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Abstract 

"Diam & Dengarkan” is a documentary film produced by Anatman Pictures directed 

by Mahatma Putra.  This film was released on June 2020 through Anatman Pictures 

YouTube channel. This study aims to find and determine the meaning of 

environmental issue in a deep ecology perspective in the "Diam & Dengarkan" . This 

documentary film approach the environmental awareness through expository in the 

midst of the Covid-19 pandemic. Unlike from other environmental-themed 

documentaries, this film voices that everyone have the same responsibilty for saving 

the environment. Which is in line with the environmental etchics theory, especially 

deep ecology. Therefore, this research is important to reveal    how the film "Diam & 

Dengarkan" expressed environmental content form deep ecology perspective. The 

study uses qualitative descriptive research, method study document/text with 

discourse analysis techniques and uses data collection techniques which are carried 

out by means of documentation. The theory used by researchers to examine the 

content of the film "Diam & Dengarkan" is the theory of deep ecology environmental 

ethics from Arne Naess and inquired using the discource analysis methods from 

M.A.K  Halliday. Therefore, discourse analysis is carried out in three stages, field of 

discourse, tenor of discourse, and mode of discourse. Based on the research that has 

been done by the researcher, it was found ten scenes that represent environmental 

preservation from deep ecology perspective in the documentary film "Diam & 

Dengarkan". The representation is in the form narration, and visualization which 

also known that the narrative form in this film is the most dominant element. 
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PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 memberi dampak dan perubahan yang besar kepada dunia. 

Perubahan akibat kebijakan tersebut tidak hanya mempengaruhi ekonomi, pendidikan, 

dan sosial budaya, namun juga lingkungan. Kondisi pandemi  nyatanya memberi 

dampak negatif khususnya pada timbulan sampah, terutama sampah plastik dan 
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sampah medis. Mengingat, kerusakan lingkungan sudah menjadi isu yang menyita 

perhatian dunia jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Upaya menyelamatkan 

kondisi lingkungan dengan kampanye-kampanye pelestarian bermunculan baik dari 

pemerintah maupun dari komunitas-komunitas lingkungan. Namun, permasalahan 

lingkungan sulit terselesaikan tanpa partisipasi masyarakatnya. Kesadaran menjadi 

kunci utama untuk mengajak masyarakat ikut bergerak. Memiliki pandangan bahwa 

manusia dan bumi adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan telah lama digaungkan 

dalam teori etika lingkungan khususnya paham deep ecology. Deep Ecology berasal 

dari gagasan seorang filsuf Norwegia Arne Naess yang menjadikan teori ekosentrisme 

sebagai basis nilai dan moral gerakan pelestarian lingkungan. Naess berpandangan 

bahwa manusia merupakan bagian dari bumi dalam tatanan ekologis dan 

memperlakukan alam sebagai sesuatu yang mempunyai nilai intrinsik yang perlu 

dihormati dan dijaga oleh manusia (Satmaidi, 2015:5) . 

Penyebaran kampanye pesan pelestarian lingkungan secara massif salah satunya 

melalui film dokumenter. Film dokumenter merupakan bagian dari media massa yang 

diklasifikasikan sebagai jenis film non fiksi. Fred Wibowo menyebutkan dalam 

Rikarno (2015:139) bahwa program dokumenter adalah program yang menyajikan 

suatu kenyataan berdasarkan pada fakta objektif yang memiliki nilai esensial dan 

eksistensial, artinya menyangkut kehidupan, lingkungan hidup dan situasi nyata. Hal 

ini disadari oleh Anatman Pictures yang dikenal sebagai rumah produksi pembuat film 

dokumenter. Kondisi Pandemi Covid-19 merangsang kreativitas dan kepekaannya 

dalam melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada virus corona, yaitu kerusakan 

lingkungan. Kemudian sebuah ide untuk membuat film dokumenter yang 

menyampaikan pesan-pesan mengenai lingkungan untuk audiens Indonesia tercetus 

pada masa awal terjadi pandemi. Film dokumenter tersebut diberi nama Diam & 

Dengarkan atau serial heal the world. 

Melalui film dokumenter berdurasi 86 menit ini, kisah dibagi dalam 6 babak. 

Film Diam & Dengarkan banyak mengungkap fakta-fakta kerusakan lingkungan yang 

ternyata lebih banyak bersumber dari aktivitas domestik. Film ini berupaya 

memberikan perenungan, dan mengajak masyarakat untuk berperan setiap harinya 

dalam hal-hal kecil demi memperlambat kerusakan lingkungan.  
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Sebagai satu kesatuan film, Diam & Dengarkan menggunakan gaya ekspositori 

dalam penyampaian pesannya. Pilihan footage, narator, audio, serta ilustrasi dikemas 

dengan berkolerasi sedemikian rupa secara menarik dan unik. Film Diam & 

Dengarkan sendiri tak lepas dari penggunaan bahasa dalam menyampaikan pesan 

maupun makna. MAK Halliday menyampaikan bahwa penggunaan bahasa dalam 

proses sosial memiliki kaitan erat dengan wacana (Sumarlam, dkk., 2008:17. Wacana 

sebagai satuan bahasa terlengkap, terbagi dari wacana lisan (seperti pidato, film, 

tayangan televisi) dan tulisan (seperti novel, surat, artikel) yang bersifat kohesif dan 

koheren. Dalam mengungkap suatu wacana, dikenal metode analisis wacana dalam 

bidang Ilmu Komunikasi. Menurut Pawito, analisis wacana merupakan metode untuk 

mengkaji wacana (discourse) yang terdapat atau terkandung di dalam pesan-pesan 

komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual (Pawito, 2007:170).   

