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anyak hal dapat 

dipelajari dari buku 

karya Fritjof Capra, The 

Web of Life3 yang 

memberi refleksi 

menyeluruh atas 

perkembangan-

 
2 Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. 
3 Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Saut Pasaribu, dengan judul 

Jaring-Jaring Kehidupan : Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan; Yogyakarta : Fajar Pustaka 

Baru. 2001. Menurut pendapat saya terjemahan anak judul yang aslinya adalah “A New Synthetis 

of Mind and Matter” menjadi “Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan” merupakan terjemahan 

yang kurang tepat. Akan lebih tepat kalau diterjemahkan “Visi Baru Tentang Manusia dan Alam” 

atau kalau mau lebih harfiah: “Sintesis Baru tentang Pikiran dan Materi”. Walaupun titik tolak 

kajian dan  pokok bahasan buku ini pada dasarnya ditarik dari pengamatan dan refleksi atas 

perkembangan-perkembangan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, buku ini bukan hanya 

dimaksudkan untuk menyadarkan kita akan perlunya visi baru epistemologi tetapi juga visi baru 

antologi. Artinya, bukan hanya membuka wawasan baru tentang pengetahuan, tetapi juga visi baru 

tentang kenyataan secara keseluruhan. 

B 



perkembangan baru 

dalam berbagai disiplin 

ilmu, khususnya ilmu-ilmu 

yang bersama-sama 

secara interdisipliner 

dapat menguak rahasia 

kehidupan. Ia juga 

mampu menunjukkan 

implikasi praktis dari 

refleksi tersebut yang 

berpangkal dari sistem 

kehidupan dalam ranah 

bidang fisik ke sistem 

kehidupan dalam ranah 

bidang sosial dan 

simbolik masyarakat 



manusia. Dalam catatan 

ini, saya akan membatasi 

diri pada tiga hal, yakni : 

(1) Ide dasar pemikiran F. 

Capra dalam Jaring-

Jaring Kehidupan, (2) 

Unsur-unsur pokok yang 

membawa ke pemikiran 

tersebut, dan (3) 

Implikasi praktis 

pemikirannya bagi apa 

yang dia sebut, pada 

bagian akhir bukunya, 

“pembangunan 

masyarakat manusia 



yang berkelanjutan (hlm. 

435-444). 

Menurut pendapat 

saya, pesan pokok atau 

ide dasar yang mau 

disampaikan dalam 

karya-karya F. Capra, dan 

lebih-lebih dalam 

bukunya yang berjudul 

The Web of Life, adalah 

perlunya pergeseran 

paradigma dalam 

memahami kenyataan. 

Baik tentang alam 

dengan segala isinya, 

tentang manusia dengan 



sejarah dan 

masyarakatnya, tentang 

planet bumi dengan 

biosfernya, dan tentang 

seluruh semesta yang 

ada. Pergeseran dari 

mana ke mana? 

Pergeseran dari 

paradigma yang melihat 

alam sebagai suatu yang 

mati ke alam sebagai 

suatu yang hidup, dari 

paradigma yang 

bermodelkan pola pikir 

ilmu fisika klasik ke 

paradigma yang 



bermodelkan pola pikir 

ilmu biologi kontemporer. 

Pergeseran dari 

paradigma atomistik, 

materialistik dan 

mekanistrik ke 

paradigma jaringan, 

energi yang dinamik, 

sistemik dan holistik-

ekologis. Pergeserannya 

juga dari kerangka dasar 

konseptual manusia 

berhadapan dengan alam 

dan terpisah dari 

padanya (human being at 

against and a part from 



nature), ke kerangka 

dasar konseptual 

manusia sebagai bagian 

dari alam (human being 

as a part of nature). 

Paradigma yang 

bermodelkan pola pikir 

ilmu fisika klasik (yakni 

model Descartes-Galileo-

Newton) adalah 

paradigma yang melihat 

alam sebagai materi yang 

terbentang, tak 

bernyawa, tak bernilai 

pada dirinya dan tak 

bertujuan. Keseluruhan 



alam, yang dalam 

pandangan ini tidak lain 

hanyalah penjumlahan 

dari bagian-bagian atau 

komponen-komponen 

atomistik yang 

membentuknya, dapat 

sepenuhnya dijelaskan 

berdasarkan prinsip 

materi dan gerak. Dengan 

kata lain, alam 

dimengerti secara 

materialistik, mekanistik, 

dan deterministik. Inilah 

pola pikir yang oleh 

Alfred North Whitehead 



disebut sebgai pola pikir 

“scientific materialism”. 

Pola pikir ini memandang 

alam sebagai suatu yang 

mati (lifeless nature). 

Karena sukses besar 

yang ditunjukkan oleh 

pola pikir dan metode 

kerja paham 

materialisme ilmiah – 

sebagaimana nampak 

dari berkembang 

pesatnya sains dan 

teknologi modern dalam 

mengungkap dan 

mendayagunakan 



potensi-potensi yang 

terkandung dalam alam, 

bagi pemenuhan 

kebutuhan manusia – 

maka tidak 

mengherankan bahwa 

sekitar tiga setengah 

abad paradigma fisika 

Newton praktis merajai 

dunia ilmu pengetahuan. 

