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Abstrak
Sembilan cerila per-rtlek dalam antologi Nouvelle Verte

untuk menyadarkan manusia bahwa kerusakan lingkungan
hidup cli bumi ini semakin hari kian par;ih" Jangan sampai
dikernudian hari ada rnanusia yang mengatakan "Saya ticlak
tahu". Kondisi lersebut secara langsung teiah mengancani
kehidupan rnanusia. Tingkat kerusakatr alam pun meningkatkan
risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam
dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alanr
dan akibat ulah manusia. Planet ini dalam bahaya" Iiksploitasi
berlebihan hutan tropis, pemanasan global, kepunahan spesies
hewan dan tumbuhan, penggunaan besar-hesaran kantong
plastik. i(onsekuensi hal tersebut adalah adanya kerusakarr
lingkr"rngan dimana-mana dalam jangka yal-ig sangat pendek.

Sembiian ceritra pendek tersebut berhasil ineiigungkapkan
sekitar masalah ekologi clalarn arti yang luas. Antologi
cerpen hijau ini rnentlrat karya penulis besar Prancis seperti
Pierre Bordage, Christian GrenieL ]ean-Paul Nozidre, ill1.
Semua bahaya yang menganc;tm planet ini disajikan sec;lra
gainblang agar manusia lebih peka terharlap keselamatan
lingkr"rngannya, cerpen yang dibahas adalah: poirisi nr"rkiir
{Cdsium 137, Bas les masquesJ, kepunahan spesres (chasse
aux gorillesl, pemanasan global {Je suis la vigie et je crie) dan
konsekuensi kekeringan {DdlivronceJ atau risiko banjir {Apris
ntoi, le ddluge), penyalahgunaan hutan (Grumes), rekayasa
genetika {Longue Vie d Monsieur Moustache), dan 3P "Minyak,
Plastik dan Polusi" {Noir Destirt polu" Flastique hlanc). Masing-
masing cerpen mempunyai alur cerita yang sedertan:l ctan
tidak berpusat pada satu tokoh utama, akhir cerita yang
bmtal menggambarkan kerusakan lingkungan hidup kembali
mewarnai keseluruhan cerita. ini bukan fiksi ilmiah, tet"api
fantastis: penulis mengacu pada realilas clunia sekarang
yang mulai terancam lingkungannya untuk membayangkan
masa depan yang kemungkinan terjadi. Orang mud:r nterasa
terhormat menjadi palilawan aktif atau tol<oh tambahan rlalam
cerpen hijau ini. Akhirnya, cerpen cerpen ini tidak ada yang
optimis juga tidak acla yang mengandung humor.

Kata kunci : sastra irijau,lingkungan hiclup, ekologi.
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Pendahuluan

Pengertian tentang lingkLrngan hidr"rp atau iebih singhat lingkungan
saja, sebenarnya berakar dan berarti penerapan [aplikasiJ dari ekologi dan

kosmologi. Lingl<ungan hidup merupakan penelaahan terhacl:rp sil<a;i cl;rn

perilaku manusia, dengan se[Jenap tanggung ]awab dan kewajiban mallpun
haknya untuk mencermatti tatanan lingkunan dengan sebaik-baiktrya. 51Lrn

clan perilaku ini sangat diperlul<an untuk memungkinkan kelangsllngail
peri kehidupan secara ]<eseluruhan, termasuk kesejahteraan rranusia serta

makhlLr]< hidup lainnya.

Dalam bahasa inggris disebut environnrcnr adalah all physical srscial

and culture Jactors and conclitions influencinytr tlte existent:e ar developrnent

of an organism or assemblage of oraanisnl.r. Lingkungan iridup adalah

:^egenap faktor dan kondisi fisik, sosial clan budaya yang meinpengaruhi
eksistensi [keberadaan.) serta perl<embangan suatu makh]uk hiriup atau

sehutnpttlart m;rkhluk. lJntuk hidup clan hidup berkelanjutarr hagi nrenLrsir

harus belajar memahami lingkr"rngannya dan pandai mengatur sumbcr-
sumber daya alam dengan cara-cara yang dapat dipertanggunglawabkan

demi pengarrlanan dan kelestarian^

Manusia harus menjaga alarn dan kehidupan dlsekitar mereka karena

alam dan lingkr-rngan mengajari mereka banyal< hal, tetapi kebanyakan

manusiil rtu lidak sild;lr ;rkan keindahan lingkungan sel<itar sehingga

menyebabkatr al;lin clan ekr:sistetn msak dan hancur akibat ulah raanusia

sendiri. Semakin hari, semal<rn dirasai<an oleh manusia untuk harus

nrengenal lingkungannya, apaiagi perkembangan IPTEI{ yang begitr"l pesat,

pola penduduk dLrnia yang belLrbah, begitu pr-rla bcrkernbangnya kekuatan

manusia yang mengubah lingkungan.