Permasalahan lingkungan dan uniknya pesan pelestarian lingkungan dari Film 

Diam & Dengarkan dalam menyampaikan pesan serta kesan mendalam kepada 

audiensnya mengenai isu lingkungan yang sangat positif, menjadi alasan peneliti 

untuk melihat bagaimana wacana pelestarian lingkungan disuarakan dalam Film Diam 

& Dengarkan karya Mahatma Putra melalui tinjauan deep ecology. Peneliti 

menguraikan wacana pesan pelestarian lingkungan tersebut menggunakan analisis 

wacana M.AK Halliday melalui tahap medan wacana, pelibat wacana, dan mode 

wacana.  

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: 

Bagaimana Film Diam & Dengarkan merepresentasikan pesan-pesan penyelamatan 

lingkungan dalam tinjauan deep ecology? 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Komunikasi Lingkungan 

Flor (2004) dalam (Ardian, 2018:3) mendefinisikan komunikasi lingkungan 

sebagai bentuk pengaplikasian pendekatan komunikasi, prinsip, strategi, dan teknik 

terhadap tata kelola serta perlindungan lingkungan. Oravec dan Klurke (2004) dalam 

(Yenrizal, 2017:11), pada literatur berbeda menyebutkan bahwa komunikasi 
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lingkungan adalah suatu studi tentang cara pandang manusia dalam melihat, 

mengetahui, dan membangun secara sosial budaya terhadap alam sekitarnya, dengan 

menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu, sebagai bahan  untuk menuntun 

perilaku manusia dalam bertindak terhadap lingkungan.  

Sementara komunikasi lingkungan menurut Cox (2013) dalam (Ardian, 2018:3) 

didefinisikan sebagai studi tentang cara manusia berkomunikasi tentang lingkungan, 

pengaruh dari komunikasi tersebut terhadap persepsi manusia terhadap lingkungan, 

diri sendiri dan hubungan manusia dengan lingkungan. Komunikasi lingkungan 

merupakan wahana atau alat pragmatis dan konstitutif untuk mempelajari dan 

mengerti tentang lingkungan termasuk hubungan kita terhadap lingkungan.  

Cox dalam (Ardian, 2018:3-4) memaparkan bahwa area studi dari komunikasi 

lingkungan mencakup: 

1) Retorika dan wacana lingkungan, merupakan area paling luas dalam studi 

komunikasi lingkungan yang mencakup retorika dari aktivis lingkungan, tulisan 

mengenai lingkungan, kampanye kehumasan bisnis serta media dan website. 

2) Media dan jurnalisme lingkungan, merupakan area studi yang fokus pada 

bagaimana pemberitaan, iklan, program komersial dan situs internet 

menggambarkan masalah alam dan lingkungan.  

3) Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan mengenai isu lingkungan 

4) Edukasi publik dan kampanye advokasi atau disebut juga social marketing, 

merupakan area studi yang mencakup kampanye-kampanye yang bertujuan untuk 

merubah perilaku masyarakat untuk mencapai suatu tujuan sosial atau lingkungan 

yang diinginkan. 

5) Kolaborasi lingkungan dan resolusi konflik, merupakan area studi yang mengkaji 

model alternatif dalam mengatasi ketidakpuasan terhadap partisipasi publik dan 

metode resolusi konflik.  

6) Komunikasi risiko, area studi yang mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi 

dalam menyempaikan pesan/ informasi teknis mengenai kesehatan dengan 

pendekatan yang lebih modern, yakni melihat dampak dari pemahaman masyarakat 

terhadap risiko, dan penilaian publik dalam menerima risiko. 
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7) Representasi isu lingkungan dalam budaya populer dan green marketing, 

merupakan area studi yang mengkaji penggunaan gambar, musik, program televisi, 

fotografi dan iklan komersial dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap 

lingkungan. 

Menurut Cox (2013) dalam (Ardian, 2018:4) komunikasi lingkungan dipahami 

sebagai bagian  sub bidang ilmu komunikasi yang terdapat beberapa area studi. Pada 

prinsipnya komunikasi lingkungan memiliki dua fungsi utama, diantaranya: 

1) Fungsi pragmatis, yang meliputi fungsi untuk mendidik, memberi peringatan 

(alert), memobilisasi dan fungsi persuasif. 

2) Fungsi konstitusif, dimana dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol lainnya 

berperan dalam membentuk persepsi kita mengenai realitas dan sifat (nature) 

masalah lingkungan. 