Pola pendekatan 

positivistik, dengan 

dominasi ilmu-ilmu 

empirik-analitik yang 

didasari oleh rasionalitas 

teknologis atau 



rasionalitas instrumental 

dengan penekanannya 

pada nilai efektivitas dan 

efisiensi, praktis sampai 

pertengahan abad ke-20, 

menjadi pola pendekatan 

yang dominan terhadap 

alam dan kenyataan pada 

umumnya. Metode atau 

cara kerja fisika klasik 

dijadikan model utama 

bagi ilmu-ilmu lain, bukan 

hanya ilmu-ilmu 

kealaman lain seperti 

kimia, dan biologi, tetapi 

juga bagi ilmu-ilmu sosial 



dan kemanusiaan. 

Dipakainya  pendekatan 

kuantitatif dalam 

menelaah gejala yang 

diamati dan dikaji 

menjadi ciri khas 

keilmiahan suatu kajian. 

Mengetahui sesuatu 

berarti mampu 

menghitung, secara 

matematis ataupun 

statistis, daya-daya dan 

kecenderungan yang 

terkandung dalam objek 

kajian, hubungan-

hubungan kausal-



deterministik yang 

berlaku, sehingga mampu 

membuat prediksi atau 

ramalan yang setepat 

mungkin. Motif 

menguasai, 

mengendalikan dan 

mengeksploitasi daya-

daya yang terkandung 

dalam alam, menjadi 

motif dominan dalam 

kegiatan mengetahui. 

Teknik dan rekayasa 

(baik dalam menghadapi 

kenyataan alam maupun 

kenyataan sosial) 



menjadi simbol 

kecerdasan dan 

kecerdikan manusia 

sebagai penguasa alam 

dan penentu perubahan 

sosial masyarakat. Sains 

dan teknologi dianggap 

sebagai juru selamat 

manusia yang 

membebaskannya dari 

belenggu kebodohan, 

takhayul, kemiskinan dan 

keterbelakangan. 

Ideologi kemajuan yang 

linier dan kumulatif 

berkat proses 



rasionalisasi dan 

modernisasi yang dibawa 

oleh sains dan teknologi 

modern, sejak zaman 

Renaissance dan 

Pencerahan sampai 

sekitar pertengahan abad 

ke-20, membawa 

semangat dan optimisme 

baru. 

Ditempatkan dalam 

konteks sejarah 

perkembangan 

peradaban dan 

kebudayaan umat 

manusia, pola pikir dan 



cara pendekatan di atas, 

dalam arti tertentu 

memberi sumbangan 

yang cukup berharga. 

Sains dan teknologi  

modern yang ditunjang 

perkembangan pesatnya 

oleh pola pikir tersebut, 

dalam arti tertentu, telah 

menyejahterakan 

kehidupan manusia. 

Kekayaan sumber daya 

alam yang lama 

tersembunyi dan tak 

dikenali kini dapat digali, 

dikuasai dan 



dimanfaatkan bagi 

pemenuhan kebutuhan 

manusia. Manusia tidak 

lagi terlalu dikuasai oleh 

alam, tetapi sebaliknya, 

menguasai alam. 

Perubahan-perubahan 

sosial masyarakat, 

sampai batas-batas 

tertentu, juga dapat 

dikendalikan oleh 

manusia. Dalam dunia 

ekonomi dan manajemen, 

pola pikir yang sama juga 

telah membantu untuk 

membuat berbagai 



kalkulasi dan penataan 

organisasi bisnis, 

sehingga dapat dibuat 

rencana tindakan yang 

secara strategis, efektif 

dan efisien, dapat 

mencapai sasaran-

saasran dan tujuan yang 

telah dirumuskan. 

Walaupun demikian, 

kenyataan faktual 

perkembangan sejarah 

juga menunjukkan bahwa 

paradigma atau pola pikir 

dan pola sikap dalam 

menghadapi kenyataan 



yang bermodelkan cara 

pendekatan fisika klasik 

itu telah mengakibatkan 

berbagai macam 

kerusakan dan 

kekacauan pula. Dalam 

Bab 1 bukunya yang 

berjudul The Turning 

Point : Science, Society, 

and the Rising Cultture,4 

Capra sendiri 

menyebutnya sebagai “a 

state of profound, world-

wide crisis”, suatu “krisis 

multimensi yang segi-

 
4 Fritjop Capra, The Turning Point : Science, Society,and the Rising Culture, New York : Bantara 

Books, 1982, hlm. 21. 



seginya menyentuh 

setiap aspek kehidupan 

kita, kesehatan dan 

penghidupan kita, 

kualitas lingkungan dan 

hubungan sosial kita, 

ekonomi, teknologi dan 

politik kita”. Ia juga 

menganggapnya sebagai 

suatu krisis yang 

berdimensi intelektual, 

moral, dan spiritual, 

suatu krisis yang lingkup 

dan kemendesakannya 

tak pernah ada 

sebelumnya dalam 



sejarah”. Yang dimaksud 

Capra adalah adanya 

bahaya nyata akan 

musnahnya umat 

manusia dan semua 

kehidupan di planet gara-

gara begitu banyaknya 

simpanan senjata nuklir. 