Manusia sebagai satu bagian clari al;rm merupakan bagiau utatna dari
lingkungan yang kompleks. Kegiatan-kegiat;in seperti perkembangan

pendudu( inclustri pembangunan jalan-jalan dan hr.rtan, pemakaian

insel<tisida, pensgunaall unsul--nnsur radio aktif, pembllatan baridara,

perumahan, dan sel:againya menrpakan coutoh yang dapat mernpercep:rl

proses perubahan lingkungan dari bumi ini. Manusilr dengau ke lebihar-rnya

yang ltlelnpunyai akal d;rr: pikiran dalam kenrajuan tekircilogi ini rnellsir
makhh"rk yang paling berkuasa di alam iui. PonemLlall-pollemuan y;ing parla

mulanya bertujr-lan untuk kesejahteraan manusia dilpat menjadi bonrerang

terhaciap hidupnya bila prinsip-prinsip ehologi diabaikan"
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Menyelamatkan bumi dan lingkungan juga bisil melalui sastra dengan
cara m empengaruhi p embaca nya Ltntltl< bergeral< langs ung menye la matkal
br-rmi. Zarnan sek:lrang hanyak karya sastra hijau yang be rternal<an ekologi
dapat melihat jauli ke depan, daiam jangr<a panjang yang lebih ber-sil)r
pengalrnanan dan penrelihar.lan untuk riapat hiclup dengan baik tlengan
titrgkat keselahtera:rr) yal.lg lebih tinggi. sastra lrer.nprlrlyai kekr:alan yang
luar biasa untuk menyadarkan hati nurani manusia tanpa harus bernacla
menggunri. Manusia menjadi peka terhadap kondjsi Iingku:rgannya
sehingga socara tidak langstu'lg trrnit me nyad;lri apa yang serbcn:irnya bumi
hadapi.

Prancis jttga ntempunyai petrulis-penLrlis cet'pen genre sastril hijau
yang menyuarakan alam seperti Pierre Bordage, Benoil Broyart, Elisabeth
comtrres, christian crenie4 Yann Mens, viviane Moore, Jean-paul Nozidre,
Mikael olnrier dan florence Thinard, Karya-karya merel<a lei.tuang clalanr
antr:logi cerpen yang berjLrd ul " Nouvelle verte". Nr:uvelle verte iui bercerita
tentang: polusi nuklir (cdsiLutt L.77, Bas les rrrasqur:sJ, kepunahan spesies

[cha.rse aux garille^s), pemanasan global {Je suis ta vi,gie et je crie} dan
konsekuensr kel<eringan {DdlivrrsnceJ atau risi[<o banlir {Apr\s moi, le
ddluge), penyalahgrinaan hutan {Grumes), rekayasa genetika {Longue vie
d Monsieur Moustache), clan 3P "Minyak, prastik cian polusi" lNoir llestin
paur Plastique blanc). Karya-

karya sastra yang teftuang
dalanr antoiogi Nouvelle Verte

adalah karrya sastra yang

futuristik dan sr:bagai pembalva

pesan generasi pewaris hr_lmr

agar senantiasa mencintai
dan menyelarnalkatr bumi.
I{ealitanya, hari ini manusia
semal<in terl<ikrs kepekaan dan

kernar: usiaan nya y;llt g seka I igus
juga me ngil<is ima;inasinya.

Jika ini dibiarkan, peradairan

manusia al<an hancur. Cerpen-
cerpen hi jau ini secara tidak
langsLriig menarvarkan solusi ,l
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untuk peradaban melalui sastra. Berikut ini akan dibahas senrbilan cerita
pendek tersebut dengan menggunakan penciekatan ekorogi. penciekatan
ekoiogi membahas kegiatan inanusia ciiburni ini karena manusia di bumi ini
berkegiatan sebagai popuiasi.populasi terus ineni,gr<at secrangkan sr:mber
daya alam dan elrea cli mul<a bumi ticlal< dapat ditamb;lh. Bila populasi
manusia terlalu banyak maka kemampllar daya sangga ekosistenr akarr
terlampaui al<ibatnya akan terjadi kemunclur.an dalam popr.rlasi manusia
bahka, kepunahan. oleh karen, itu melalui ilmu ekologi, nranusia harus
bijak dalammenggunakan sumber claya alam cian menrbatasi pei:tumLruhan
popuiasi agar daya ekosistem ticlak terlarnpaui. Berikut aciaiah sampul
l<umpulan cerpen hi)au Nouvelle Verte.s.

