor 

penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu 

kawasan. Tidak adanya rasa tanggungjawab inilah yang membuat manusia 

berpotensi untuk menjadi makhluk yang hina. 

Di era modern ini, isu-isu kerusakan lingkungan semakin 

merebak di seluruh penjuru dunia. Mulai dari eksploitasi hutan yang 

semakin merajalela, pencemaran lingkungan, polusi, hingga kekeringan 

yang merupakan dampak dan rusaknya alam. Alam yang seharusnya dijaga 

keperawanannya justru dijadikan bak pelacur yang seolah-olah wajib 

dimanfaatkan hingga titik yang terahir tanpa adanya rasa tanggungjawab 
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untuk menjaganya kembali. Rusaknya lingkungan hidup memberikan 

dampak langsung bagi keberlangsungan hidup manusia. Rusaknya 

lingkungan hidup menjadi salah satu faktor atas bencana alam yang terjadi. 

Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya 

sember daya air, udara dan tanah; kerusakan ekosistem dan punahnya 

fauna liar.
2
 Seperti halnya dengan gunung yang berada di wilayah Junjung 

Tulungagung yaitu gunung Argo Pathok. Saat ini gunung Argo Pathok 

mengalami kondisi yang minim tumbuhan sehingga menyebabkan tidak 

adanya sumber air yang dalam hal ini berguna untuk mengairi tanaman 

agar bisa tumbuh. Keadaan gundulnya gunung ini menyebabkan ekosistem 

di wilayah gunung Argo Pathok menjadi terganggu. Selain itu, gundulnya 

hutan menyhebabkan cadangan makanan untuk kera yang ada di atas 

gunung juga menurun. Sehingga menyebabkan kera turun gunung untuk 

mencari makanan dan salah satu sasaran mereka adalah ladang para 

masyarakat sekitar. Atas dasar inilah masyarakat sekitar gunung Argo 

Pathok mencari cara agar kera tidak turun ke ladang masyarakat serta 

menjaga agar gunung Argo Pathok tidak gundul, sehingga muncullah 

inisiatif untuk menanam pohon di wilayah Argo Pathok guna menyiapkan 

makanan untuk para kera serta menambah cadangan air. Kegiatan ini 

dipandu oleh pihak perhutani yaitu Bapak Kasa yang juga merupakan 

aktifis lingkungan kaum Hindu.  
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Istri dari Bapak kasa, yaitu Bu Tin juga merupakan aktifis 

lingkungan Hindu. Beliau selalu turut berpartisipasi aktif dalam menjaga 

lingkungan. Keikut sertaan perempuan dalam kegiatan ini menggambarkan 

bahwa perempuan sangat bergantung dengan alam. Misalnya ketika 

mereka memasak, mereka membutuhkan air dan sayur untuk dimasak. 

Dengan menjaga lingkungan berarti mereka juga turut menyeimbangkan 

kehidupan.  

Secara kultural, ada hubungan langsung antara penindasan 

terhadap alam dengan penindasan dengan perempuan. Mayoritas 

perempuan bekerja di wilayah domestik. Misalnya memasak dan 

membersihkan rumah. Ketika mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari, 

mereka tidak bisa lepas dengan alam. Mereka sangat bergantung dengan 

alam. Dengan rusaknya ekosistem alam, secara tidak langsung juga 

mengganggu kehidupan mereka. hutan yang gundul menyebabkan 

berkurangnya pasokan air yang dalam hal ini mengganggu dalam 

kehidupan mereka. tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci, bahkan tidak 

bisa mandi karena kurangnya pasokan air. Dalam beribadahpun mereka 

juga menggunakan bahan-bahanyang berasal dari alam. Dalam beribadah, 

mereka menggunakan canang yang berisi dupa dan bunga tiga warna.. 

Pelestarian lingkungan termasuk dalam sistem keberimanan dan kesalehan 

masyarakat beragama, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan menjaga 

lingkungan, secara tidak langsung mereka juga menjaga kesakralan bumi 
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yaitu menjaga agar bumi tetap menjadi sesuatu yang wajib dijaga 

kesuciannya. 

Keadaan inilah yang membuat perempuan sekitar gunung Argo 

Pathok merasa bahwa mereka juga harus turut serta dalam menjaga 

ekosistem lingkungan. Bahwa perempuan tidak hanya bekerja di wilayah 

domestik saja. Melainkan mereka juga bisa bekerja di wilayah publik. 