Selain itu, pola pikir dan 

sikap yang eksploitatif 

terhadap alam telah 

menyebabkan kerusakan 

ekologis dalam skala 

besar. Kelebihan 

penduduk, teknologi 

industri telah 



mengakibatkan banyak 

polusi, baik udara, darat 

maupun laut, dan 

pengotoran ini bukan 

hanya menggoncangkan 

keseimbangan sistem 

ekologis, tetapi juga 

telah membunuh banyak 

jenis kehidupan. 

Rusaknya lingkungan 

alam diikuti oleh 

meningkatnya masalah-

masalah kesehatan 

manusia. Sementara 

penyakit-penyakit yang 

berkaitan dengan 



kurangnya nutrisi dan 

infeksi banyak menimpa 

penduduk dunia ketiga, 

dalam negara-negara 

industri modern banyak 

terdapat penyakit-

penyakit kronis dan 

mematikan, seperti sakit 

jantung, kanker, dan 

stroke. Pada sisi 

kesehatan mental, 

seiring dengan kerusakan 

lingkungan alam, 

kerusakan lingkungan 

sosial juga telah 

menyebabkan semakin 



banyak orang mengidap 

depresi, kepribadian yang 

pecah, dan berbagai 

patologi sosial yang lain. 

Pendekatan sektoral 

dan atomistik dalam 

menghadapi masalah-

masalah tersebut, yang 

juga terkait dengan pola 

pikir materialistik dan 

mekanistik, ternyata juga 

tidak menyelesaikan 

persoalan, dan bahkan 

menambah persoalan 

baru. Gejala-gejala 

tersebut, bagi Capra, 



merupakan pertanda 

perlunya pergeseran 

paradigma dari 

pendekatan materialistik 

dan mekanistik ke 

pendekatan organismik, 

holistik, dan sistemik. 

Pendekatan baru ini pada 

awalnya diinspirasikan 

oleh perkembangan baru 

dalam fisika modern (= 

fisika kuantum) dan 

kemudian ditunjang oleh 

pendekatan baru dalam 

ilmu-ilmu hayati yang 

menguak rahasia pola, 



struktur, dan proses 

sistem jaringan 

kehidupan. Dalam 

pandangan Capra, semua 

krisis di atas merupakan 

ungkapan dan satu jenis 

krisis yang sama, yakni 

krisis persepsi. Konsep-

konsep dasar dalam 

paradigma materialistik 

dan mekanistik yang 

bersumber dari sains 

model Descartes dan 

Newton, kini sudah tidak 

memadai lagi untuk 

memahami kenyataan. 



Kini kita hidup dalam 

dunia yang saling terkait 

secara global. Di 

dalamnya gejala-gejala 

biologis, psikolgis, sosial 

dan ekologis saling 

terkait satu sama lain. 

Perspektif ekologis yang 

diperlukan tak mungkin 

diakomodasi lagi oleh 

alam pikiran sains 

materialistik dan 

mekanistik model 

Descartes dan Newton. 

 



Unsur-unsur Pokok yang 

Membentuk Ide Dasar 

Pemikiran Capra 

 

Unsur pokok pertama 

yang membentuk ide 

dasar pemikiran Capra 

tentang perlunya 

paradigma sosial5 baru 

dalam melihat kenyataan, 

adalah kenyataan bahwa 

konsep-konsep baru 

dalam fisika mikro atau 

fisika kuantum telah 
 

5 Dengan memodifikasi definisi Kuhn mengenai paradigma ilmiah, Capra memaksudkan 

paradigma sosial sebagai “suatu konstelasi konsep-konsep, nilai-nilai, persepsi-persepsi, dan 

praktek-praktek yang digunakan bersama oleh suatu komunitas, yang membentuk suatu visi 

tertentu atas realitas yang merupakan basis bagi cara komunitas tersebut mengatur dirinya”. 

Jaring-jaring Kehidupan, hlm. 15. 



menimbulkan perubahan-

perubahan mendalam 

pandangan dunia kita; 

dari pandangan dunia 

mekanistik yang berasal 

dari Descartes dan 

Newton menjadi suatu 

pandangan holistik, 

sistematik, dan ekologis. 

Dalam dunia partikel sub-

atomik, pendekatan 

materialistik dan 

mekanistik ternyata tidak 

memadai. Dalam dunia 

tersebut berlaku prinsip 

indeterminasi, dan 



pengertian objektivitas 

hasil kajian tidak 

terlepas dari keterlibatan 

subjek yang mengkaji. 

Pemakaian cara 

pendekatan mekanistik 

untuk menjelaskan objek-

objek yang hidup, 

sebagaimana dilakukan 

oleh biologi dan kimia 

yang memakai 

metodologi fisika klasik, 

ternyata tidak memadai, 

karena bersifat 

reduksionistik. 



Dalam menjelaskan 

kenyataan alam yang 

hidup, Capra mau 

menghindari 

reduksionisme dan 

dualisme. Reduksionisme 

memahami keseluruhan 

sebagai penjumlahan dari 

bagian-bagian atau 

komponen-komponen 

yang membentuknya. 

Maka, karakteristik 

keseluruhan dapat 

dijelaskan berdasarkan 

karakteristik bagian-

bagiannya dan 



mekanisme fungsi-

fungsinya bagi 

keseluruhan. Dalam 

pandangan tersebut, 

alam dimengerti sebagai 

suatu yang melulu 

bersifat materialistik, 

bagaikan mesin yang 

terdiri dari berbagai 

komponen atau onderdil 

yang membentuknya. 