2. Film Dokumenter sebagai Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah  suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah audiens yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa cetak 

atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Melalui teori diatas, terdapat definisi komunikasi massa yang paling sederhana yang 

dikemukakan oleh Bittner (1980) dalam Psikologi Komunikasi bahwa “Komunikasi 

massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar 

orang” (Rakhmat, 2004: 185-186). 

Komunikasi massa memiliki empat karakteristik menurut Elizabeth Noelle-

Neuman dalam (Rakhmat, 2004: 189), yaitu: 

1) Bersifat Tidak Langsung, komunikasi massa pesannya tersampaikan melalui 

adanya media massa dalam prosesnya. Hal ini terjadi dikarenakan teknologi yang 

membuat komunikasi massa ada. 

2) Bersifat Satu Arah, komunikan dalam proses komunikasi massa adalah khalayak 

yang hanya menjadi penerima informasi. Tidak ada interaksi antara satu dengan 

yang lainnya, sehingga komunikator tidak dapat reaksi dari komunikannya atau 
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feedback (umpan balik). Komunikator yang sepenuhnya mengatur tanpa mendapat 

terpengaruh dari komunikan, karena khalayaknya tidak dapat memberi  feedback. 

3) Bersifat Terbuka, komunikasi melalui media massa memungkinkan komunikator 

untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang tidak terbatas jumlahnya. Dapat 

diartikan bahwa komunikasi massa ditunjukan pada publik yang tidak terbatas dan 

anonim. 

4) Bersifat Mempunyai Publik yang Secara Tidak Langsung Tersebar, komunikasi 

melalui media massa, memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dapat 

menjangkau banyak orang di berbagai tempat atau tidak hanya di kawasan tertentu 

secara efisien untuk melakukan persuasi. 

Fungsi Komunikasi  

Adapun fungsi komunikasi menurut Effendy (2005:54) fungsi komunikasi tidak 

terlepas dari: 

1) Fungsi informasi, sebagai penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau 

pemirsa. Media massa menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh 

khalayak sesuai dengan kepentingan. 

2) Fungsi Pendidikan, salah satu upaya mendidik yang dilakukan media massa seperti 

pengajaran nilai, etika, serta aturan yang berlaku kepada audiensnya. Media massa 

dapat melakukan melalui sajian drama, cerita, diskusi dan artikel. 

3) Fungsi mempengaruhi, secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, features, iklan 

dan artikel yang disajikan media. Khalayak juga dapat terpengaruh oleh iklan-iklan 

yang ditayangkan televisi, surat kabar, maupun media online. 

4) Fungsi menghibur, media massa bertujuan untuk mengurangi Fungsi menghibur 

tiada lain tujuannya adalah untuk megurangi ketegangan pikiran khalayak, karena 

dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi 

dapat membuat pikiran khalayak segar kembali. 

Jenis Media Massa 

 Adapun sarana-sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

khalayak menurut Hafied Cangara (2010:74) dikelompokkan menjadi tiga jenis 

sebagai berikut: 
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a) Media Cetak, merupakan media massa yang pertama kali ditemukan di dunia pada 

1920-an disebarkan melalui lembaran kertas yang diberisikan tulisan maupun 

gambar. Hingga saat ini media cetak dapat ditemukan dalam bentuk koran, majalah, 

tabloid, buku, dan buletin. 

b) Media Elektronik, merupakan jenis media massa yang ditemukan setelah media 

cetak. Media elektronik menyebarluaskan pesannya melalui audio, dan audio visual 

(video), bentuk media elektronik adalah radio, televisi, dan film. 

c) Media Internet, media berbasis internet dikenal pula sebagai media online atau 

media siber dalam bentuk situs web dan media sosial. 

Film Dokumenter 

Film merupakan salah satu media penyampaian pesan yang memenuhi 

karakteristik media massa. Menurut Irwansyah (2009) dalam (Suryani, 2014:81) 

kemunculan film di akhir abad ke-19 yang saat itu merupakan bentuk perkembangan 

teknologi dari penemu Thomas Alva Edison & Lumiere Bersaudara yang kemudian 

dikenal sebagai gambar bergerak (motion picture). Film memiliki keunikan sendiri 

karena memiliki kemampuan untuk meniru kenyataan sedekat mungkin dengan 

kenyataan sehari-hari.  

Film secara umum dapat dibagi atas dua unsur menurut Himawan Pratista dalam 

bukunya Memahami Film (2008: 2-3) yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Unsur 

naratif dan sinematik tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan dalam 

membentuk sebuah film. Dapat dipahami bahwa unsur naratif adalah bahan atau 

materi yang akan diolah atau perlakuan terhadap cerita filmnya, sementara unsur 

sinematik merupakan cara atau gaya untuk mengolahnya atau unsur-unsur teknis 

pembentuk film. Pratista (2008: 1) menyebutkan bahwa unsur sinematik terbentuk atas 

empat elemen pokok yakni, mise-en scene, sinematografi, editing dan suara. 