Dengan demikian terciptalah kesetaraan gender perempuan dan laki-laki. 

Krisis lingkungan telah disadari sebagai problem terbesar abad 

ini. Hal ini disebabkan karena pencemaran lingkungan merupakan isu 

global yang dampaknya menimpa penghuni dunia masa kini dan generasi 

mendatang.
3
 Mereka menganggap bahwa alam adalah barang yang bisa 

dimanfaatkan sesuka hati. Hal ini diperparah dengan sikap tamak dan 

serakah yang melekat pada diri manusia. Ketamakan dan keserakahan ini, 

mendapatkan wahana pelampiasannya dengan kemajuan teknologi di 

segala bidang. Kekayaan alam dikeruk untuk memuaskan nafsu 

keserakahan, tanpa mempertimbangkan kelanjutan di masa yang akan 

datang.
4
 Perlakuan yang diberikan manusia terhadap alam ini sebenarnya 

secara langsung maupun tidak merupakan akibat dari paham, ideologis 

ataupun persepsi mereka terhadap alam yang kurang tepat. Dimulai dari 

sebuah pandangan yang menganggap bahwa alam ini merupakan sebuah 

objek yang harus digunakan semaksimal mungkin, dan juga menganggap 
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bahwa manusia adalah ukuran dari segalanya. Paham ini dikenal dengan 

paham antroposentrisme, yang mengedepankan keyakinan bahwa manusia 

adalah ukuran dari segalanya, karena manusia memiliki akal budi dan akal 

budi adalah mahkota manusia. Dengan akal budinya manusia memperoleh 

pengetahuan rasional sehingga dapat menduduki martabat yang unik, yaitu 

menjadi penguasa alam semesta.
5
 Karena menjadikan manusia adalah 

ukuran dari segala-galanya, dan menganggap alam bukan merupakan dari 

manusia (terpisah dengan manusia), mereka menghalalkan segala sesuatu 

yang sah untuk dilakukan dan digunakan asalkan memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya kepada manusia. Kepentingan dan kemaslahatan 

manusia menjadi neraca dalam menentukan baik tidaknya perbuatan 

manusia. Karena itu, eksploitasi alam secara berlebihan demi kepentingan 

manusia di anggap sebagai suatu kebaikan yang wajib dilakukan. Dengan 

dalih pembangunan, kemakmuran, dan demi menambah kualitas hidup 

manusia yang lebih mapan lagi, eksploitasi alam dihalalkan meskipun 

membahayakan dan merusak ekosistem. 

Di Indonesia sendiri, kerusakan lingkungan kian hari kian parah.  

Kerusakan lingkungan yang semakin parah tentunya mengancam 

kehidupan manusia. Tingkat kerusakan lingkungan juga menentukan 

tingkat bencana alam yang mengancam. Penyebab kerusakan lingkungan 

secara umum dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu akibat faktor alam 

dan akibat ulah manusia.  
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Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, banjir, 

angin puting beliung, dan abrasi, merupakan contoh dari bencana alam. 

Bencana alam ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang disebabkan 

oleh faktor alam meskipun jika ditelaah lebih dalam, tanah longsor, banjir, 

maupun kebakaran hutan bisa jadi ada campur tangan dari manusia. 

Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah disebabkan oleh ulah 

manusai yang tidak ramah terhadap pengelolaan lingkungan seperti 

eksploitasi dan pengalih fungsian hutan besar-besaran, pertambangan, 

pencemaran udara, air, maupun tanah. Kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh ulah manusia ini justru lebih besar dibandingkan dengan 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam. 

Alam dan lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia. 

Alam dan lingkungan hidup yang rusak akan berpengaruh langsung 

terhadap keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu menjaga alam 

dan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab manusia demi 

keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Atas dasar melihat fenomena 

kerusakan alam yang semakin tajam inilah, sehingga membuat para 

perempuan khususnya komunitas perempuan Hindu ikut ambil andil dalam 

menjaga lingkungan. Dalam ajaran Hindu, kelestarian lingkungan juga 

dikaji secara mendalam. Dengan adanya kajian ini diharapkan mampu 

menciptakan alam yang harmonis dan seimbang. 