Kenyataan yang non-

materiil atau mental 

dianggap tidak ada atau 

melulu gejala tambahan 

yang dapat dijelaskan 



berdasarkan mekanisme 

unsur-unsur yang bersifat 

material. Sedangkan 

paham dualisme 

menerima adanya 

kenyataan non-materiil 

atau mental, tetapi 

merupakan suatu yang 

sama sekali berbeda dan 

terpisah dari kenyataan 

material. Dalam 

pandangan dualistik 

tersebut, materi dan roh, 

alam dan pikiran, tubuh 

dan jiwa merupakan dua 

substansi yang masing-



masing dapat berdiri 

sendiri lepas dari yang 

lain. Bagi Capra, seperti 

halnya bagi Whitehead 

maupun Teilhard de 

Chardin, apa yang 

disebut sebagai dua 

substansi yang terpisah 

itu sesungguhnya 

merupakan dua aspek 

dari satu kenyataan yang 

saling terkait. Hal ini 

paling nyata dalam 

organisme atau makhluk 

yang hidup. Kutub fisik 

dan kutub mental bukan 



dua hal yang saling 

terpisah dan berdiri 

sendiri. Sebaliknya, 

keduanya saling terkait 

dalam jaringan hubungan 

gerak dan aktivitas 

bagian-bagian yang 

membentuk keseluruhan 

organisme tersebut. 

Dalam suatu organisme, 

keseluruhan bukan 

sekedar penjumlahan dari 

bagian-bagian yang 

membentuknya. 

Karakteristik 

keseluruhan organisme 



mempengaruhi 

karakteristik bagian-

bagiannya, dan 

sebaliknya karakteristik 

bagian-bagiannya 

mempengaruhi pula 

karakteristik 

keseluruhan. 

Unsur pokok kedua 

yang bagi Capra semakin 

memperkuat 

pandangannya tentang 

perlunya pergantian 

paradigma dari 

paradigma mekanistik ke 

paradigma holistik, 



sistemik, dan ekologis 

adalah semakin 

menguatnya tahun-tahun 

belakangan ini aliran 

filosofis yang disebut 

aliran ekologi dalam, 

ekologi sosial, dan 

ekologi feminis. Yang 

dimaksud dengan aliran 

ekologi dalam adalah 

aliran yang dipelopori 

oleh filsuf Norwegia, Arne 

Naess yang membedakan 

diri dari aliran ekologi 

yang dangkal. Berbeda 

dengan aliran ekologi 



dangkal yang bersifat 

antroposentris dalam 

keprihatinan ekologisnya, 

ekologi dalam bersifat 

ekosentris. Aliran ini 

mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang 

mendalam tentang 

pondasi-pondasi utama 

pandangan dunia dan 

cara hidup kita yang 

bersifat modern, ilmiah, 

industrial, berorientasi 

pertumbuhan, dan 

materialistis. Upaya 

menjaga kelestarian alam 



lingkungan bukan hanya 

dimotivasikan oleh 

dorongan menjamin 

kepentingan manusia, 

tetapi terlebih-lebih oleh 

nilai intrinsik alam. 

Manusia adalah bagian 

dari alam dan merupakan 

salah satu anggota 

komunitas biosfer. 

Berbagai aliran ekologi 

sosial bermaksud 

menggugat ciri-ciri 

kultural dan pola-pola 

organisasi sosial yang 

telah mengakibatkan 



krisis ekologi dewasa ini. 

Menurut aliran tersebut, 

sifat anti-ekologis yang 

mendasar kebanyakan 

struktur-struktur sosial 

dan ekonomis berikut 

teknologi-teknologinya 

berakar dalam apa yang 

oleh Riane Eisier disebut 

“sistem dominator” dari 

organisasi sosial. 

Patriarki, imperalisme, 

kapitalisme, dan rasisme 

adalah contoh-contoh 

dominasi sosial yang 

bersifat eksploitatif dan 



anti ekologis. Ekologi 

feminis, atau sering 

disingkat ekofeminisme, 

adalah salah satu cabang 

khusus aliran ekologi 

sosial. Aliran ini 

memfokuskan diri pada 

gerakan anti dominasi 

patriarkis. Bagi aliran ini, 

dominasi patriarkis laki-

laki terhadap perempuan 

merupakan prototipe 

semua dominasi dan 

eksploitasi bentuk-

bentuk yang 

beranekaragam yang 



bersifat hirarkis, 

militeristik, kapitalis, dan 

industrialis. Eksploitasi 

terhadap alam, oleh 

aliran ini dilihat sebagai 

berjalan seiring dengan 

eksploitasi terhadap 

perempuan. Pertautan 

kuno perempuan dengan 

alam menghubungkan 

sejarah perempuan 

dengan sejarah 

lingkungan, dan disinilah 

letak pertalian erat 

antara feminisme dan 

ekologi. 