Pembahasan

Kehid*pan sebagai dinamika yang mengandung pergeseran dan
perlrbahan secara terrls-menerus. oleh karena rtu setiap manusia hanrs
mampu menyesuaikan dirinya riengan alam dan lingk*ngannya, sert.l
sesama niakhluk hidup yang merupakan bagian dari alam. Dalam lial ini
alam bagi rnanusia adarari segala-garanya, bur<an rra'ya sebagai tempat
lahil hid*p, berkembang, rnaupun mati. Akan tetapi juga rriernpunyai
ntakna fiiosofis tersenciiri. Alam adalah guru bagi mal<hlul< yang hidup cii
dalamnya' Dia dapat memperajari apa saja yang ada di sekerilingnya. oreh
karena itu lingkungan merupaka, rabc;ratorium alam yang sangat baik cian
lengkap, namlrn belum banyak yang menyadari tran memanfaatkannya.

Ekologi mempelajari rumarr tangga mahruk hid,p [oikosJ, istirah yang
digunakan oleh Ernts Haecker sejak taliun 1869 [odLrm 1983: zJ. Dan
menurut Ernest Haeckle ekologi adalah ilmu yang nrempelajari seluk beluk
ekonomi alarn, suar* kajian hubungan anorganik serta ringr<ungan organik
dr sekitarnya [subagja crkk., 2001: 1.3]. Ekorr:gi merupakan bagian ilnru
dasar.

Sedangka, Resosoedarnio, dkk., [1985: 1] ekorogi adarah irmu yang
mempelajar"i hubLrnga, tirnbal halik antara makhluk hidup dengarr
lingkungan,ya fhttps ://ruqm4nrr.worrrpress,com/ za 11 / 10 / 19/ekologi-
dan-ilnru-lingkungan/ ciiakses pacia ta'ggar 23 Agustus 20161. jadi, rlapat
disimpuikan bahwa el<ologi aclalah iimu dasar yang mempelajari tentarg
hubungan rimbal barik antarn.rakhluk rridup dengan lingkungannya.
Lingkungan hidup manusia aciarah sistem kehidupan yang merupai<an
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kesatuan ruang dengan segenap pengada (entityJ, baik pengada ragawi
abiotik atau bencia [materiJ, maupun pengada insani, biotik ataLl mal<hlLr]<
hiclup termasuk manusia dengan perilaktinya, keadaan (tahnan ai;lm b;lca
kosmologiJ, daya (peluang, tantanga, clan h;rrapan.) yang mernpengaruiri.

Kelangsungeln peri kehidupan dan I<esejahteraan marrusia serra
makhltlk hidup lainnya. Filosofi tentang Iingkungan hidup adal;rh kecintaan,
pencarian dan penerapan kearifan [wisdonrJ terhadap ling]rungan hiclup i-li

nrana kita berada. Pengertian dan paham apa pun yang kita rniliki halus
diaplil<asikan dengan kcarifan, karena hanya dengan hearifanlah :r}<irirnya
kita mernperoleh maknan5ra unluk bersikap clan berpei.ilaku sebaik-
baiknya clalarn kel"ridupan. sebagairnana hita maklurni bahwa manusia
dalam pengertian ekologi manusia merupakan sosok yang rno*legan,g
fungsi dan peranan penting clalam konteks lingkungan liidupnya. Namun
perlu cliingat pula bahwa manusia sec;ira fisik mcrupal<an makhluk yang
lemah. Peri kehiclu;:an dan keseiahteraannya sangar t-ergantung kepada
komponen 1ain. Artrny;r keberhasilan nianusia dalam mengelola rurl:r}r
tangganya dengan haik, ditentul<an oreh herhasihiya nri;nusia dalam
tnengelola makhlnk hidup lainnya secara keseluruhan densan bail< pula.
Untuk meml;erkrtal kelemahan manusia, ia diberi kelebil-ian akal ;rtau alanr
pil<iran. Deugan akal pikirar.lnya manusia memiliki bLrclaya serta rlengal
budayanya manusia mampu nrengo;,rs;li dan mengarahkan rn;ll<hlr-rk yang
lebih besar clan menaklukan alam yang dahsyat. Manusia clapat bers^ifar
tamak, egois, serakah mengekspioitasi sumber daya alarn clengan semena-
mena, tanpa pertimL:angan dampzrkyang akan terjadi kelak. tsahkal rllerasa
dirinyalah yang paling mcmcrlukan, clengan memantaatkan sr-rrnbcr rl;l,y;r

alam ilu yang lracla grlilannya rnereka terancam hidupnya dan i:iakhlui<
hidup lain, kinr dan gener;lsi mendatang.