Film dokumenter yang termasuk dalam jenis film non fiksi, memiliki kunci 

utama berupa penyajian fakta. Berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, 

dan lokasi yang nyata. Menurut Pratitsa (2008: 5) film dokumenter tidak menciptakan 

suatu perisiwa atau kejadian namun hanya merekam peristiwa yang sungguh-sungguh 

terjadi atau otentik. Di dalam film dokumenter tidak didapati penokohan protagonis 

dan antagonis, konflik, serta penyelesaian seperti halnya film fiksi. Struktur bertutur 
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film dokumenter umumnya sederhana dengan tujuan agar penonton mudah untuk 

memahami dan mempercayai fakta- fakta yang disajikan (Putri, 2017: 23). 

3. Teori Etika Lingkungan Ekosentrisme (Deep Ecology) 

Paradigma terkait bagaimana manusia memandang lingkungan bermunculan dan 

dikenal sebagai etika lingkungan yang dibagi 3 menurut Keraf (2010: 47-48) antara 

lain: 

a) Teori Antroposentrisme  

Antroposentrisme atau etika lingkungan dangkal (shallow environmental ethics) 

merupakan teori etika lingkungan yang menempatkan nilai tertinggi kepada 

kepentingan manusia. Keraf menjelaskan bahwa teori antroposentrisme memiliki 

pandangan bahwa manusia sebagai pusat sistem alam semesta, dan hanya manusia 

yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya dianggap sebagai alat pemuas 

kebutuhan hidup manusia (Sutoyo, 2013: 196).  

b) Teori Biosentrisme 

Biosentrisme atau teori etika lingkungan medium (intermediate environmental 

etchics) berpandangan bahwa tidak hanya manusia yang memiliki nilai, namun alam 

semesta memiliki nilai tersendiri terlepas dari terlepas dari kepentingan manusia. 

Menurut Sutoyo (2013: 201-202) kesadaran tersebut mendorong manusia untuk 

mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat, 

tidak hanya kepada sesama spesies manusia, tetapi kepada segala macam kehidupan di 

alam semesta.  

c) Teori Ekosentrisme 

Ekosentrisme atau etika lingkungan dalam (deep environmental etchics) 

merupakan lanjutan dari teori biosentrisme. Perbedaannya, jika biosentrisme 

mencakup komunitas biotis, sedangkan ekosentrisme lebih meluas mencakup 

komunitas ekologis seluruhnya baik yang hidup maupun tidak (Fitriyana, 2017: 22). 

Ekosentrisme menyampaikan pandangan bahwa secara ekologis, makhluk hidup dan 

benda abiotis lainnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Kewajiban tidak 

hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku pada semua realitas ekologis 

(Sutoyo, 2013: 203).  
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Filsuf asal Norwegia Arne Naess di awal tahun 1973 mengemukakan sebuah 

padangan yang dikenal dengan Deep Ecology. Pandangan ini adalah suatu etika baru 

yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya 

dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Deep Ecology mengajak 

semua orang untuk melakukan perubahan mendasar pada semua bidang dalam rangka 

menyelamatkan lingkungan. Menurut Keraf (2010: 109) prinsip-prinsip gerakan 

lingkungan hidup yang dianut oleh deep ecology antara lain: 

1) Biospheric egalitarianism–in principle 

Pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup memiliki status yang 

sama dari suatu keseluruhan yang saling terkait sehingga memiliki martabat yang 

sama. 

2) Non Antroposentrisme 

Manusia merupakan bagian dari alam yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan 

prinsip ekologis, manusia berpartisipasi dengan alam. Manusia harus mengakui 

bahwa keberlangsungan hidupnya dan spesies lainnya sangat bergantung pada 

kepatuhan dengan prinsip-prinsip ekologis.  

3) Self-Realization (realisasi diri) 

Manusia merealisasikan diri dengan mengembangkan potensi diri, melalui itu 

manusia dapat terus mempertahankan hidupnya. 

4) Pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis 

dalam suatu hubungan symbiosis 

Dalam pandangan Naess, perjuangan untuk mempertahankan hidup dan  survival 

of the fittest, dipahami sebagai kemampuan untuk hidup bersama dalam relasi 

yang kompleks. Tidak diartikan sebagai kemampuan untuk mengeksploitasi, 

membunuh dan menekan yang lain. Prinsip utama terkain penghargaan terhadap 

keanekaragaman adalah live and let live. 

5) Perlunya perubahan dalam politik menuju ecopolitics 

Dalam kerangka ecopolitics, deep ecology menuntut adanya perubahan 

menyeluruh yang tidak hanya melibatkan individu, melainkan juga membutuhkan 

transformasi kultural dan politis yang mempengaruhi dan menyentuh struktur-

struktur dasar ekonomi & ideologis. 
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4. Analisis Wacana Model MAK Halliday 

Michael Alexander Kirkwoord Halliday atau M.A.K Halliday dikenal sebagai 

tokoh semiotika yang erat dengan bahasa. Menurut Halliday bahasa memiliki tiga 

metafungsi yaitu fungsi idealis, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual (Santoso, 

2008: 1). Kaitannya dengan wacana, ia memiliki pandangan bahwa bahasa berisi 

teks atau wacana, maka mengaji bahasa hakikatnya mengaji teks atau wacana. 

