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Manusia Baru
Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMI

i p te kC ATATA N

Semesta menjadi serpihan kecil secara ajaib di kedalaman manusia
(”The universe shivers with wonder in the depth of the human”).

Fisikawan Brian Swimme
(”The Dream of the Earth”, Sierra Club Books, 1998)
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14 Bendesa Datangi Presiden
Status Konservasi Teluk Benoa Diminta Dikembalikan

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 14 bendesa adat
dari kawasan Teluk Benoa, Bali, menyampaikan
surat penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa ke
Kantor Staf Presiden, Selasa (16/2), di Jakarta.
Proyek yang dimulai sejak 2013 itu kini sedang
dalam tahap akhir revisi dokumen amdal.

Sebanyak 14 bendesa (kepala
desa) didampingi Koordinator
Forum Rakyat Bali Tolak Rekla-
masi (ForBali) Wayan Gendo Su-
ardana, Direktur Walhi Bali Su-
riadi Darmoko, dan Direktur Ek-
sekutif Nasional Walhi Abetnego
Tarigan mendatangi Kantor Staf
Presiden. Mereka diterima Staf
Khusus Kepala Staf Kepresiden-
an Noer Fauzi Rachman serta
Deputi II Bidang Kajian dan Pe-
ngelolaan Program Prioritas
Kantor Staf Presiden Yanuar
N u g r o h o.

Pemrakarsa Tirta Wahana Bali
Internasional (TWBI) merekla-
masi Teluk Benoa sebagai bagian
dari proyek revitalisasi Teluk Be-

noa untuk membangun Nusa Be-
noa—terdiri dari hotel dan apar-
temen serta kawasan rekrea-
si—dengan tenggat waktu 29 Feb-
ruari 2016.

Dalam pertemuan, rombongan
bendesa yang datang secara man-
diri menyerahkan surat peno-
lakan. Ada 18 desa adat menolak,
4 desa adat, yakni Desa Adat
Legian, Berawa, Kerobokan,
dan Pemogan, tak ikut ke Ja-
karta.

”Deputi Kantor Staf Presiden
bisa mendapat gambaran yang
mungkin berbeda dari yang dike-
tahui. Keputusan kami berbasis
suara rakyat dan melalui parum -
an (rapat) adat,” kata I Wayan

Swarsa. Dalam surat penolakan,
ada permintaan agar Peraturan
Presiden Nomor 51 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peratur-
an Presiden Nomor 45 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ru-
ang Kawasan Perkotaan Denpa-
sar, Badung, Gianyar, dan Ta-
banan dicabut serta kawasan Te-
luk Benoa dikembalikan ke fung-
si konservasi.

Bendesa Adat Tanjung Benoa
Made Wijaya mengatakan, ”Pe -
nyusunan analisis mengenai
dampak lingkungan (amdal) se-
harusnya menyerap aspirasi war-
ga terdampak. Pemrakarsa tak
melakukan itu. Jika mereka la-
kukan itu, tak mungkin kami ke
Ja k a r t a . ”

”Itu bukan kebutuhan orang
Bali. Di sana sesak. Perlu kon-
servasi, kok, dipaksakan. Laut itu
ada titik-titik suci,” u j a r ny a

Menurut Abetnego, dengan
penolakan itu, seharusnya proses
penyusunan amdal bisa dihen-
tikan. ”Tak valid lagi. Siapa
ko n st i t u e n ny a , ” k a t a ny a .

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya saat
ditanya tentang kelanjutan am-
dal terkait penolakan itu me-
nyatakan, semua data sedang di-
kumpulkan dan dianalisis.

”Kami mengumpulkan data-
nya dan kami analisis,” j awa b ny a
melalui pesan singkat. Ditemui di
kantor DPR, Siti Nurbaya me-
nyatakan, soal perpres, ia meng-
aku belum mendapat arahan dari
Presiden.

Sementara itu, Noer Fauzi
Rachman mengatakan, ”Dari
yang mereka sampaikan, itu bu-
kan lagi teknis tak diikutkan da-
lam proses. Mereka tahu, ada
klaim yang dibuat sepihak atas
nama mereka. Akhirnya, mereka
yang mengklaim mundur. Per-
nyataan tadi sudah ideologis ten-
tang ikatan antara mereka dan
Tanah Air mereka.”