Unsur pokok ketiga 

yang mendasari 

pemikiran Capra adalah 

munculnya secara 

simultan dalam beberapa 

disiplin ilmu selama 

paroh pertama abad ke-

20, pemikiran sistem 

yang diprakarsai para 

biolog yang menekankan 

organisme hidup sebagai 

keseluruhan yang 

terpadu. Pandangan ini 

selanjutnya diperkaya 

oleh teori psikologi 

grestalt dan ilmu ekologi 



baru. Pemikiran sistem, 

yang diawali oleh biolog 

organismik seperti Ross 

Harrison, menentang 

mekanisme maupun 

vitalisme dalam 

menjelaskan entitas yang 

hidup. Ia mengganti 

konsep fungsi dalam 

pendekatan mekanistik 

dengan konsep 

pengaturan, di mana 

unsur konfigurasi dan 

hubungan merupakan dua 

hal yang sentral. 

Pemakaian awal inilah 



“sistem” dipelopori oleh 

pakar biokimia, Lawrence 

Henderson. Menurut 

pandangan sistem, sifat-

sifat dasar sebuah 

organisme, atau sistem 

hidup, adalah sifat-sifat 

keseluruhan yang tidak 

dimiliki oleh bagian-

bagian tersebut. 

Pengaturan organisme 

sebagai sistem hidup 

bersifat hierarkis atau 

multilevel. Sel-sel 

bergabung membentuk 

jaringan, jaringan 



membentuk organ, dan 

organ-organ membentuk 

organisme. Bagian-bagian 

hanya dapat dimengerti 

dari pengaturan 

keseluruhan. Maka, 

pemikiran sistem tidak 

bersifat analitis dengan 

berkonsentrasi pada 

penemuan sifat dasar 

bagian-bagian yang 

menjadi balok-balok 

pembentuknya, tetapi 

bersifat kontekstual 

dengan perhatian pada 

pengaturan keseluruhan. 



Pemikiran sistem dalam 

biologi organismik 

kemudian diperkaya oleh 

teori psikologi gestalt 

yang dikembangkan oleh 

Max Wertheimer dan 

Wolfgang Kohler. Para 

psikolog gestalt 

memandang keseluruhan 

sebagai aspek kunci 

persepsi dan tak dapat 

direduksikan ke bagian-

bagiannya. Seperti para 

biolog organismik, para 

psikolog gestalt 

menawarkan pola 



pemikiran holistik 

sebagai koreksi atas pola 

pemikiran mekanisme 

dan vitalisme yang tak 

memadai untuk dipakai 

menjelaskan kenyataan. 

Pemikiran sistem juga 

ditunjang oleh ilmu 

ekologi baru yang 

memperkenalkan konsep 

baru yang penting untuk 

pemikiran sistem, yakni 

komunitas dan jaringan. 

Komunitas ekologis 

merupakan kumpulan 

organisme-organisme 



yang saling terkait 

secara timbal balik dalam 

bentuk jaringan. 

Komunitas ekologis 

membentuk jaringan 

kehidupan. Pemikiran 

sistem yang menekankan 

jaringan kehidupan ini 

telah mempengaruhi 

bukan hanya pandangan 

kita tentang alam, tetapi 

juga cara bicara kita 

tentang pengetahuan 

ilmiah. Kini kiasan 

pengetahuan sebagai 

sebuah bangunan 



digantikan dengan 

jaringan hubungan-

hubungan. 

Pemikiran sistem erat 

terkait dengan pemikiran 

proses. Dalam 

perkembangan pemikiran 

sistem selama paroh 

pertama abad ke-20, 

aspek proses ditekankan 

oleh biolog Austria, 

Ludwig von Bertalanffy. 

Pemikiran proses juga 

menjadi orientasi dasar 

filsafat yang 

dikembangkan oleh 



Alfred N. Whitehead sejak 

tahun 1920-an. Filsafat 

proses Whitehead, 

konsep homeostasis 

Cannon, dan penelitian 

eksperimental mengenai 

metabolisme sel-sel 

hidup, kemudian 

mendorong Bertalanffy 

untuk merumuskan teori 

baru mengenai 

pengaturan sistem-

sistem hidup sebagai 

“sistem-sistem terbuka”. 

Inilah unsur pokok 

keempat yang ikut 



mendasari pemikiran 

Capra tentang jaring-

jaring kehidupan. 

Gagasan “sistem-sistem 

terbuka” yang secara 

khas menandai 

pengaturan sistem-

sistem hidup sebenarnya, 

sudah dirintis 

sebelumnya oleh 

Alexander Bogdanov 

dengan “tektologi” nya, 

yakni ilmu tentang 

prinsip-prinsip 

pengaturan semua 

struktur hidup dan tak 



hidup. Seperti 

Bettalanffy, Bogdanov 

mengakui bahwa sistem-

sistem hidup adalah 

sistem terbuka. 

Pengaturan sistem-

sistem hidup sebagai 

sistem terbuka ini 

kemudian diperkaya 

dengan hasil temuan Ilya 

Prigogine tentang 

struktur disipatif, dan 

konsep-konsep mengenai 

umpan balik, 

pengendalian dan 

pengaturan diri sendiri 



yang diambil dari 

penelitian sibernetika 

Norbert Weiner, John von 

Neuman, Claude 

Shannon, dan Waren 

McCulloch. 

Unsur pokok kelima 

yang mendasari 

pemikiran Capra ditarik 

dari hasil penelitian 

Humberto Maturana dan 

Francisco Varela tentang 

pola autopoietik sebagai 

pola pembentukan dan 

pengaturan diri yang 

khas menandai sistem-



sistem hidup. Autopoiesis 

adalah jaringan proses-

proses produksi, 

didalamnya tiap 

komponen berfungsi 

untuk ambil bagian dalam 

produksi atau 

transformasi komponen-

komponen lain yang ada 

di dalam jaringan. 