Halliday dan Hasan (1992) dalam (Nugroho, 2016: 25) berpendapat bahwa 

pertukaran makna dalam teks yang bersifat sosial dengan konteks situasi yang 

berperan penting dalam pemaknaan teks. Konteks situasi dalam pandangan 

Halliday terdiri dari tiga komponen yaitu: 

1) Medan (field), wacana menunjuk pada hal yang sedang terjadi, pada tindakan 

sosial yang sedang berlangsung. Untuk mempertanyakan medan wacana, 

mencakup tiga hal, yakni ranah pengalaman, tujuan jangka pendek, dan tujuan 

jangka Panjang. 

2) Pelibat (tenor), wacana menunjuk pada orang-orang yang mengambil bagian 

dalam peristiwa tersebut. 

3) Sarana (mode), wacana menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, 

dan fungsinya dalam konteks termasuk salurannya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, artinya dalam 

penelitian komunikasi kualitatif lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran 

dan/atau pemahaman (understanding) mengenai mengapa dan bagaimana suatu 

realitas atau gejala terjadi (Pawito, 2007: 35). Data utama dari penelitian ini adalah 

Film Diam & Dengarkan, dan didukung dengan data sekunder berupa literatur pustaka, 

berita atau artikel di media. Penelitian ini merupakan penelitian analisis wacana model 

M.A.K Halliday. Halliday memiliki kerangka kerja untuk memahami suatu wacana 

dengan membedah interaksi teks dan situasi (konteks) yang didasarkan pada tiga 

konsep yaitu medan wacana (field of discourse), pelibat wacana (tenor of discourse) 

dan mode wacana (mode of discourse) (Nugroho, 2016: 25). Dalam pengecekan 
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keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 

SAJIAN DAN ANALISIS DATA 

1. Medan Wacana (Field of Discourse) 

Medan wacana dalam pendekatan analisis wacana Halliday merupakan tahap 

pemahaman akan konteks situasi yang merujuk kepada aktivitas sosial serta latar 

institusi tempat satuan-satuan bahasa itu muncul (Nugroho, 2016: 25). Secara garis 

besar, konteks situasi yang berusaha ditampilkan dalam Film Dokumenter Diam & 

Dengarkan adalah kondisi lingkungan Indonesia di tengah Pandemi Covid-19. Lebih 

lengkapnya dijabarkan melalui korpus berikut: 

Korpus 1 

 

Gambar 1. Potongan Gambar dalam Scene 3 

Sumber: Film Diam & Dengarkan dalam YouTube Anatman Pictures 

Sebagai pembuka, konteks situasi pada korpus 1 dalam scene 3 yang 

ditampilkan dalam Film Dokumenter Diam & Dengarkan adalah pengenalan kondisi 

bumi saat ini. Klip gambar yang menunjukkan pertumbuhan teknologi dan 

infrastruktur dari segala lini. Dalam scene ini seakan menampilkan bahwa 

perkembangan dunia dari awal bumi terbentuk sudah banyak perubahan yang semakin 

canggih namun memberi dampak buruk bagi bumi. Kerusakan-kerusakan yang 

disebutkan dan ditampilkan sesuai dengan data lingkungan hidup seperti polusi, 

pemanasan global, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, 

deforestasi, dan kepunahan keanekaragaman hayati (Dlh.go.id, 15 Oktober 2019). 

Korpus 2 
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Gambar 2. Potongan Gambar dalam Scene 8 

Sumber: Film Diam & Dengarkan dalam YouTube Anatman Pictures 

Pada korpus 2 dalam scene 8 konteks situasi yang berusaha ditampilkan dalam 

Film Dokumenter Diam & Dengarkan adalah latar situasi terkini saat film dibuat yakni 

pada Maret - Juni 2020 di saat angka Covid-19 sedang tinggi-tingginya baik di dunia 

maupun di Indonesia. Gentingnya Pandemi Covid-19 tersebut disampaikan melalui 

potongan program berita nasional baik dari luar maupun dalam negeri yang 

memberitakan kemunculan kasus penyakit influenza mematikan di Wuhan, hingga 

ditemukannya kasus Covid-19 pertama di Depok, Jawa Barat. Gaya penyampaian 

dengan potongan-potongan gambar seperti film ini dikenal sebagai tipe film 

ekspositori. Gaya ekspositori mulai berkembang pada tahun 1930-1950 dan sampai 

saat ini masih digunakan terutama pada film dokumenter.  

Korpus 3 

 

Gambar 3. Potongan Gambar dalam Scene 18 

Sumber: Film Diam & Dengarkan dalam YouTube Anatman Pictures 

Pada korpus 3 dalam scene 18 konteks situasi yang berusaha ditampilkan dalam 

Film Dokumenter Diam & Dengarkan adalah latar situasi mengenai upaya Pemerintah 

Indonesia dalam menghadapi masalah lingkungan khususnya limbah sampah. Melalui 

potongan berita yang menunjukkan bahwa adanya aturan dalam Undang Undang yang 

memberi denda jika membuang sampah sembarangan dan dilarangnya penggunaan 

kantong plastik di DKI Jakarta.  
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Korpus 4 

 

