
Latar Pengelolaan Kolaboratif 
Sumberdaya Alam 

Kuliah 1 

Soeryo Adiwibowo 
 



Konteks 

l  Limits to growth (batas-batas pertumbuhan) & The Silent 
Spring (Musim Semi yang Sunyi) à aspek ekologi, 
kerusakan & pencemaran lingkungan 

l  Pilar politik hijau (green politics) à aspek politik 
l  Tindakan kolektif & property rights à aspek ekonomi & 

sosiologis 
l  Aspek kekuasaan (power) à akses à aspek sosiologis 
 



Ekologi & Batas-batas Pertumbuhan 

l  Buku “Limits to Growth” & “The Silent Spring” menjadi 
pencerah bagi kalangan akademisi & rakyat. 

l  Limits to Growth: hasil telaahan para pakar dunia 
terkemuka, analisis pd tataran global, & menggunakan 
modelling & simulation. Memprediksi dooms day atau 
kiamat yang akan tiba akibat ulah manusia sendiri. 

l  The Silent Spring: ditulis dalam bentuk novel yang ditulis 
secara populer oleh seorang aktivis perempuan. 
Menggugah rakyat banyak untuk peduli terhadap kondisi 
lingkungan hidup di sekitar mereka (lokal). 

l  Kedua buku klasik yang menjadi awal penggerak 
gerakan lingkungan. 



Pilar Politik Hijau 

Empat pilar: 
l  Tanggung jawab pada alam/ekologi (ecological 

responsibility) 
l  Demokrasi akar rumput (grass roots democracy) 
l  Keadilan sosial (social justice) 
l  Tanpa kekerasan (non violence) 



Pilar Politik Hijau 
Tanggung jawab terhadap alam/ekologi 
l  Keberlanjutan hanya berlangsung bila daya dukung 

ekologi/alam tidak terlampaui. 
l  Syarat utama agar daya dukung tidak terlampaui: 

–  Pembangunan ekonomi, sosial dan politik harus 
diarahkan ke kemandirian/swa-sembada (self 
sufficient) & pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic 
needs) 

–  Ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic) 
mensyaratkan transformasi fundamental dalam 
pertumbuhan, konsumsi, produksi, dan pola kerja 
(elemen utama ekonomi kapitalisme penyebab 
kerusakan & pencemaran lingkungan). 



Pilar Politik Hijau 
Tanggung jawab terhadap alam/ekologi 
l  Ekonomi dan tatanan kehidupan yang mendorong 

terpenuhinya kebutuhan (needs) bukan keinginan 
(wants) à akan menghilangkan kehendak untuk 
senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi. 

l  Iklan, gaya hidup, & organisasi-organisasi pemicu 
kehidupan konsumtif à meningkatkan konsumsi barang 
& jasa yang tidak terlampau diperlukan à mendorong 
timbulnya keinginan konsumen yang tidak urgen &  



Pilar Politik Hijau 

Demokrasi akar rumput: 
l  Membangun/memelihara norma-norma dan aturan-

aturan bersama di tingkat komunitas; termasuk 
menegakkan norma-norma & aturan tsb. 

l  Membangun agenda bersama komunitas 
l  Pemimpin & kepemimpinan menjadi faktor utama. 
l  Modal sosial merupakan faktor yang lebih penting drpd 

modal kapital 
l  Posisi organisasi LSM atau organisasi akar rumput 

menjadi sentral. Ketergantungan thd LSM atau 
organisasi akar rumput sering menjadi boomerang. 



Pilar Politik Hijau 

Keadilan sosial: 
l  Ketika negara belum dapat menjamin keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat, maka keadilan dapat dibangun pada 
tingkat komunitas yang “wilayah hukumnya” 
memperoleh legitimasi dari para pengikut dan pejabat 
negara yang berwenang yang jarak sosialnya terdekat 
dg komunitas. 

l  Di tingkat komunitas keberhasilan menjaga aturan-
aturan dan kesepakatan untuk distribusi manfaat secara 
adil sangat ditentukan oleh tradisi yang dibangun 
bersama, pemimpin lokal yang menjadi pelindung & 
penjaga, serta modal sosial yang efektif. 



Pilar Politik Hijau 

Tanpa kekerasan: 
l  Kekerasan sering timbul karena terusiknya keadilan 

yang telah dirumuskan bersama 
l  Potensi kekerasan juga timbul manakala komunitas 

berhadapan organisasi pemerintah yang melanggar 
kesepakatan bersama dan/atau tidak menggubris 
aturan-aturan lokal yang dibuat internal masyarakat 
untuk distribusi keadilan manfaat. 

l  Dialogis dan kesabaran alat utama. 
l  “Maraton panjang” untuk memperjuangkan keadilan di 

akar rumput. 



Politik Hijau & Sistem Politik Negara 

l  Politik hijau dapat berkembang subur pada iklim politik 
yang demokratis, sistem ekonomi yang adil, & hukum 
yang tidak berpihak. 

l  Konteks Indonesia: demokrasi baru sampai pada tataran 
institusi. Di masyarakat adat, demokrasi substantif yang 
menjadi spirit & tindakan sehari-hari sudah banyak 
pudar. 

l  Konteks Indonesia: pluralisme hukum. Di masyarakat 
akar rumput jauh dari pusat kekuasaan, hukum adat 
lebih efektif ketimbang hukum positif. 

l  Walau bukan satu-satunya syarat, devolusi penguasaan 
& pengelolaan sumberdaya alam menjadi penentu 
keberhasilan pengelolaan kolaboratif sumberdaya alam. 