Tulr"lan arlikel inijuga akan melac;rk ide c-lan gagasan tentang lingkungarr
d;rn representasinya clalam cet-pen-cerpen )iang acla clalanr antologt cerpen
hijan Nourrelle vertes sehingga perlu jr-rga menggunal<an perrclei<atan

ekokritil<" Menunlt Kerridge |1998] ekokritik mengungkap h:ri terscbut.
Lar'vrence Buell [1995: 7-B) mengemu]<akan ada 4 kriteria dalam sastr.a
ekokritik yaitu | 1l lingkungan bukan-manusia haciir tidak hanya sebagai
sebuah bingkai tetapi sebagai kehacliran yang menunjul<kan bahwa sejarah
nranusia diimplikasikan d;rlam sejarah alam; [zl kepentingan mrrrr_lsia
lidak dipahami sei:agai satu-satun),a kepentigan yallg sah; (31 ahuntabilitas
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manusia terhadap lingkungan rnerupakan bagian dar.i orientasi etis teks,
clan (4J beberapa pengertian lingku,gan adalah sebagai suatu proses
bukan sebagai pengertian yang koshn atau suatu pemberian yang paring
tidak tersirat dalam teks.

Antologi cerpen Nouvelles vertes ini menyajikan cerita cerita yang
diperr-intLrkkan r.tntltk relraja clengan tema ekologi. Setiap penulis meprlih
tema favoritnya: nukliq pemanasan globar, inciustri petrokimia. Alur
ceritanya mudah dipahami meskipr,rn mengandung pernasalahan yang
sangat be rat. Dengan menggunakan bahasa yang kre atif clan indah, melalui
hahasa yang indah manusia dapat diinspirasi untuk melakukan perubahan.
cerpen-cerpen hijau ini rnemberil<an beberapa solusi untul< rnenjaga
lingkungar-r hidup agar tetap hijau dan sifatnya menyadarkan anal<-anal<
muda pada masalair yang sangat serius tentang penghancuran p.laner pada
kurang Iebih jangka panjang. cerita cerita penriek disajikan sangat menarik
dan pendek untuk menunjtrkkan kepada se*ua orang nasib masa depa'
planet kita jika kita terus rremperlakukannya seperti yang kita lakul<an.
selain itu, ceritanya selain pendek mudah dicerna mendorong rernaja [usia
12J untuk menjadi sadar akan kerapuhair bumi. Diperkenalkan secara
gamblang agar mudah dicerna tanpa ada unsur.menggurui ciengan rujuan
agar para remaja terjun langsung ke alam untuk bertinclak cialarn kehidLrpan
sehari-hari, yaitu melestarikan bumi serta isinya. sembilar"r penr-tlis
Perancis sastra anak-anak, sembilan cerita pendek, sering futuristik clan
agak pesimis" Deforestasi, polusi hiper-ucrara, kecelakaan nul<lir gamLraran
cukr:p gelap masa depan.

cerpen "chasse Aux Garilles" atau "Berburu Gorila" Elisabeth combres,
menceritakan tentang nasib binatang gorila yang berada cli cagar alam clan
suaka margasatwa di Afrika, mereka mejacri korban l<ekezaman manusia.
Awal cerita dimulai dengan kehacliran seorang nenek yang bercer.ita
l<epacla cucllnya bernama Gasparcl mengenai keiridupan para penclucluk
desa yang linggal di sekitar cagar alam tersebut. Justin dan ayahnya sering
berburu secara gerilya di cagar alarn yang rlilindungi oleh pemer"intah.
Merel<a melakukan perburuan yang dilara,g demi untuk l<elangsungan
hidup mereka dan keluarga mereka. Kebanyakan penduduk di sekitar
cagar alam hidLrp dalam i<emiskinan. Risiko yang merel<a hadapi sangat
berbahaya nyawa taruhannya atau bisa climasukkan ke penjara. Ayah Justin
meninggal drinia harena diterjang peluru penjaga cagar alam sehingga
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Justin memendam dendam yang luar bisa berjanji akan membalas kejaclian
yang telah menimpa ayarrnya. Setiap Justin melihat serolnbongan turis
berkulit plltih y;lng berkeliling menikmati kei,dah,n marElasatwa mu*cul
rasa maralr dan henci terhadap penjaga, pejabat yang berwenang clan
pemerintali' Dia berpil<ir bahwa turis-turis yang menyebabkan aclanya
cagar alam tersebut dan mereka telah merarlpas tanah dan kekayaan alanr
mereka. singl<at cerita "Berburu Gorila" Elisabetii combres, menceritakan
konflik yang terjadi diakibatkan penciptaan cagar alani di Afrika, karena
adanya alih fungsi hutan menjadi cagar alam Afrika, lahan perkebunan
atau bisa juga dijadikan sebagai lahan pemukiman bagi rvarga yang kaya
dan menrpunyai kedudukan yang penting di pemenntahan. Ketika mereka
datar"rg dengan mengorbankan masyarakat setempat yang suclah rnisl<in.