Dengan demikian, 

keseluruhan jaringan 

terus menerus membuat 

dirinya sendiri. Tiga 

kriteria utama kehidupan 

yang sedemikian erat 



terkait satu sama lain 

adalah pola autopoietik, 

struktur dispatif, dan 

proses yang implisit 

dalam keduanya. Proses 

kehidupan sendiri 

dicirikan dengan kognisi. 

Organisme-organisme 

yang paling sederhana 

pun dapat mempersepsi, 

dan dengan demikian 

mempunyai kognisi. 

Seperti dinyatakan dalam 

teori Saniagri yang 

dikemukakan oleh 

Maturana dan Varda (dan 



kebetulan juga senada 

dengan teori pikiran 

sebagai proses mental 

yang imanen dalam 

materi pada segenap 

level kehidupan yang 

dikemukakan oleh 

Gregory Bareson), ada 

kesamaan antara kognisi, 

proses mengetahui 

dengan proses 

kehidupan. Kognisi, yang 

mencakup persepsi, 

emosi, dan tindakan, 

merupakan proses 

mental yang lebih luas 



daripada berpikir pada 

manusia. Menurut teori 

sistem-sistem hidup, 

pikiran bukanlah sebuah 

benda, tetapi proses 

kognitif yang disamakan 

dengan proses 

kehidupan. Otak adalah 

suatu struktur spesifik 

pengoperasian proses 

tersebut. Pikiran sebagai 

proses mental makhluk 

hidup merupakan 

konsekuensi penting dan 

tak terhindarkan dari 

suatu kompleksitas 



tertentu yang bermula 

jauh sebelum organisme 

mengembangkan otak 

dan sistem sistem saraf 

yang lebih tinggi. 

 

Membangun Komunitas-

Komunitas Manusia yang 

Berkelanjutan 

 

Suatu implikasi praktis 

dari refleksi Capra 

tentang jaring-jaring 

kehidupan yang menurut 

pendapat saya menarik 



untuk disimak adalah apa 

yang ia sebut sendiri 

sebagai sekumpulan 

prinsip pengaturan yang 

dapat diidentifikasi 

sebagai prinsip-prinsip 

dasar ekologi yang dapat 

kita gunakan untuk 

membangun komunitas-

komunitas manusia yang 

berkelanjutan. Walaupun 

ada perbedaan antara 

ranah fisik komunitas-

komunitas ekologis dan 

ranah sosial serta 

simbolik komunitas-



komunitas manusia, 

namun Capra juga 

melihat adanya prinsip-

prinsip pengaturan yang 

sama-sama berlaku pada 

keduanya sebagai sistem 

kehidupan. Dari 

komunitas-komunitas 

ekologis kita dapat 

belajar bagaimana 

membangun komunitas 

manusia yang 

berkelanjutan. 

Capra menyebut 

sekurang-kurangnya ada 

lima prinsip dasar ekologi 



yang dapat kita jadikan 

prinsip pengaturan 

komunitas-komunitas 

manusia kalau mau hidup 

secara berkelanjutan 

sebagaimana terjadi 

dalam komunitas-

komunitas ekologis. 

Prinsip pertama adalah 

saling ketergantungan. 

Sebagaimana dalam 

komunitas ekologis 

semua anggotanya saling 

terkait dalam suatu 

jaringan kehidupan 

sebagai jaringan 



hubungan yang sangat 

rumit dan luas, demikian 

pula dalam komunitas-

komunitas manusia. 

Komunitas manusia yang 

berkelanjutan ialah 

komunitas yang 

menyadari hubungan-

hubungan berlipat ganda 

dan non-linier di antara 

anggotanya. Merawat 

komunitas berarti 

merawat hubungan-

hubungan itu. 

Kalau prinsip pertama 

ini kita terapkan pada 



situasi konkret di 

Indonesia sebagai suatu 

komunitas bangsa yang 

sedang terancam oleh 

bahaya disintegrasi, ada 

beberapa gagasan ke 

arah penanggulangan 

bahaya tersebut yang 

perlu kita perhatikan. 

Pertama adalah 

pentingnya ditumbuhkan 

semangat kebangsaan, 

yakni kesadaran dari 

setiap warga untuk 

memikirkan kepentingan 

bangsa sebagai 



keseluruhan dan tidak 

terjebak pada 

pengutamaan 

kepentingan kedaerahan, 

kesukuan, kelompok 

etnik, atau agama 

tertentu. Segenap 

komponen bangsa perlu 

menyadari bahwa 

mengabaikan 

kepentingan keseluruhan 

bangsa dan hanya 

mengejar kepentingan 

bagian atau kelompok-

kelompok, atau individu-

individu yang ada 



didalamnya, cepat atau 

lambat, akan berdampak 

negatif pula pada bagian, 

kelompok, ataupun 

individu-individu yang 

menjadi komponen 

bangsa tersebut. 