Menanggapi besarnya peno-
lakan itu, Direktur TWBI Marvin
Leano mengatakan, ”Kami pa-
ham ketakutan mereka, jangan
berlebihan. Negara lain melaku-

kan reklamasi untuk perbaikan
ke a d a a n . ”

Sementara itu, Made Wijaya
mengatakan, ”Jangan banding-
kan Bali dengan Singapura. Bali
ya Bali.” (ICH/ISW )

PENGURANGAN SAMPAH

Persiapan Keresek Berbayar
Belum Matang
JAKARTA, KOMPAS — Pe -
laksanaan uji coba kantong
plastik berbayar tak kunjung ma-
tang meski akan diluncurkan pa-
da 21 Februari 2015 oleh Pre-
siden Joko Widodo. Ketidakpas-
tian itu mulai dari kesiapan kota
peserta, patokan harga, hingga
panduan dari pusat kepada ko-
t a - kot a .

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya Ba-
kar, Selasa (16/2), di Jakarta, be-
lum bisa memberikan jawaban
pasti terkait hal-hal itu. Demi-
kian pula Direktur Jenderal Pe-
ngelolaan Sampah, Limbah, dan
Bahan Beracun Berbahaya Tuti
Hendrawati Mintarsih.

Di sisi lain, Wali Kota Ba-
likpapan telah mengeluarkan su-
rat edaran yang mengimbau agar
peritel modern mengikuti prog-
ram kantong plastik berbayar.
Balikpapan menetapkan harga
Rp 1.500 per kantong plastik se-
telah sebelumnya direncanakan
Rp 5.000 per lembar.

”Tahun ini, target kami ritel
modern, seperti supermarket be-
sar hingga minimarket, menja-
lankan. Pertokoan, termasuk to-
ko kecil dan kios pasar, mungkin
baru bisa tahun depan. Memang
tidak ada sanksi karena ini lebih
pada kesadaran,” kata Wali Kota
Balikpapan Rizal Effendi.

Harga ini jauh dari rencana
awal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan sebesar
Rp 500 serta keinginan Asosiasi
Pengusaha Ritel Indonesia (Ap-
rindo) Rp 200 atau ditentukan
setiap peritel sesuai harga plastik.

”Dari studi kami Rp 500-Rp
1.500. Namun, kami ambil Rp
200 karena terendah dan masih
uji coba,” kata Siti seusai meng-
ikuti rapat kerja dengan Komisi
VII DPR.

Mengenai Kota Balikapapan
yang telah menetapkan Rp 1.500,
Siti Nurbaya memerintahkan di-
rektorat jenderal mengumpulkan
data dan informasi. ”Pada dasar-
nya ini uji coba. Sebab, banyak
pandangan bagaimana, uang ke
siapa, insentif seperti apa, dan
bagaimana eksekusi insentif, itu
harus dikumpulkan semua,” ka -
t a ny a .

Menurut Siti, 21 Februari 2016
belum sepenuhnya dijalankan di
23 kota, termasuk DKI Jakarta.
”Tanggal 21 itu peluncuran dan
penegasan oleh Presiden. Nanti
kami memberi prosedur tertulis
dari dirjen,” u c a p ny a .

Dari uji coba akan kelihatan
kelemahannya. Hasil evaluasi uji
coba 21 Februari 2016-5 Juni
2016 akan digunakan untuk
membuat regulasi permanen.

Tuti Mintarsih mengatakan,
tidak ada paksaan bagi dae-
rah-daerah yang belum siap. Me-
nurut dia, 9 kota dari 23 kota
yang berkomitmen mengikuti
program itu telah siap melak-
sanakan. Terkait Balikpapan yang
telah menetapkan harga, Tuti
mengatakan akan mengeluarkan
surat edaran terkait kepastian
harga kepada wali kota.

”Kisaran tak sampai Rp 1.500
karena masih uji coba. Yang jelas
berkisar Rp 200 hingga Rp 500,”
ucapnya. (PRA/ICH)

KELUARGA BERENCANA

Daerah Kekurangan Tenaga Penyuluh
JAKARTA, KOMPAS — Pe -
ngendalian pertumbuhan pendu-
duk jadi kunci dalam memanfa-
atkan bonus demografi. Namun,
itu sulit terealisasi karena mi-
nimnya jumlah penyuluh lapang-
an Keluarga Berencana yang jadi
ujung tombak sosialisasi program
ke p e n d u d u k a n .

Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasio-
nal (BKKBN) Surya Chandra Su-
rapaty memaparkan hal itu da-
lam rapat dengar pendapat de-
ngan Komisi IX DPR, Selasa
(16/2), di Jakarta.

Surya Chandra menjelaskan,
persebaran penyuluh KB tak me-
rata. Kini, satu penyuluh mena-
ngani 5-6 desa atau kelurahan.
Idealnya, 1 penyuluh menangani
2 desa atau kelurahan.

Data BKKBN menunjukkan,
ada 322 kabupaten atau kota
yang kekurangan tenaga penyu-
luh KB. Kini, jumlah tenaga pe-
nyuluh di Indonesia 16.875 orang.
Kebutuhan tenaga penyuluh KB
selama 5 tahun ke depan 65.569
orang. Pada 2021, diharapkan ada
81.938 tenaga penyuluh KB.

Namun, penambahan penyu-
luh KB tak bisa dilakukan saat ini
karena Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah melimpahkan ke-
wenangan penyuluh KB kepada
pemerintah pusat. ”Pe r e k r u t a n
baru bisa dilakukan awal 2017,”
ucap Surya.

Setelah dilimpahkan ke peme-
rintah pusat, BKKBN akan me-
laksanakan penilaian kompetensi
yang dibutuhkan penyuluh KB.
”Sertifikasi juga akan dilakukan
pada penyuluh KB untuk mem-

‘’Sertifikasi juga akan
dilakukan pada

penyuluh KB untuk
m e m b e nt u k

p ro fe s i o n a l i s m e
m e re ka .

huan tentang KB,” u j a r ny a .
Menurut Surya Chandra, da-

lam paparannya, kurangnya jum-
lah penyuluh KB menghambat
pemerintah dalam menerapkan
sejumlah strategi untuk meman-
faatkan momentum bonus de-
mografi yang diprediksi berlang-
sung pada 2020-2030.

Bonus demografi bisa ber-
manfaat saat beberapa syarat ter-
penuhi. Sejumlah syarat itu an-
tara lain penduduk usia produktif
berkualitas tinggi, lapangan pe-
kerjaan luas, dan kualitas pen-
didikan yang baik.

Sejauh ini, BKKBN menetap-
kan sejumlah strategi pemanfaat-
an bonus demografi. Selain me-
ningkatkan kepedulian generasi
muda tentang bonus demografi
lewat institusi pendidikan, stra-
tegi lain adalah mengkaji solusi
strategis di provinsi yang menga-
lami bonus demografi. Setiap da-
erah didorong menyusun desain
induk pembangunan berwawas-
an kependudukan dengan mem-
perhatikan bonus demografi.

Bonus demografi hanya akan
terjadi satu kali dalam perjalanan
suatu negara. Bonus demografi
akan berdampak positif pada per-
tumbuhan ekonomi atau kese-
jahteraan bangsa. ”Jika hanya
mengandalkan kuantitas dan bu-
kan mutu penduduk, bonus de-
mografi malah jadi bencana de-
m o g r a fi ” ujar Surya.

Anggota Komisi IX DPR dari
Fraksi Nasdem, Irma Suryani,
mengatakan, bonus demografi
mesti dimanfaatkan maksimal.
”Bonus demografi jangan malah
menimbulkan pengangguran
berjemaah,” tuturnya. (C08)

bentuk profesionalisme mereka.
Selain itu, penyuluh KB juga akan
disekolahkan di Universitas Ter-
buka,” k a t a ny a .

Anggota Komisi IX DPR dari
Fraksi Partai Nasdem, Amelia
Anggraini, menekankan penting-
nya pelatihan tenaga penyuluh
agar sosialisasi KB maksimal.

Anggota Komisi IX DPR dari
Fraksi Gerindra, Putih Sari, me-
nambahkan, distribusi penyuluh
KB harus merata agar warga me-
mahami pentingnya KB. ”Status
kepegawaian penyuluh KB ke de-
pannya harus jelas,” u j a r ny a .