Bumi i*i rnemiiiki keindahan alam yang menakjubkan dan juga
memiliki kekayaan fauna yang begitu beragam, namlln clemii<ian manusi:l
bukan*ya nrenjaga fauna yang rangka itu agar tet'ap ada, arla sebagian orang
yang tidak bertanggung Jawab marah memburunya untlrk kepentingan
pribadi. Hal itu menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara
perlinciungan keanekaragaman hayati cla, irak-hak masyarakat Iokal yarg
menggantungkan hidupnya dari berbr-rru. Akibatnya, beberapa spesies
satwa liar seperti gorila terancam punah. jika tidak segera clilakuhan upaya
serius untuk rnenghentikan perdagangan sillwa liar clilindungi tersebut,
btikan tidak mu,gkin spesies-spesies tersebut punah. pada r,tinya, untuk
menghentikan kejahatan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi
tidak bisa dilakukan hanya oleh sail pihak clarr jr.rga bertujua, mendorong
kepeclLrlian etan kesadaran masyarakat untuk melawan perclagangan ilegal
satwa liar. semua pihak harus berpartisipasi aktif untuk menghentikannya.
Dengan pandangan yang lebih optimis pada sumber daya mereka sendir:i
untuk menemrrkan solusi bermanfaat untuk semua, manusia clan gorira.
Perambaan hutan. Para petani yang bercocok t;rnam &rhunan dapat menjarli
sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka bisa ciapat memanfaati<an
hutan sebagai lahan baru untuk bercocok tanam. selain itu, perturnbuhan
penduduk yang semakin pesat juga dapat berl<ontribusi terhaclap terjaciinya
peranrbaan hutan. Hal ini disebabkan kehutuhan lahan urrtuk kelangsungan
hidup meraka juga semarrin meningr<at. Dan hutan *renjadr sarah saru
objek yang bisa rnereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebul.
Penebanga, poh'n yang sembarangall serra pemburuan bi,atang secara
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liar dapat mempengaruhi kelestarian ctan keseimbangan alan1, nianusia
pttli ciapat nlembantu lerhadap kelestarian hewan, seperti nreurbuat cagar
alam dan suaka marpJasatwa.

Pierre Bordage dan Benedict Broyart nrembayangkan clua kemr:ngkinan
masa depan b;rgi planet l<ita, ticlak jauh lebih bail< satu dar"i yang lain.
Dalanr "cesiur. 1.17" sekelonrpok orarg ,relihat mengi,tai dari bawah
tanah dalarn ketakutan te rhadap setan yang tak terlihat yang acla di bawah
nama cesium 1'37 dan strontium 90 terutama apabila acla angin kencang
yang datang^ Sebagai akibat kebocoran cian ledakan cli reaktor nLrklir di
negara quarantain ini semakin meinbuat orang khawatir terkeiia racliasr.
Perhatian pada paparan racliasi nuklir clirasakan oleh orang-oraltg rli sehitar
komplek nuklir tersebilt. Masyarakat khawatir akan aclanya kemungkinan
pengaruh jangka panjang dari paparan radiasi. penducluk sangat l<haw;rtir
setelah terjadi ledal<an nukli; c6sium 137 cian strontium g0 clua bencana
nr"tklir besar yan€J sangat menakritkan karena telah rneml;uat ribuatr anal<
terkena kanker tiroid. Banyak korban rneninggal clr:nia akibat efek r;r6i;lsi
jangka panjang. Banyak kaum wanita melahir"kan bayi-bayi y;ing c;rcat
begitu juga yang dialami oleh binatang binatang. Tokoli Anclra mengalami
cacat sejak lahir dengan hanya mempurlyai 3 jari di kaki dan 3 jari pacla
tangan kiriny3, sehingga ibunya mengatakan bahra,,a hal yang s;lngat
mengerikan memllunyai anak di Qunrantain. Meskipun demrkian, corita
ini, tetap merniliki masa depan yang currup apokaliptik, clengan akhir cerita
bahagia walaupun para tokohnya Inengalami hit"iup yang berat melalvan
radiasi nuklir. Mereka tetap bertahan hidup dengan penuh semangat darr
membangun situasi yang lobih baik clcngan rncmperbaiki headaan saat ini.