Sebaliknya, karena 

kesejahteraan dan 

kelestarian keseluruhan 

juga hanya akan terjamin 

kalau komponen-

komponen bagiannya 

juga sejahtera dan 

lestari, maka pemerintah 

pusat yang semestinya 



mengupayakan 

terjaminnya kepentingan 

bangsa dan negara 

secara keseluruhan, juga 

perlu memperhatikan 

terjaminnya 

kesejahteraan daerah-

daerah dan individu-

individu yang menjadi 

warga negara. Keresahan 

daerah-daerah terhadap 

pemerintah pusat karena 

lama sekali merasa 

dijadikan sapi perah oleh 

pusat, atau dengan kata 

lain diperlakukan secara 



tidak adil, justru muncul 

karena kelalaian 

pemerintah pusat bahwa 

kesejahteraan 

keseluruhan bangsa pun 

akan terancam kalau 

kesejahteraan daerah-

daerah diabaikan. 

Gagasan kedua dari 

prinsip pertama adalah 

pentingnya memelihara 

hubungan-hubungan 

antar warga dan 

kelompok dalam 

masyarakat, sehingga 

apa yang menjadi perekat 



sosial bagi macam-

macam warga dan 

kelompok dalam 

masyarakat yang 

majemuk ini dapat tetap 

terpelihara. Untuk ini, 

penggalangan semangat 

dialog dan kerja sama 

demi membangun 

persaudaraan sejati 

lintas suku, agama, ras, 

dan golongan dalam 

masyarakat perlu terus 

dilakukan. Merawat 

hubungan-hubungan yang 

saling menguntungkan di 



antara berbagai 

komponen bangsa yang 

majemuk mengandaikan 

adanya komunikasi yang 

perlu terus-menerus 

dibina. Untuk ini, 

berbagai pengelompokan 

sosial atau segregasi 

yang cenderung eksklusif 

serta sektarian perlu 

dihindarkan. 

Pengelompokan 

semacam ini, sadar atau 

tidak sadar sering sudah 

terpupuk sejak anak 

masih dalam keluarga 



dan pada usia sekolah, 

sesungguhnya tidak 

menunjang, tetapi justru 

sebaliknya 

membahayakan 

perawatan hubungan-

hubungan di antara 

berbagai komponen 

bangsa yang majemuk. 

Juga perlu disadari 

bahwa hubungan-

hubungan tersebut 

bersifat non-linier, 

sehingga permasalahan 

yang muncul sebagai 

akibat terjadinya friksi 



sosial antara anggota 

komponen yang berbeda 

dari warga masyarakat 

dan warga bangsa, perlu 

ditangani secara 

menyeluruh dan tidak 

hanya sektoral. 

Adapun prinsip kedua 

yang disebut Capra 

sebagai prinsip dasar 

ekologi yang relevan 

untuk pembangunan 

masyarakat manusia 

yang berkelanjutan 

adalah prinsip daur-ulang. 

Dalam kaitan dengan 



prinsip kedua ini, Capra 

secara khusus menyoroti 

adanya kontras antara 

ekologi dan ekonomi 

industri. Komunitas 

ekologis bersifat siklis 

serta mendaur-ulang 

sampah yang 

dihasilkannya, sedangkan 

dunia ekonomi industri 

dalam komunitas 

manusia cenderung 

bersifat linier, menguras 

sumber daya alam dalam 

proses produksi yang 

menghasilkan barang 



plus sampah, dan 

kemudian dalam 

konsumsinya pun 

menyisakan banyak 

sampah yang tak terdaur-

ulang. Berbagai bencana 

alam yang telah, dan 

kalau tidak waspada juga 

masih akan, menimpa 

planet bumi kita ini, 

terjadi karena pola 

produksi dan konsumsi 

dalam komunitas 

manusia selama ini telah 

mengabaikan prinsip 

daur-ulang tersebut. 



Guna mengembangkan 

pola-pola produksi dan 

konsumsi yang 

berkelanjutan, Capra 

mengusulkan agar 

manusia belajar dari alam 

yang bersifat siklis. 

Untuk ini kehidupan 

ekonomi dan bisnis perlu 

secara mendasar 

merancang kembali. 

Salah satu hal yang ia 

usulkan adalah perlu 

diberlakukannya apa 

yang ia sebut “pajak 

ekologi”. 



Prinsip dasar ekologi 

ketiga yang dikemukakan 

Capra adalah prinsip 

kerja sama dan 

kemitraan. Ciri hakiki 

komunitas yang 

berkelanjutan adalah 

adanya kerja sama dan 

kemitraan antara 

berbagai unsur yang 

membentuk komunikasi 

tersebut. Perubahan-

perubahan siklis energi 

dan sumber daya yang 

ada dalam ekosistem 

akan berkelanjutan 



apabila kerja sama 

tersebar luas. Dalam 

kaitan dengan prinsip 

ketiga ini, sekali lagi 

Capra menunjukkan 

adanya kontras antara 

prinsip yang berlaku 

dalam ekonomi industri 

dewasa ini dan dalam 

ekologi. Kalau dalam 

ekologi berlaku prinsip 

kerjasama, kemitraan 

dan pelestarian, dalam 

ekonomi industri 

ditekankan kompetensi, 

dominasi, dan ekspansi. 



Bagaimana menggalang 

kerjasama dan kemitraan 

dalam komunitas 

manusia agar komunitas 

tersebut berkelanjutan? 