Bekerja sama
Anggota Komisi IX DPR dari

Fraksi Partai Kebangkitan Bang-
sa, Nihayatul Wafiroh, menya-
rankan agar BKKBN bekerja
sama dengan organisasi masya-
rakat atau tokoh agama demi
menyiasati kekurangan tenaga
penyuluh. ”Mereka punya basis
massa, tinggal dilatih pengeta-

K I L A S  I P T E K

Vaksinasi Massal di Bali untuk Mencegah Rabies

Penyebaran rabies terus terjadi. Pada 2015, di 280 desa di Bali
ditemukan kasus positif rabies. Untuk mencegah penyebaran
penyakit itu, terutama pada anjing, Pemerintah Provinsi Bali
kembali menggelar vaksinasi massal di delapan kabupaten dan
satu kota. Rabies ialah infeksi akut pada susunan saraf pusat
disebabkan virus rabies dan ditularkan lewat gigitan hewan.
”Kendalanya, banyak anjing liar atau anjing dilepasliarkan,”
kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali Putu Sumantra, Senin (15/2), di Badung, Bali. Rabies di
Bali juga diatasi dengan eliminasi anjing liar. Di Bali, pada
2008-2015, 163 orang meninggal karena rabies dan pada 2015
ada 42.630 kasus gigitan hewan penular rabies. ”Stok vaksin
anti rabies mencukupi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Bali I Ketut Suarjaya. (COK)

PERDAGANGAN SATWA

Cula Badak dan Gading Gajah Ditegah Masuk
TANGERANG, KOMPAS —
Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai Tipe C Bandara Soe-
karno-Hatta memaparkan peng-
gagalan penyelundupan cula ba-
dak dan gading gajah dari luar
negeri periode Desember 2015
hingga Januari 2016.

”Ini komitmen global melin-
dungi satwa terancam kepunah-
an,” kata Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Kementerian Keuang-
an Heru Pambudi, Selasa (16/2),
saat konferensi pers ”Penggagal -
an Penyelundupan Melalui Ban-
dara Soekarno-Hatta”, di Ceng-
kareng, Tangerang, Banten.

Cula badak dan gading gajah
bernilai ekonomis tinggi, antara
lain untuk hiasan atau obat. Mo-
dus penyelundupan, kata Heru,
melalui bandara transit pener-
bangan internasional, seperti
Abu Dhabi dan Hongkong, se-
belum masuk ke Jakarta.

Penegahan upaya penyelun-
dupan itu berasal dari dua waktu
berbeda. Pada 28 Desember
2015, petugas Bea dan Cukai di
Terminal 2D Soekarno-Hatta
menahan tersangka FL asal Ti-
ongkok yang datang dari Abu
Dhabi. Ia membawa lima tas ber-
isi gading gajah seberat 109,15
kg .

Menurut Awen Supranata,
Kepala Balai Konservasi Sumber
Daya Alam DKI Jakarta, gading
gajah bisa dijual Rp 30 juta per
kg. Perkiraan nilai lima tas, ber-
dasarkan data Direktorat Pene-
rimaan dan Peraturan Kepabe-

anan dan Cukai Ditjen Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan,
Rp 3,27 miliar.

Penegahan kedua pada 19 Ja-
nuari. Petugas di Terminal 2D
mendapati warga negara Zambia
berinisial YJ membawa dua cula
badak dan 163 potongan gading
gajah olahan tanpa pemberita-

huan. Benda-benda itu akan di-
ukir dan dijadikan hiasan meja
untuk dijual Rp 600 juta.

Menurut Awen, hasil pene-
gahan Bea dan Cukai itu bagian
komitmen pemerintah yang me-
ratifikasi Konvensi Perdagangan
Internasional Flora dan Fauna
yang Terancam Punah (Cites).

Flora dan fauna terancam punah
dan dilindungi dilarang diper-
jualbelikan, sedangkan yang liar
tidak dilindungi boleh diperju-
albelikan sesuai kuota. Badak af-
rika, jawa, dan sumatera serta
gajah sumatera dan beberapa po-
pulasi gajah afrika masuk Ap-
pendix I Cites. Artinya, perda-

gangannya dilarang, baik hidup
maupun mati, termasuk bagi-
an-bagian tubuhnya.