Lain lagi dengan Broyart dalam celpenya yang Lrerjud ul" Bas le Masques,,
ia bertanya-tanya apa manusia akan selalu menggunakan maskernya karena
udara di hrimi ini sudair sangal tercemar sehingga merek;r tidak saling
mengenal satu sama lain.'lbkoh bernama Lerov membayangkan bagainr;inir
dia bisa nielukis w;rjah remannya bernama chlod, melep:as maskernya agar
dia bisa menrbelai pelan-pelan jidatnya, pipinya, hidungnya, dan mLrlLrtnya
dan betul-betul saling mengenal satu salna lain. Pencemaran ur{ara adalah
suatu l<ondisi cli nlana krialitas ud:rra menjadi rusak cian lerkontaminasj oleh
zat-zat, baik yang ticia]< berbahaya nraupun yang membahaSzal<an l<esehalan
tubr"rh manusia. Atrrakah polusi udara akan rnemaksa manlisia untuk
hidup terus bersembunyi? ljntuk itu diperlukan per,n serta pemerintah,



Hirnpunan Saljana Kesusastraan Inctonesia 2()16 . 1657

pengusaha, dan m:lsyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalaharr
pencemaran udara yang terjadi. prinsip n]oral ini menuntut nianusia untul<
mengambil prak;rrsa, usaha, kebijakan, dan tinclakan bersama secara nyata
untuk menjaga alam semesta iiengan segala isinya.

Dalam cerpen hijau "saya Melihat dan Menangis" ci-rrisri;rn Grenier,
seorarlg penjelajah berkelana ke masar depan clan rnembawa pesan rlari
seorang ahli meteorologi untuk nenek moyanglrya, yaitu berbentuk surat
agar manusia berhati-hati dan waspada nremperlakukan bumi yang
semakin rusak karona ulah manusia itLr sencliri. Manusia rnenjadi penyebab
utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. pun manusia pula yang
merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran uclara. Efek atau
dampak dari polusi uciara pacla kesehatan manusia sansatlah b;lnyak.
selain itu, polusi udara juga ciapat mer:yebabkan kematian p,hon yang
diakibatkan hu jan asam, Rusaknya lingkungan juga salah satu dnimpal< buruk
polusi udara. secara tidak langsung porusi utlara juga dapat menyebal;kan
kerusakan ozon dan timb'lnya pemanasan global. cerita ini juga yang paling
menarik karena satu-satunya narasi yang rnenarnpilkan berbagai lapisan
masyarakat industri, mengecam masyarakat konsumen clan nienkritik
inersia atau kelambanan peniirnpin politik dalam menanggr-rlangi masalah
kerusakan bumi. Hal ini berarti bahwa keiestarian dan l<erusal<an alanr
merupakan tanggung Jawab bersama. TanggungJawab ini bisa terwujud
dalam bentuk mengingatkan, melarans, cian menghukLrm siapa saja ya,g
secara sengaja atau tidak merusak dan membahayal<an eksistensi alam,
himbauan ini disuarakan lantang rraram cerpen hijau berjudul [/e suls lcl
Vigie et Je Crie).

Yann Mens dengan "Grumes" pe*yalahgunaan huta,. penebangan
hutan secara tak terkendali yang crirakukan ayah tokoh bernama Richarcl
di can-ieroun pasti juga menyebabkan clegradasi tanah dan berkur.angnya
kesiiburan tanah. jumlah spesies binatang atau spesies burung semakin
berkurang, Akibat penebangan hutan yang ciirakukan te^rs menerus,
banyak hewan yang menyingkir cian mencari habltat yang baru. senrua itu
dilakukan ayah tokoh Richard demi untul< mencari uang. pemicu ter.besar.
kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industn, terutama industri
kayr'r. ironisnya kay*-kayu tersebut dijual ke Eropa untuk pembuatan
mebel, lantai rumah, dll. dengan harga yang fantastis. sedangkan per.an dan
fungsi hutan Iindung iebih menitik beratkan pada pengelolaan areal agar
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hutan terhindar dari kerusakan dan bisa menjarankan fungsinya sebagai
penyangga kehidupa*. Te*rtama fungsi tata airl rne,jaga kesuburan
tanah, mencegah banjia erosi dan kekeringan. sehi,gga rnasyarakat
sekitar terhindar dari berbagai bencana ekologis yang cliakibatkan oleh
kerusakan ekosistein alam. Dalam cerpen ini clitunjukka, bagaimana tokoh
Richard prcrtes terhadap ayah,ya yang ffrempraktekkan iregar togging
dan merasakan kekecewaan yang luar biasa. Richard ingin menrnggarkan
ayahnya untuk rnelawan eksproitasi hutan. Hadirirya cerpen hijau, antara
lain, mengingatkan ]<ita semua untuk tetap menjaga hubr-rngan harmonis
antara manusia dan alam sekilarnya.