Gambar 4. Potongan Gambar dalam Scene 26 

Sumber: Film Diam & Dengarkan dalam YouTube Anatman Pictures 

Konteks situasi yang ditampilkan dalam korpus 4 pada scene 26 ini adalah 

perjalanan industri fashion & kesehatan ramah lingkungan. Hal tersebut ditampilkan 

dalam film Diam & Dengarkan dengan gaya ekspositorinya melalui penggambaran 

kondisi pasar fashion dan kosmetik masa kini (2000-an) dan jaman dahulu (tahun 70-

an) dari kelas bawah, menengah dan atas. Menampilkan pasar tradisional, 

supermarket, hingga klinik kecantikan. Upaya menghidupkan industri yang ramah 

lingkungan merupakan bantuk transformasi kultural. Menurut Keraf (2010:109) dalam 

prinsip deep ecology hal ini merupakan bagian dari ecopolitics yang menuntut adanya 

perubahan menyeluruh tidak hanya perubahan pada individu sehingga menyentuh 

struktur dasar ekonomi & ideologis.  

2. Pelibat Wacana (Tenor of Discourse) 

Secara garis besar, pelibat wacana yang yang ditampilkan dalam Film Dokumenter 

Diam & Dengarkan meliputi narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberi 

penjelasan terhadap sebuah isu dan beberapa analogi yang menarik seperti analogi 

hewan, Orang Rimba, dan Orang Kota. Sehingga penonton tidak bosan hanya dengan 

penjelasan melalui penjelasan dari narasumber saja. Berikut pelibat wacana pesan 

penyelamatan lingkungan deep ecology dalam melalui korpus-korpus berikut: 

Korpus 5 
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Gambar 5. Potongan gambar dalam scene 7 

Sumber: Film Diam & Dengarkan dalam YouTube Anatman Pictures 

Pelibat wacana yang ditampilkan dalam scene ini adalah Christine Hakim 

sebagai narator yang memiliki latar belakang seorang seniman, aktif dalam beberapa 

komunitas lingkungan dan berprestasi di bidang seni peran. Selain narator, karakter 

lainnya dalam scene ini adalah singa dan zebra. Singa yang memiliki kedudukan 

sebagai raja hutan yang sedang mencari mangsa dan bertemu kawanan zebra, 

kemudian hanya menangkap satu zebra saja. Zebra sebagai mata rantai dibawah singa 

menjadi makanan bagi singa tersebut, namun kawanan lainnya dibiarkan pergi. Dalam 

kehidupan rimba hal ini merupakan rantai kehidupan yang wajar, namun tetap pada 

porsinya sehingga seluruh habitat bisa hidup selaras. Scene ini mencerminkan prinsip 

penghargaan terhadap keanekaragaman adalah live and let live. Menurut Naess, 

perjuangan untuk mempertahankan hidup dan  survival of the fittest, dipahami sebagai 

kemampuan untuk hidup bersama dalam relasi yang kompleks. Tidak diartikan 

sebagai kemampuan untuk mengeksploitasi, membunuh dan menekan yang lain 

(Keraf, 2010: 109). 

Korpus 6 

 

Gambar 6. Potongan gambar dalam scene 30 

Sumber: Film Diam & Dengarkan dalam YouTube Anatman Pictures 

Pelibat wacana dalam scene 30 adalah Nadine Alexandra sebagai narrator yang 

memiliki latar belakang sebagai aktris, model, Putri Indonesia 2010 dan duta Orang 

Utan pada tahun 2016. Pelibat wacana lain dalam scene 30 ini adalah Butet Manurung 

sebagai narasumber yang merupakan antropolog dan pendiri Sokola Rimba. Butet 

dikenal sebagai sosok dengan pengalaman dan interaksi dengan orang di pedalaman 

atau orang rimba. Dalam scene ini pun Butet menceritakan kisah terkait pemahaman 
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hutan dan kulkas bagi Orang Rimba. Melalui kisah tersebut Butet menjelaskan bahwa 

Orang Rimba yang distereotipekan sebagai kaum yang terbelakang justru lebih bijak 

dari pada orang kota dalam menyikapi alam.  

3. Medan Wacana (Tenor of Discourse) 

Pada bagian ini, korpus diuraikan dengan lebih memfokuskan pada narasi bahasa 

dan fungsinya dalam konteks saluran yang terkait dengan pesan penyelamatan 

lingkungan deep ecology. 

 

 

Korpus 7 

 Dalam scene ini cerita disampaikan oleh narrator yang merupakan Aktor senior 

yaitu Christine Hakim, terdapat pemilihan kata “damai” dan “kulkas” pada kalimat 

penutup berupa “tanpa panik memikirkan untuk mengisi kulkasnya” merujuk untuk 

menyindir manusia. 