Penegahan cula dan gading itu
bagian dari 19 kasus. Barang se-
lundupan lain adalah narkoba,
tengkorak manusia, rokok dan
cerutu, airsoft gun, sex toys, serta
kosmetik dan obat ilegal. (J O G )

HARI KANKER ANAK SEDUNIA

Kampanye Bersama
di Tujuh Kota
JAKARTA, KOMPAS — Jum -
lah anak penderita kanker di du-
nia terus bertambah. Namun, hal
itu tidak diimbangi penambahan
fasilitas terapi, termasuk radio-
terapi, yang memadai. Untuk itu,
perhatian semua pihak terkait
terhadap penanggulangan kan-
ker perlu ditingkatkan.

Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) mencatat, setiap tahun
lebih dari 150.000 anak didiag-
nosis kanker. Banyak anak di
negara berkembang tak mene-
rima layanan komprehensif se-
hingga lebih dari 90 persen kasus
kematian akibat kanker anak de-
ngan sumber daya terbatas.

Terkait hal itu, untuk pertama
kali, Hari Kanker Sedunia di-
peringati di tujuh kota lewat pe-
nyinaran kuning emas, Senin
(15/2) malam. Penyinaran emas
dilakukan di Jakarta, Bandung,
Yogyakarta, Surabaya, Manado,
Makassar, dan Pekanbaru sebagai
wujud perhatian terhadap anak
penderita kanker yang butuh du-
kungan moral dan pengobatan.

”Ini pertama kali secara for-
mal diperingati secara serentak
dan besar di kota-kota di In-
donesia lewat Gubernur DKI Ja-
karta yang mengajak gubernur
lain untuk melaksanakan penyi-

naran kuning emas di l a n d m a rk
kota. Ini bukti peningkatan ke-
sadaran warga,” kata Ketua Ya-
yasan Kasih Anak Kanker In-
donesia (YKAKI) Ira Soelistyo.

Melalui kampanye lebih besar,
dukungan fasilitas dan penda-
naan terapi bagi anak penderita
kanker diharapkan naik. Upaya
promotif dan preventif perlu un-
tuk sosialisasi informasi kanker
pada anak sejak dini.

Di Jakarta, lampu emas me-
nyinari Monas diikuti penyinar-
an di Patung Selamat Datang dan
di tiang-tiang jembatan layang
Antasari. Menurut Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pur-
nama, banyak pasien kanker an-
tre berobat karena jumlah fa-
silitas tak memadai.

Karena itu, perlu dukungan
pemerintah dalam menyediakan
fasilitas terapi bagi anak pen-
derita kanker. Salah satunya, 16
fasilitas radioterapi akan diberi-
kan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Pasar Minggu, Jakarta.

Staf Ahli Bidang Perlindungan
Faktor Risiko Kesehatan Kemen-
terian Kesehatan Sri Henni Se-
tiawati menambahkan, pemerin-
tah perlu dukungan berbagai ka-
langan untuk kampanye peduli
kanker pada anak. (C07/EVY )

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Petugas Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta menyusun barang hasil selundupan yang dapat ditegah,
termasuk cula badak dan gading gajah, Selasa (16/2), di area Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Penegahan tersebut
diklaim pemerintah sebagai komitmen melestarikan satwa yang dilindungi dunia meskipun bukan satwa dari dalam negeri.


18 DESA ADAT YANG MENOLAK

Kabupaten Badung
1. Desa Adat Tanjung Benoa
2. Desa Adat Bualu
3. Desa Adat Jimbaran
4. Desa Adat Kedonganan
5. Desa Adat Kelan
6. Desa Adat Kuta
7. Desa Adat Legian x
8. Desa Adat Seminyak
9. Desa Adat Kerobokan x
10. Desa Adat Canggu
11. Desa Adat Berawa x
12. Desa Adat Buduk Mengwi
Kota Denpasar
13. Desa Adat Pemogan x
14. Desa Adat Kepaon
15. Desa Adat Pedungan
16. Desa Adat Sesetan
17. Desa Adat Serangan
18. Desa Adat Sanur

Di kalangan geologis dan ahli lingkungan sedang terjadi
perdebatan besar yang berpotensi mengubah catatan
sejarah bumi. Isunya adalah: apakah sekarang ini bisa

dikatakan kita berada pada era Anthropocene (a n t h ro =manusia,
cene=baru), mengakhiri era Holocene yang dimulai sejak 11.700
tahun lalu?

