
G  

Ketika kita mengetik kata “green” pada laman 
Google, ia akan memberitahu, terdapat 
3.740.000.000 kata “green” yang bisa dipilih. 
Kalau kita menulis kata “green movement” maka 
Google akan menyajikan 120 juta yang 
berkaitan dengan kata itu. 
Betapa banyaknya. Meskipun 
tidak semua barangkali relevan.

Di banyak kota di Indonesia, 
baliho, billboard bertebaran 
dengan tulisan “Selamat Datang 
di Green City.”

Gedung-gedung dan kompleks 
perumahan selalu tak lupa 
mencantumkan slogan green 
building atau green resorts.

Namun gerakan hijau--sebuah 
gerakan yang dikonotasikan 
sebagai upaya untuk menjaga bumi dari segala 
cemar dan hitam--telah menjadi menu penting 
dalam setiap langkah manusia saat ini. Banyak 
pihak berpacu dan bersatu padu untuk 
menyelamatkan bumi.  Gerakan hijau memberi 
inspirasi kalangan luas: dari rakyat jelata, aktifis, 
seniman, agamawan, ilmuwan, pengusaha hingga 
politisi.

Aktifis lingkungan berjalan tegak tanpa lelah 
berdiri di depan untuk melawan perusak 
lingkungan. Penggerak komunitas bekerja tekun 
membebaskan mereka dari cengkeraman 
perusahaan-perusahaan yang menghisap 
keringat dan darah petani untuk keuntungan 
yang maksimal.

Sebaliknya perusahaan-perusahaan juga 
berlomba menciptakan beragam prakarsa 
hijau, produk dan juga beragam cara untuk 
menguasai dunia--sambil mendesakkan citra

hijaunya. Lembaga-lembaga internasional di 
bawah PBB memprakarsai berbagai konvensi 

dan konferensi bumi, lembaga donor 
menggelontorkan arus dana beserta segala 
kepentingan tersurat dan tersiratnya.

Meski bumi satu, kepentingan dan pandangan 
berkelindan mengikuti jumlah kepala manusia 
penghuni bumi. Kata Jacques Attali, mantan 

penasihat Francois Mitterand, 
dalam bukunya Millenium: 
Winners and Losers in the 
Coming World Order, kaum 
nomad kaya akan berkeliaran 
dan berkonfrontasi dengan 
kaum nomad miskin yang 
tersisihkan, terombang-ambing 
di lautan kemiskinan dan 
lingkungan hidup yang 
memburuk. Nomad miskin 
tersisihkan karena kerusakan 
lingkungan yang luar biasa.

Bumi terus mengalir.  Perjanjian 
antaraummat manusia juga 

mengalir. Siapakah yang berjanji setia menjaga 
bumi?

Siapakah yang menghianatinya? Mungkin tak 
mudah mengarahkan telunjuk.

Di kota itu, kata orang, gerimis telah jadi logam. 
Di bawah cahaya hari pun bercadar, tapi aku 
tahu kita akan sampai ke sana. Begitulah kata 
budayawan, Goenawan Mohamad (GM).

Statistik perkembangan kualitas hidup dan 
kualitas lingkungan mudah kita dapatkan. Dan 
kita tahu bagaimana bumi kita saat ini.

Dengan mengutip GM, ”...Dari riwayat yang 
rusak, manusia (senantiasa) membayangkan 
satu titik di depan yang sempurna....”
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