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Manusia, di dalam kehidupan sehari-harinya sangat tergantung pada lingkungan biofisik atau ekosistem. Mengingat 
kebutuhan primer manusia, seperti kebutuhan pangan, oksigen dan air dipenuhi dari ekosistem. Demikian pula 

sebaliknya, aneka ragam sampah dari kegiatan manusia, seperti buangan air kencing, kotoran, dan jenis-jenis sampah 
lainnya dibuang ke lingkungan. 

Oleh karena itu, manusia dalam kehidupannya sehari-hari, seperti halnya mahluk hidup lainnya, mempengaruhi 
dan dipengaruhui oleh ekosistem. Namun, berbeda dengan mahluk lainnya, seperti hewan, manusia dalam berinteraksi 
secara timbal balik dengan ekosistemnya, dipengaruhi oleh kebudayaan --hasil belajar, yang tidak diturunkan secara 
genetik. 

Kebudayaan menjadi cetak biru manusia, dan menjadi aspek yang sangat penting bagi manusia dalam beriteraksi 
secara timbal balik dengan lingkungannya agar dapat mempertahan kehidupannya secara berkelanjutan. Hal ini 
seperti diungkapkan oleh Carneiro, bahwa “ culture … is something which man interposes between himself and his 
environment in order to ensure his security and survival” (Carneiro, 1968: 551-553). 

Kebudayaan manusia pada dasarnya dapat berupa wujud pandangan-pandangan hidup (world view), nilai-nilai, 
norma-norma dan aturan, yang secara selektif digunakan manusia untuk memahami informasi dan memperoleh 
pengetahuan dari ekosistem; dan dapat diwujudkan dalam pola-pola perilaku sosial sehari-hari dalam kehidupannya 
berinteraksi dengan ekosistemnya secara adaptif; serta menghasilkan wujud fisik hasil karya manusia. 

Pada masa silam, sebelum sistem ekonomi pasar masuk deras ke berbagai pelosok di Indonesia. Pada umumnya 
hubungan timbal balik masyarakat tradisional dengan sumber daya alam dan lingkungannya bersifat sistem kompleks 
corpus-cosmos-praxis. Yaitu perilaku praktik (praxis) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
yang dilakukan masyarakat tradisional dilandasi kuat oleh sistem pengetahuan/kognitif (corpus) dan nilai-nilai, 
norma-norma dan aturan-aturan, serta kepercayaan (cosmos). 
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Karena itu, meskipun ekosistem merupakan sumberdaya yang dapat dieksploitasi, untuk memenuhi kebutuhan 
kehidupan manusia. Namun, perilaku penduduk tradisional dalam memperlakukan ekosistemnya, guna memperbesar 
arus energi, materi dan informasi demi menunjang kehidupannya, tidak semata-mata untuk alat eksplotasi bebas, 
melainkan lebih penting lagi adalah untuk menjaga keserasiannya. 

Pada dasaran kebudayaan manusia tidaklah statis, tetapi berubah secara dinamis dalam suatu proses adaptasi 
dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kini seiring dengan adanya perubahan faktor-faktor internal dan eksternal 
yang sangat pesat, seperti perubahan populasi penduduk, ekonomi pasar, dan adopsi teknologi baru, maka telah 
menyebabkan berbagai perubahan secara drastis terhadap pandangan-pandangan hidup (world view), nilai-nilai, 
norma-norma dan aturan, serta perilaku penduduk tradisional di Indonesia terhadap lingkungan atau ekosistemnya. 
Maka, berbagai perilaku atau tindakan manusia terhadap lingkungannya kurang bijaksana. Konsekuensinya, timbul 
berbagai gangguan/perusakan lingkungan di Indonesia pengaruh tindakan manusia, seperti banjir; longsor; kerusakan 
hutan; kepunahan flora dan fauna; pencemaran tanah, air, dan udara; ledakan hama dan penyakit, dalan-lain. 