"Seekor singa yang memakan satu zebra, dan dengan damai membiarkan kawanan 

zebra lainnya lewat. Tanpa panik memikirkan untuk mengisi kulkasnya," 

 Scene ini seakan memberi penekanan pada scene sebelumnya yang 

menggambarkan kerusakan pada bumi apabila makhluknya bersifat rakus. Dalam 

scene 7 ini diberi contoh berupa seekor singa yang merupakan raja hutan dan memiliki 

kemampuan jika ia mau menghabiskan apapun di hutan, hanya berburu sesuai 

kebutuhannya. Hal ini ditekankan dalam kalimat “dengan damai membiarkan 

kawanan zebra lainnya lewat," 

Korpus 8 

 Wacana disampaikan melalui pemilihan latar berupa kehidupan hutan dan 

perkotaan untuk menunjukkan perbedaan cara hidup yang ekstrem. Melalui narasi 

yang disampaikan narrator: 

"Padahal tidak ada satu pun individu atau satu jenis spesies yang dapat hidup sendiri 

tanpa makhluk hidup lain," 

 Menunjukkan adanya pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup 

memiliki status yang sama dari suatu keseluruhan yang saling terkait sehingga 
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memiliki martabat yang sama. Saling membutuhkan dan tidak ada yg bisa hidup 

sendiri, konsep ini dikenal pula sebagai Biospheric egalitarianism–in principle dalam 

prinsip deep ecology. 

"hutan itu kulkas, karena kami ambil secukupnya, besok mau, ambil lagi," 

 Kemudian kisah dari orang rimba yang diceritakan oleh Butet Manurung 

menunjukkan sifat non atropoesentris yang menyadari bahwa manusia merupakan 

bagian dari alam yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan prinsip ekologis, 

manusia berpartisipasi dengan alam. Manusia harus mengakui bahwa keberlangsungan 

hidupnya dan spesies lainnya sangat bergantung pada kepatuhan dengan prinsip-

prinsip ekologis. Maka dari itu orang rimba menganggap hutan sebagai “kulkas” nya 

karena hanya mengambil seperlu nya. 

Korpus 9 

 Melalui medan wacana yang menampilkan gambar secara perlahan bumi menjauh 

dan terlihat di angkasa dengan narasi narator, seakan memberi perenungan kepada 

penonton berupa kalimat dialog. 

"Ah mana mungkin sebongkah batu besar yang mengelilingi matahari ini adalah 

makhluk yang hidup dan sadar? Seperti kita,". 

 Kalimat di atas seakan memberi penyindiran kepada antroposentrisme yang 

memiliki anggapan bahwa bumi merupakan benda mati. Berbeda “ekologi dangkal” 

yang bersifat antroposentris, atau berpusat pada manusia, di mana manusia berada di 

atas atau di luar alam manusia adalah sumber nilai dan alam dipandang bersifat 

instrumental atau hanya memiliki nilai guna. Ekologi „dalam‟ tidak memisahkan 

manusia atau apapun dari lingkungan alamiahnya. Benar-benar melihat dunia bukan 

sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena 

yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. 

Ekologi „dalam‟ mengakui nilai intrinsik semua mahluk hidup dan memandang 

manusia tidak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan (Purnomo, 2014:8).  

"Bumi ini bukan sekadar batu besar berpenghuni yang berputar mengelilingi 

matahari. Kehidupan bukan hanya berada di permukaan bumi. Bumi adalah 

kehidupan itu sendiri. 
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Tanpa bumi, tidak ada kehidupan," 

 Melalui kalimat di atas ditunjukkan bahwa bumi bukanlah benda mati dan 

memiliki kehidupan. Pentingnya bumi akan kehidupan, tanpa bumi tidak akan ada 

kehidupan. Menurut Keraf (2014: 95) manusia merupakan bagian dari alam yang tidak 

dapat dipisahkan. Sejalan dengan prinsip ekologis, manusia berpartisipasi dengan 

alam. Manusia harus mengakui bahwa keberlangsungan hidupnya dan spesies lainnya 

sangat bergantung pada kepatuhan dengan prinsip-prinsip ekologis.  

 

 

Korpus 10 

"Solusi itu bukan di produk, 80% solusi itu dari diri kita sendiri, dan itu semua 

dimulai dari pikiran," 

"...Bukan industri yang harus dicolek, tetapi diri kita dan mindset kita yang harus 

dicolek," 

Kedua kalimat di atas menunjukkan bahwa dari segi industri atau produk telah 

memberi variasi produk yang ramah lingkungan, selanjutnya kembali kepada 

konsumen untuk lebih memilih produk yang mana. Gaya hidup berbusana dan 

kosmetik ramah lingkungan ini termasuk dalam ecopolitics, transformasi kultural dan 

politis yang mempengaruhi dan menyentuh struktur-struktur dasar ekonomi & 

ideologis. Bentuk budaya popular yang disenangi masyarakat modern adalah 

mengkonsumsi sebuah tren, tren merupakan sebuah bentuk respon positif masyarakat 

terhadap suatu hal yang baru sehingga banyak yang mengikuti tren tersebut, mereka 

akan mengikuti tren tersebut sepanjang tren tersebut masih popular dan fenomenal 

dikalangan masyarakat. Salah satu bentuk tren yang sedang popular dikonsumsi 

masyarakat adalah tren green lifestyle. Namun yang diarahkan lagi kepada self 

realization atau realisasi diri, yang menurut Naess dalam Keraf (2010: 109) manusia 

sebagai individu memiliki potensi sebagai pencipta dan menentukan pilihan hidupnya. 