Istilah Anthropocene pada tahun 2000 diserukan ahli kimia
atmosfer yang juga penerima penghargaan Nobel Paul Crutzen
dan ahli biologi Eugene Stoermer. Pada 2013, hampir 200 artikel
ilmiah (p e e r- re v i e we d ) mengulas kata tersebut. Penerbit Elsevier
menerbitkan jurnal A n t h ro p o c e n e . Tahun ini, Badan Interna-
tional Union of Geological Sciences (IUGS) akan mengumpulkan
ilmuwan mendiskusikan bisakah era Holocene digantikan An-
thropocene. Timbul pro kontra.

Seperti ditulis pada jurnal Environmental Science & Technology,
telah terjadi perubahan dramatis akibat aktivitas manusia; pe-
manasan global dan kelangkaan spesies yang terjadi hanya dalam
dua abad terakhir.

Kepunahan massal terjadi lima kali, sejak yang pertama pada
450 juta tahun lalu, dan yang kelima terjadi pada event Cre-
taceous-Tertiary (K-T event) sekitar 65 juta tahun lalu. Eve n t
terbesar terjadi sekitar 251 juta tahun lalu saat 57 persen hewan
di tingkat famili dan 83 persen genus punah. Anthropocene
diduga bakal memicu kepunahan massal keenam.

Aktivitas pertanian yang memengaruhi siklus biokimia, zaman
atom, bom nuklir dan pembangkit tenaga nuklir, juga pertanian,
bisa dilacak jejaknya. Anthropocene ditandai dengan perubahan
lingkungan secara pesat. Pemicu awal yakni ledakan penduduk
dan tingkat konsumsi yang naik tajam selama ”Percepatan Besar”
(Great Acceleration) sejak pertengahan abad ke-20.

Lima tanda zaman Anthropocene yaitu pertama, emisi karbon
yang meningkat dengan percepatan paling tinggi dalam beberapa
juta tahun terakhir, juga pola karbon yang berubah. Kedua,
jumlah zat fosfor dan nitrogen menjadi dua kali lipat yang
memengaruhi siklus kimia.

Ketiga, dunia industri telah menciptakan jenis logam dan zat
baru yang tak ada secara alamiah, misalnya ada campuran unsur
lebih keras dari intan. Keempat, persebaran tumbuhan dan
hewan yang kini terjadi seiring transfer global, juga munculnya
spesies baru di pertanian yang dibuat manusia. Semua tanda itu
terekam dalam lapisan batuan dan tanah yang terakumulasi.

Mereka yang skeptis mempertanyakan, benarkah aktivitas
manusia telah mengakibatkan perubahan permanen pada planet
Bumi? Benar bahwa sistem atmosfer berubah, tetapi manusia tak
mengendalikan radiasi Matahari, posisi astronomis Bumi, proses
internal sistem lempeng tektonik, dan aktivitas gunung api.
Semuanya bebas dari intervensi aktivitas manusia.

Lalu, apakah semua perubahan itu ”tertulis di batuan” sesuai
ilmu stratigrafi? Penetapan soal itu dibebankan pada Komisi
Internasional Stratigrafi (ICS) dan IUGS. Bagaimana menetap-
kan titik awal era Anthropocene? Peralihan zaman berburu ke
bertani, penemuan atom, nuklir, atau saat Revolusi Industri?

Phil Gibbard, ahli geologi University of Cambridge, yang
pertama kali membentuk kelompok kerja tentang itu menga-
takan, era Anthropocene lebih efektif sebagai konsep budaya
daripada fakta ilmiah. ”Ada data dan sainsnya. Yang kami
pertanyakan adalah filosofi dan kegunaannya,” u j a r ny a .

Manusia sebagai pendatang terakhir, alih-alih menghormati
semesta (lahir 15 miliar tahun lalu) dan planet Bumi—lahir 4,5
miliar tahun lalu. Manusia justru mendominasi semesta dan
planet seisinya....
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