Tidak hanya itu, berbagai program pembangunan yang tujuan sangat mulia untuk membantu peningkatan tarap 
kesejahteraan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, akibat program pembangunan yang tidak atau kurang memahami 
secara baik sistem sosial kebudayaan setempat dan ekosistem masyarakat lokal. Maka, ironisnya tujuan mulia 
pembangunan tersebut, pada banyak kasus gagal meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan para warga masyarakat, 
malah justru telah menimbulkan berbagai persoalan baru. Karena itu, di dalam upaya untuk menjamin keberhasilan 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia, perlunya memahami interaksi manusia dengan lingkungan atau ekostemnya, 
yang dibalut oleh sistem sosial kebudayaannya.

Buku ini mengisahkan berbagai hubungan manusia dengan lingkungannya atau ekosistemnya secara dinamik, 
dengan dibalut oleh sistem kebudayaan manusia. Bahan-bahan yang digunakan dalam buku ini didasarkan dari 
berbagai tulisan opini penulis yang dimuat di media massa, khususnya Koran Kompas. Namun, juga dengan disisipkan 
beberapa tulisan lainnya, serta ditambahkan pula secara khusus berbagai rujukannya. 

Pada buku ini dibahas kekhasan dan keunikan interaksi manusia dengan ekosistemnya, yang disajikan 8 kelompok. 
Yaitu manusia dan lingkungan; manusia dan pengelolaan lingkungan; manusia dan tumbuhan serta binatang; manusia 
dan kesehatan, serta kesehatan ternak; manusia dan wisata alam; manusia dan gangguan ekologi, sosial ekonomi dan 
budaya; manusia dan bencana alam, serta adaptasi; serta manusia dan konservasi. Tulisan-tulisan tersebut diwarnai 
oleh sudut pandang ekologi manusia dan etnoekologi/etnobiologi. 

Kini, berbagai kajian ekologi manusia dan etnoekologi/etnobiologi secara lintas budaya di berbagai negara, 
kian berkembang dengan pesat. Pasalnya berbagai hasil kajian ekologi manusia dan etnoekelogi/etnobiologi 
tersebut, secara pratis dapat bermanfaat untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, seperti penemuan obat-obat 
baru, mengembangan pertanian tangguh dalam menghadapi berbagai gangguan lingkungan yang kian tak menentu, 
pengelolalaan kawasan konservasi, dan lain-lain. 

Karena itu buku ini sangat penting untuk dibaca oleh berbagai kalangan, seperti para mahasiswa, aktivis LSM, 
aparatur negara, dan lainnya, untuk memahami berbagai interaksi manusia dengan ekosistemnya secara dinamik, yang 
dibalut oleh aneka ragam budayanya

Buku ini tidak akan bakal terwujud kalau tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada Kang Dedi Muhtadi dan Cornelius Helmy Herlambang, yang 
memfasilitasi penulis untuk menulis artikel-artikel opini di koran Kompas (Kompas Jabar). 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Roy Ellen dan Prof. Bill Watson, sebagi dosen penulis 
semasa studi di University of Kent Canterbury, yang senantiasa memberikan berbagai saran-saran dan masukan tentang 
berbagai aspek kebudayaan ataupun antropologi lingkungan, dalam berbagai kesempatan setiap penulis melakukan 
diskusi dengan beliau. 
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Penulis juga mengucapkan terima kasih pada istri tercinta, Budiawati S. Iskandar, dan putra-putra tercinta, 
Oktarian Iskandar, Septabian Iskandar, dan Oktabrian Iskandar, yang senanatisa memberikan do’a restu dan dorongan 
semangat pada penulis dalam menyusun buku ini. Ucapkan terima kasih disampaikan juga penulis pada Dhila yang 
telah membantu penyiapan dalam penerbitkan buku ini. 

Pada kesempatan ini, penulis juga tak lupa pula mengucapakan terima kasih pada Penerbit Graha Ilmu yang 
telah membantu dalam proses penerbitan buku ini.

Meskipun buku jauh dari sempurna, penulis mengharapkan buku ini dapat bermanfaat pada segenap pembacanya, 
terutama para mahasiswa yang menekuni bidang ekologi, ekologi manusia, antropologi ekologi, etnobotani, 
etnoekologi, para pengambil kebijakan, lembaga swadaya masyakat, serta masyarakat secara luas. Penulis senantiasa 
menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca untuk dapat digunakan untuk menyempurnakan buku ini di 
masa-masa mendatang.
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