Kalimat di atas juga menyinggung mindset atau pola pikir, yang dimiliki masing-

masing individu. 

Korpus 11 
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Melalui narasi yang disampaikan narator yang berisikan ajakan atau call to action  

bagi setiap umat manusia untuk andil dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui 

kesadaran atas kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. 

"Lewat setitik perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Maupun 

yang teledor, sekecil apa pun itu. Akan punya efek bola salju bagi semesta ini," 

Diksi kalimat setitik perbuatan kita memberi penekanan bahwa sesederhana atau 

sekecil apa pun hal yang kita perbuat akan memberi efek kepada bumi. Diperkuat lagi 

dengan diksi bola salju yang dimaknai sebagai sesuatu yang awal mulanya kecil, 

namun lama kelamaan seiring terus bergulir akan bertambah lapisannya dan menjadi 

bola yang besar. 

"Kesembuhan bagi bumi itu benar-benar nyata, kalau setiap orang mau untuk ikut 

ambil bagian. Di semua bidang kehidupan, setiap hari," 

Diksi kesembuhan bagi bumi memberi pesan bahwa bumi sudah terlanjur sakit dan 

tidak dalam kondisi yang seharusnya, namun ada kemungkinan untuk kembali sehat 

lagi jika setiap manusia di planet bumi mau ikut menjaga lingkungan di semua bidang 

kehidupan sehari-hari. Film ini berupaya menyadarkan, berkontribusi dalam upaya 

penyelamatan lingkungan tidak melulu dengan hal-hal besar, cukup hal-hal sederhana 

yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Korpus 12 

"Upcycle mengajak kita kembali mengingat cara hidup nenek dan kakek kita yang 

penuh pertimbangan, tidak boros, yang penuh kesadaran dalam konsumsi," 

Melalui pembacaan narasi dan pemilihan klip jaman dulu untuk memberi contoh cara 

hidup yang ramah lingkungan. Di sini kata “upcycle” terkesan modern namun 

sebenarnya sudah diterapkan sejak istilah tersebut muncul. Upcycle diartikan sebagai 

memanfaatkan barang tak terpakai dan lebih tinggi dari sekadar daur ulang. Hidup 

dengan kesadaran dalam hal ini adalah konsumsi termasuk dalam prinsip deep ecology 

yang masuk dalam kerangka ecopolitics, deep ecology menuntut adanya perubahan 

menyeluruh yang tidak hanya melibatkan individu, melainkan juga membutuhkan 

transformasi kultural dan politis. 

Korpus 13 
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"Namun tingkat kesejahteraan umat manusia, berbanding terbalik dengan tingkat 

kesejahteraan bumi. Semakin tinggi level kemakmuran suatu negara, tingkat 

konsumsinya juga meningkat," 

Menurut Keraf (2001) dalam Purnomo (2014:3-4) Pembangunan yang tidak sejalan 

dengan kesejahteraan bumi dikenal sebagai model pembangunan developmentalism 

yang bertumpu pada manusia sebagai pusat perhatian (antroposentris). Kemajuan lalu 

dimaknai sebagai kemajuan ekonomi dan materi semata. Keterbelakangan suatu 

negara pun dipahami dalam kerangka keterbelakangan ekonomi materi ini. Tak 

mengherankan jika kemudian negara-negara berkembang memilih beramai-ramai 

mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju dengan memacu pertumbuhan 

ekonomi, yang tidak lain berarti menggenjot eksploitasi sumberdaya alamnya.  

KESIMPULAN 

 Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan penulis guna menjawab 

pertanyaan penelitian terkait bagaimana Film Diam & Dengarkan merepersentasikan 

pesan-pesan penyelamatan lingkungan dalam tinjauan deep ecology diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ditemukan bahwa Film Diam & Dengarkan mengandung pesan penyelamatan 

lingkungan deep ecology yang banyak disampaikan  melalui unsur naratif dalam 

film. Beberapa diksi dan analogi muncul dalam narasinya seperti analogi singa & 

zebra, konsep kulkas bagi  Orang Rimba & Orang Kota, diksi analogi investasi 

dan hutan dalam cerita Orang Rimba yang mewakili prinsip-prinsip deep ecology 

yaitu penghargaan terhadap keanekaragaman ekologis dalam hubungan simbiosis, 

biospheric egalitarianism in principle, non-antroposentrisme, realisasi diri, dan 

ecopolitics. 

2. Selain unsur naratif, unsur teknis seperti ilustrasi visual juga mendukung 

penyampaian pesan penyelamatan lingkungan deep ecology melalui sajian data 

dalam bentuk animasi grafis dan  potongan gambar footage fair use, potongan  

dialog dalam film dan potongan berita. 

 

 Melalui uraian poin di atas membuktikan bahwa pada Film Dokumenter Diam & 

Dengarkan karya Mahatma Putra terdapat representasi pesan-pesan penyelematan 
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lingkungan dalam tinjauan deep ecology yang ditampilkan melalui narasi dan ilustrasi 

visual. Dan diketahui pula bahwa narasi dalam film ini merupakan unsur paling 

dominan dalam penyampaian pesan yang dibuktikan melalui temuan korpus paling 

banyak. 
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