Dalam 'Aprds moi, re ddruge"atatL "setelah Saya, Banjir,l vivia,e Moore
memperkenalkan pembaca untuk potret seorang anak yang aneh kamarnya
dibuat seperti di hutan peruh binatang melata dan binatang buas lairnya
juga bintang seperti ilyam, kambing, rubarr, cromba. Har itu membu;lt
sang rbLr Isairelle prihatin clengan kelakuan anak laki-lakinya. protes sang
anak terseblrt ditujr-rkan kepacra manusia tenrang pemanasan globar yang
dimana kerusakan dan kehancuran ekosistem tidak bisa dihi,ctarkan iagi.
Maka perlu dijaga dan dirawat alam serta lingl<ungan hiciup clisekitar agar
tercipta iingkungan hijau nan sehat.

Kemball ]<e fiksi ilmiah "Deriverance", John paur Nozidre, yang
menggambark.rn bumi benar-benar kering, adeg;rn tokoh Hugo digambarkan
melakr"rkan perjalanan yang disertai seorang pemancru bernama I,ds.
Pemandu perjalanan tokoh menunjukkan pacranya pemanrlangan yang
menarik dan nremi:erikan komentarnya.Mereka tel;rh berjalan ber:kilo
kilometer ke arah tebing tepi laut untuk menemukan surga di mana;rir akan
mengalir dengan bebas. surga yang mereka irapikan ddak kunjung datang
semuanya merupakan fakta morgana, upaya manusia untuk menyelamatkan
alarn dan mencegah manusia untuk tidak merusak cian mencemari aiarr
dan keselumhan l<ehiilupan cricialamnya telah gagal. Flf'ek rurnair kaca, luas
l-iutan yang semal<in rnenu*rn, porusi metana oleh pertaniair, perkebunan,
dan peternakan, pencurian hutan yang merajarela crapai menyebabkan
tanah menjadi l<ering sehingga sulit bagi tanaman untuk hidilp. seiai, itu,
pohon juga berperan daram mengurangi ti.gkat polusi air; yaitu dengan
menghe,tihan pencemaran, l)enga, se makin be rkurang,ya j,mlah pohon-
pohon yang ada di hutan akibat kegiatan deforesrasi, maka lrutan tidak
bisa lagi menialankan fungsinya dalain rnenjaga tata letak air.perubaha,
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iklin"r ini diramalkan memiliki dampak yang paling parah pada pasokarl aiL

Kekurangan air di masa clepan kemungkinan al(an lnellgancam produksi

pangarl, mengurangi sanitasi, menghamhat pemhangllnan ekononti clan

kerusakan e1<osistem.

Longue vie d Monsieur Maltstaclle Mikael ollivler, cli "Hidup Pal< Kur-nis"

karya seoranEl illnLlwatl yang berharap untuk menelntlkan obat tlrittlk

leukemia, berhat tanaman yang dilenlukan cli Atnazon. Satu-satunya

n.lasalah penelitiantlya adalah }:ei:erapa spesinren yang tersedia rtntuk itu

susah <litemukan. Oleh se bab itu cliperlukan kepeclulian manllsia terliadap

alam agar ia dapat meniamin keseiahteraan lahir dan hatin mattttsia'

Akhirlya cerpen terakhir "lVorrDest in Paur Plastiqtrc lllctttc" atau " Plasti[<

Putil'r" Florence Thinard menceritakan beberapa adegan singkat cerita

dari kantong plastik, sejak pernbentukannya dalam benluk miny;rk naik

nasibnya menjadi lirnbah pencemar yang fatal merusak llngl<ungan, me lalui

beberapa kejahatan ringan.Banyak hewan-hewall l;tut uenelan sisa-sisa

plastik karena mengira itu makanan. Lumba-trumba sering tnengira plastlk

adalah cumi-cumi, sementara kura-kura seriug menelan plastik karena

mereira }<ira itu ttl:ur-ubttr. Akibat meneian plastik mereka mati i<areua

plastik menyumbat di salui'an pencernaan. Cerpen ini rnenggamh:rrkan

banyak binatang laut rnati kareua salah pencernaall, akibat rnenelan sisa-

sisa plastik. Memang sulil meiepaskan diri elari pengaruh piastik yang sulit

ciiclaur ulang ini. Julnlahnya suclah pada tal-ra1: urengkhawatirkan" MLrlai

sekarang, manusiahetrdaknya berpil<ir dua kali sebelltm memal<ai plastil<'