Capra melihat kaitan 

antara prinsip dasar 

ekologi ketiga ini dengan 

perlunya pengembangan 

demokrasi dan 

pemberdayaan personal 

dalam komunitas 

manusia. Ia sendiri tidak 

menjelaskan alasan 

adanya kaitan antara 

keduanya, tetapi kiranya 



tidak terlalu sulit untuk 

kita pahami. Prinsip 

demokrasi yang 

menekankan 

pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk 

rakyat tentunua akan 

mengupayakan semakin 

banyaknya warga 

masyarakat yang terlibat 

dan bekerja sama dalam 

membangun negara. 

Demikian juga kerjasama 

dan kemitraan akan 

semakin berdaya guna 

kalau masing-masing 



warganya yang menjadi 

pelaku kerja sama dan 

kemitraan tersebut 

semakin diberdayakan. 

Dalam kaitan dengan ini 

menjadi penting peran 

pendidikan yang 

mengembangkan budaya 

demokrasi dan 

mencerdaskan anak 

bangsa. 

Sebagaimana berlaku 

dalam komunitas 

ekologis, selain ketiga 

prinsip dasar tersebut di 

atas, Capra masih 



menyebut dua prinsip 

dasar lain bagi 

keberlanjutan komunitas 

manusia. Dua prinsip itu 

adalah fleksibilitas dan 

keberagaman. Kedua 

prinsip terakhir ini 

berkaitan dengan faktor 

daya tahan dan daya 

pulih dalam menghadapi 

berbagai gangguan yang 

datang dari luar dan 

dalam beradaptasi 

dengan kondisi yang 

terus berubah. Mengutip 

kata-kata Capra sendiri 



“Fleksibilitas suatu 

ekosistem adalah 

konsekuensi dari 

putaran-putaran umpan 

balik yang berlipat ganda, 

yang cenderung 

membawa sistem 

kembali kepada 

keseluruhan apabila 

terjadi penyimpangan 

dari normalnya, yang 

disebabkkan oleh 

kondisi-kondisi 

lingkungan yang 

berubah” (hlm. 441). 

Contoh yang ia berikan 



adalah terjadinya 

fluktuasi dalam proses 

penyesuaian ke arah 

keseimbangan antara 

ganggang dan beberapa 

spesies ikan dalam 

sebuah danau. Semua 

variabel dalam suatu 

ekosistem (seperti 

kepadatan populasi, 

tersedianya bahan 

makanan, pola cuaca, 

dsb) mengalami fluktuasi. 

Dengan cara itu, suatu 

ekosistem secara 

fleksibel 



mempertahankan diri 

seraya beradaptasi 

dengan kondisi 

lingkungan yang teru 

berubah. “Jaringan 

kehidupan adalah suatu 

jaringan fleksibel dan 

selalu berfluktuasi. 

Semakin banyak variabel 

yang terus berfluktuasi, 

semakin dinamis 

sistemnya, semakin 

besar fleksibilitasnya, 

semakin besar 

kemampuannya untuk 

beradaptasi terhadap 



kondisi-kondisi yang 

berubah”. 

Berkaitan dengan 

penerapan prinsip 

fleksibilitas ini dalam 

pengelolaan sistem 

sosial (contoh itu sebuah 

kota ataupun suatu 

perusahaan), Capra 

menunjukkan pentingnya 

menemukan nilai-nilai 

optimal bagi variabel-

variabel sistemnya. 

Selain itu, ia juga 

mengingatkan bahwa 

prinsip stabilitas 



mengandaikan suatu 

strategi yang tepat dalam 

mengelola dan 

memecahkan konflik. 

Diperlukan suatu 

keseimbangan yang 

dinamis antara 

kebutuhan akan 

stabilitas dan perubahan, 

keteraturan dan 

kebebasan, tradisi dan 

inovasi (hlm. 442). 

Berkenaan dengan 

prinsip kelima, yakni 

keberagaman, Capra 

menjelaskan bagaimana 



di dalam ekosistem, 

peran keberagaman erat 

kaitannya dengan 

struktur jaringan sistem. 

Komunitas ekologis yang 

beragam adalah 

komunitas yang berdaya 

pulih kuat, karena lebih 

mampu beradaptasi 

terhadap situasi yang 

berubah-ubah. Menurut 

Capra, dalam komunitas 

manusia, keberagaman 

kultural dan etnik dapat 

memainkan peran yang 

sama. Keberagaman 



berarti banyak hubungan 

yang berbeda, banyak 

pendekatan yang berbeda 

terhadap persoalan yang 

sama. Namun, ia juga 

mengingatkan bahwa 

keberagaman ini hanya 

akan menjadi suatu 

keuntungan strategis 

kalau dalam komunitas 

yang beragam itu betul-

betul terjai kerja sama 

dan kemitraan. Kalau 

tidak, maka 

keberagaman akan 

menjadi sumber 



prasangka dan 

perselisihan. Implikasi 

praktis dari prinsip 

kelima ini bagi 

keberlanjutan komunitas 

bangsa Indonesia yang 

kitacintai ini kiranya 

cukup jelas. Bangsa kita 

adalah bangsa yang 

beragam. Bagaimana 

mengelola agar 

keberagaman kultural 

dan etnik yang ada dalam 

bangsa ini menjadi suatu 

yang memperkaya dan 

bukan menjadi sumber 



konflik yang tak 

berkesudahan, kiranya 

merupakan pertanyaan 

untuk kita semua. 