Diskursus tentang gender akhir-akhir ini semakin menggelinding 

menembus sekat-sekat birokrasi, perguruan tinggi, bahkan rumah tangga. 
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Meskipun perbincangan gender sudah semakin merebak, namun dari 

pengamatan masih sering terjadi kesalah pahaman tentang apa yang 

dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan upaya 

pemberdayaan perempuan. Kesalah pahaman tentang gender bukan hanya 

terjadi di kalangan awam namun juga terjadi di kalangan pelajar.
6
 

Ekofeminisme berusaha untuk menunjukkan hubungan antara 

semua bentuk opresi manusia, tetapi juga memfokuskan pada usaha 

manusia untuk mendominasi dunia, bukan manusia atau alam. Karena 

perempuan secara kultural dikaitkan dengan alam, ekofeminisme 

berpendapat ada hubungan konseptual, simbolik, dan linguistik antara 

feminis dan isu ekologi. 
7
 

Menurut Warren, modus berpikir patriarki yang hirarkis, 

dualistik, dan opresif telah merusak perempuan dan alam. Jelas karena 

perempuan telah “dinaturalisasi” (natural=alami[ah]) dan alam telah 

“difeminisasi”, maka sangatlah sulit untuk mengetahui kapan opresi yang 

satu berakhir dan yang lain mulai. Warren menekankan bahwa perempuan 

“dinaturalisasi” ketika mereka digambarkan melalui acuan terhadap 

binatang, misalnya “sapi, serigala, ular, anjing betina, ayam, berang-

berang, kelelawar, kucing, otak burung, otak kuda.” Demikian pula alam 

“difeminisasi”  ketika “ia” diperkosa, dikuasai, ditaklukkan, dikendalikan, 

dipenetrasi, dikalahkan, dan ditambang oleh laki-laki, atau ketika “ia” 
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dihormati atau bahkan disembah sebagai “ibu” yang paling mulia dari 

segala ibu. Jika laki-laki adalah tuan dari alam, jika laki-laki telah diberi 

kekuasaan atas alam, maka ia mempunyai kendali tidak saja atas alam, 

tetapi juga atas perempuan. Apapun yang dapat dilakukan laki-laki 

terhadap alam, dapat dilakukan terhadap perempuan.
8
 

Perempuan merupakan komponen penting dalam upaya menjaga 

dan melestarikan lingkungan hidup suatu Negara. Perempuan-perempuan 

spiritualis Hindu pejuang lingkungan di Junjung Tulungagung misalnya. 

Mereka melakukan usaha reboisasi di gunung Argo Pathok. Dengan usaha 

penanaman inilah diharakan bumi Tulungagung tetap terjaga 

kelestariannya dan tetap memberikan manfaat untuk masyarakat 

Tulungagung. 

Seorang perempuan atau ibu merupakan media edukasi pertama 

bagi anak-anak. Melalui ibu, pendidikan dan penyadaran mengenai 

kepedulian terhadap lingkungan data ditanamkan ada anak-anak sejak dini. 

Dari penerapan pola pengelolaan  sampah dan pemilihan produk yang 

ramah lingkungan yang dilakukan dalam sebuah lingkungan, anak akan 

dapat terbiasa dalam menjaga lingkungannya. Dan jika nantinya kebiasaan 

dan kesadaran ini mengakar dalam diri anak-anak, maka pada masa depan 

akan terbentuk generasi yang peduli pada lingkungan.  

Krisis lingkungan hidup yang kita alami sampai sekarang  juga  

berkaitan  dan  harus  dicari  sampai  ke  akarnya  pada  krisis pemahaman  
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kita  tenrang  hakikat  lingkungan  hidup,  tentang  hakikar ekosistem,  

tentang  hakikat alam  semesta,  dan  hakikat  kehidupan  atau tepatnya  

hakikat  dan  makna  lingkungan  hidup  (lingkungan  atau  alam yang 

mengandung kehidupan  di dalamnya). Penulisan ini  tentunya tak lepas 

dari bergulat  dengan pencarian  akan  akar  dari  krisis  dan  bencana  

lingkungan  hidup  global dan  upaya  mencari  jalan  keluar  untuk  

menghindari dampaknya berupa musnahnya kehidupan di planet bumi ini.
9
 

Prinsip sikap hormat terhadap alam menekankan bahwa 

komunitas ekologis adalah komunitas moral, dan setiap anggota komunitas 

ekologis, mempunyai kewajiban moral untuk saling menghormati. Secara 

khusus, sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untuk 

menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk lain 

dalam komunitas ekologis seluruhnya. Manusia dituntut untuk menghargai 

dan menghormati benda-benda non hayati, karena semua benda di alam 

semesta mempunyai “hak yang sama untuk berada, hidup dan 

berkembang”. Menurut Keraf, alam memiliki hak untuk di hormati, bukan 

hanya karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi lebih pada 

karena manusia merupakan bagian dari kesatuan alam itu sendiri. Manusia 

merupakan anggota komunitas ekologis, maka ketika manusia menjaga 

dan menghormati alam ini, sejatinya ia telah menjaga dan menghormati 

dirinya sendiri.
10
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 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 167. 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diperoleh pertanyaan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunitas perempuan spiritualis Hindu Tulungagung dalam 

memaknai sakralitas bumi? 