Dari proses prorluksi, konsumsi, hingga penlbuangannya nlellghasilkan

emisi karbon yang tinggi sehingga LrerkontriLrusi terhaclap perr:bahan

iklim karena kondisi bumi semakiri nlemanas. Sumber niaterial kanlong

plastik yang terbuat riari minyak butni, yang meftlpakau sttmber daya alam

lak terhat'rtkan, tnengakibatkan peilcelnaran lingkur-rgan di neg;lra-llegara

berkerlbang l<areua limbah pabriknya dibuang he sr-lngai dan pelnbakaran

gas metana mengakibatkan emisi karbon }<e udara dapat mt-tlt:etttari

lingkungan,Kanlong plastik merupal<an barang sekali pakai dengart

kegiatan pasca-konsurnsi yang ticlal< bertanggung Jaw'aLr. Kantong plastik

y:rng clibuang sembarangan bisa menyebabl<an:lJtersumbalnya selokan

dan badan air; 2Jternial<an oleh hewan;3Jmsakuya ckosiste m di suugai rlan

laut. Kantong plas-tik [dan jenis plastik lainnyal sulil terr:rai di tanah kat'ena

lantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit cliuriri'



i660 . Sastra, I(ekuasaan, cian penyelalnatan Lingkungatl

Masalah ekologi baik dapat sepenuhn;za terintegrasi ke clalanr narasi
yang mengandung l<ilasan tertang ciunia yxng beruirah, ticiai< rnenjacli
bagian kecil tetapi sebaliknya menjacli pesan utama, jantu,g ccrita. 'r'opik
yang dlbahas di sini lebih optinris bahwa linghungan ;ipokaliptisisme
ini bukan tentang rnengantisipasi akhir du,ia, melainl<an ilp;lya untuk
tlencegah lral, itr: clengan caril persllasi{, Fesan akan }ebi}r alau l<Llraug
mengkhawatirkan bahkan jika diamati untul< beberapa cerper-l situasi
tanipaknya putus asa. Namun, dalam antologi cerpen hilau urtuk pemhilca
remaja ini, narasi yang mcngandung upaya persuasif dan silatnya tiriak
meirggurui sangat tepat ditujr-ikan unluk para remaja agar mereka sac.lar
aka. bahaya yang mengacam kelestarian lingkungan hiciup atau bumi iri"
Beh:m terlambat rrnruk bertinda]<, ser<ecir apa pu, usaha yang clilal<r_ri<an

sangat besar manfaatnya bagi tenarufur{nya bLrmi yang layak huni bagi
generasi penel'us kelak. Hadirnya cerpen hijau .&ouve lles vertes, antara Iain,
nrengrngatkan kita semua untuk letap rrenjaga hLlbungan hai-monis antara
manusia dan alam sekitarnya.

celpen-cerper-r ini, meskipun tidak semua memiliki kekr.raran sastra
yang sama dan hetiinpangan sedikit ilirasakan padi: kLialitas koleksi, telapi
menarnpilkan telna-lel]la yairg nienarik lentang kerusakan burni sel"iingga
sanggu]l nrenggugah kesadaran manusia akan bahaya yang nlengacam
buili. Didahulr"ri oieh sebu;lh puisi Hubert Rereves yang n-iemperlihatkan
kebesaran dan kekurangan planer ini, dan rlitur*p dengan presentasi
dari Yayasan Roc yang memberi saran agar setiap orang bereaksr untuk
tlelawan kerusakan alam yang clisajikan dal:un antrilogr cerpen hijap dal
clapat mencegahnya sebelum br_rmi ini musnah.

Penutup

sembilan cerpen hijau telah dipaparkan cli atas, isinya me,gandung
banyakperingatan keras agar manusia ticiak n-ierusal<, mengeksploitasi alam
hingga lercapai harmoni atau }<eselarasa, dalam kehidr"rpan. ce rpen-cerpen
hijau ini juga rnenclorong memliilngkrtan kesadaran cli kalangap geperasi
mucla untuk melestarikan lingl<ungan hicluprian merr-iperkan tlrgas y,)Ilg
tidak bisa ditunda lagi dan menjadi tanggung iawab setiap insan di burni ini.
Antologi i,i menawarkan pesan yaug ditujukaii untuk remaja cie ,gan te nra
ekologi. setiap penulis menrilih tema f'avoritnya terkait biciang lilgkungan:
niiklil pemanasarl global, industri p6trokirnia. semua ditulis sangat
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menarik, mudah dibaca dan dipahami, sementara masalah yang clisajikan
dalarn cerpen-cerpen ini cukup berat. ini aclalah inisiatif yang sangat baik
urttuk mendidik anak-anak muda agar paham terhadap masalah yang
sangat serius yaitu tentang penghancllran planet ini clalam waktu .langka
panjang, Alarn telah menjadi bagian dari sastra dan sastra membutuhkan
alam sebagai inspirasinya karena sastra berpotensi mengungkapkan
gagasan tentang lingkungan sekitarnya dan permasaiahannya.
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