2. Upaya apa yang dilakukan oleh komunitas perempuan spiritualis Hindu 

Tulungagung dalam rangka merawat bumi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami sakralitas bumi menurut perempuan spiritualis Hindu 

di Tulungagung. 

2. Untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh perempuan 

spiritualis Hindu di Tulungagung dalam merawat bumi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  untuk  kepentingan 

teoritis maupun kepentingan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis, hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  melengkapi 

atau  sebagai  sumbangsih  pemikiran  terhadap  khazanah  ilmiah  

dalam pengetahuan  khususnya tentang permasalahan-permasalahan 

alam yang tengah melanda dunia saat ini, serta kebijaksanaan dalam 

mengelola lingkungan. 
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2. Kegunaan Praktis, penelitian diharapkan dapat mengubah paradigma 

masyarakat utamanya para akademini yang masih menempatkan 

perempuan hanya sebagai konco wingking dan membatasi ruang gerak 

perempuan dalam ruang publik khususnya dalam hal menjaga 

lingkungan hidup. Dengan ini juga diharapkan mampu menciptakan 

kesetaraan dan keadilan gender. Sehingga perempuan tidak dipandang 

sebelah mata, namun dipandang berpotensi dan berkontribusi sejajar 

dengan laki-laki. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Perempuan sepiritualis Hindu adalah perempuan Hindu yang 

mempunyai kecerdasan jiwa yang berguna untuk mengembangkan 

dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan 

nilai-nilai positif. 

2. Sakralitas bumi adalah ketika yang sakral itu memanifestasikan dirinya 

ke dalam setiap wujud alam semesta, wujud-wujud itu bukan lagi hanya 

sekedar apa yang tampak tetapi dibalik itu ada sesuatu yang lain yang 

mesti dihormati oleh manusia. 

3. Merawat bumi yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga bumi agar 

keberlangsungan hidup manusia, hewan, serta tumbuhan tetap seimbang 

sehingga meminimalisir adanya kerusakan lingkungan yang 

menyebabkan kerugian untuk manusia maupun lingkungannya. Melalui 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Positif&action=edit&redlink=1
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cara yang demikian maka manusia dapat memperbaiki serta menjaga 

relasi yang damai dengan alam. 

 

F. Sistematika Pembahasan Skripsi 

Peneliti memandang perlu mengemukakan sistematika 

pembahasan untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini. Adapun 

secara sistematika penulisn skripsi yang akan disusun  nantinya yaitu 

meliputi: 

Bab I Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, kontribusi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika pembahasan skripsi. 

Bab II Kajian Teori, meliputi tiga sub bab, yakni sub bab petama 

tentang perempuan spiritualis Hindu, sub bab kedua tentang sakralitas 

bumi, sub bab ketiga tentang upaya yang dilakukan untuk merawat bumi, 

dan yang terahir tentang kajian terdahulu (prior-research). 

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik 

pengecekan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, meliputi tentang 

komunitas perempuan spiritualis Hindu Tulungagung dalam memaknai 

sakralitas bumi, upaya yang dilakukan oleh komunitas perempuan 
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spiritualis Hindu Tulungagung dalam rangka merawat bumi dan temuan 

penelitian. 

Bab V Pembahasan, meliputi uraian tentang komunitas 

perempuan spiritualis Hindu Tulungagung dalam memaknai sakralitas 

bumi dan upaya yang dilakukan oleh komunitas perempuan spiritualis 

Hindu Tulungagung dalam rangka merawat bumi. 

Bab VI Penutup, meliputi kesimpulan dan saran. 

Demikian sistematika pembahasan dari skripsi yang berjudul 

“Peran Perempuan spiritualis Hindu Dalam Rangka Merawat Bumi di 

Tulungagung” 

 

 


