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Dimulai dari

RELASI SOSIAL & ALAM



Green Theoritical Perspectives

• Menjelaskan tiga cara 
pandang melihat relasi 
manusia (society) dgn 
alam;

• Masing-masing 
mempunyai model 
keadilan yang ditujunya;

• Antropocentric

Human 
Centred

• Biocentric

Species 
Centred

• Ecocentric

Socio-ecological  
Centred



Green Theoretical Frameworks

• Keadilan lingkungan, keadilan ekologis 
dan keadilan spesies;

• Masing-masing era dan cara pandang 
menaruh manusia sebagai entitas 
penting dengan peran, hak dan 
kewajiban yang berbeda.

Hak atas Lingkungan dan Keadilan Lingkungan
− Hak atas lingkungan merupakan perpanjangan dari hak

hidup juga hak sosial manusia yang berkaitan dengan
kualitas hidup mereka.

− Adanya rasa tanggungjawab untuk memastikan kualitas
lingkungan yang masih terjaga kepada generasi penerus.

− Kerusakan lingkungan adalah ulah manusia terkait
dengan pemanfaatan nilai dan gunanya Warga Ekologis dan Keadilan Ekologis

− Ecological Citizenship atau warga ekologis memandang
manusia sebagai salah satu bagian dari ekosistem. Manusia
hanya diberi kebebesan menentukan model produksi
memanfaatkan alam dalam batasan ekosfer;

− Keadilan ekologis memberi hak kepada semua entitas di
ekosistem itu untuk dapat hidup dengan baik;

Hak binatang dan Keadilan Spesies
− Berbicara tentang kekerasan yang dialami oleh

hewan dan spesies lain.
− Hewan dan spesies lain memiliki hak untuk bebas

hidup tanpa gangguan manusia, termasuk bebas
dari mendapatkan kekerasan.



KEADILAN EKOLOGIS



Keadilan Ekologis

• Berangkat dari pendekatan ekosentrisme, tiga entitas (subjek) alam;

• Hubungan manusia dengan entitas lain dilihat sebagai hubungan 
komplementer;

• Mengkritik pendekatan antroponstrisme yang menaruh manusia di atas 
segalanya, khususnya varian capitalism plus nature;

• Lebih jauh keadilan ekologis melihat ancaman utama terhadap seluruh 
entitas adalah kapitalisme;

• Melihat kesejahteraan tidak an sich secara ekonomi, namun menaruh
secara seimbang kepentingan sosial, alam dan ekonomi;



Dimensi Perlindungan

• Hak manusia atas lingkungan sama pentingnya dengan hak lingkungan atas 
kehidupan dan keberlanjutannya; 

• Keadilan Ekologis memperhatikan dua hak dari tiga subjek ekologis, human dan 
non-human (living (species non human) and non living entities (habitat));

• Keadilan ekologis mengajarkan kita berada di satu planet dan saling berbagi 
secara adil. Keberlanjutan bukan hanya persoalan utang manusia untuk manusia 
berikutnya, tetapi juga utang terhadap entitas ekologis lainnya.

Keadilan 
Ekologis 

Environmental 
Right

Right to 
Environment



Pembaharuan Posisi Manusia
Makhluk Sosial →Makhluk Ekologis

• Bukan sekedar menjalin relasi dengan manusia lain dan 
masyarakat, lebih luas menjalian relasi baik dengan 
seluruh komponen ekologis;

• Fritjof Capra, fisikiawan berkebangsaan Austria dalam 
buku "The Web of Life” menyebutkan nasib manusia 
tergantung pada situasi yang disebut melek ekologis, 
yaitu kemampuan memahami pinsip-prinsip dasar 
ekologi dan hidup sesuai batasan ekosfer.

Economic Man → Ecological Man

• Dari pertumbuhan kuantitatif menjadi perkembangan 
kualitatif, tata kelola atas bawah menjadi inisiatif tata 
kelola akar rumput, kompetisi ke ko-operasi atau 
kerjasama, struktur kekuasaan global menjadi jejaring 
lokal sirkular;

• Pertanian alami, memperhatikan batasan ekosfer;



TIGA SUBJEK HUKUM EKOLOGIS



Tiga Subjek Hukum 
• Tiga model melihat relasi sosial 

dan alam membedakan tiga jenis 
subjek hukum, manusia (human), 
living entities (species/ biotik) 
selain manusia dan non-living 
entities (abiotik);

• Hanya manusia yang mempunyai 
kemampuan mewakili atau 
memperjuangkan hak hukumnya;

• Untuk entitas non manusia, baik 
biotik maupun abiotik, hak 
hukumnya diberikan perwalian 
kepada organisasi LH dan/ atau 
manusia. 



Model Gugatan Subjek Hukum Non-
Human

• Hak Gugat Organisasi LH
Pasal 92 UU PPLH

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup;

• Perluasan Pemaknaan Citizen Lawsuit
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/2013 tentang Pemberlakuan 

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang

terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan

umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban

hukum oleh pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya

untuk menggugat→ Pendekatannya masih antroposentris



Kaitan dgn Perubahan Iklim
• Setiap derajat kenaikan suhi akan 

membawa perubahan nyata;

• Intensitas dan frekuensi curah hujan 
ekstrem, tingkat kekeringan dan 
gelombang panas atau hilangnya es 
dan salju, bahkan beberapa dampak 
perubahan iklim tidak dapat 
dipulihkan, terutama mencairnya 
lapisan es, naiknya permukaan laut, 
kepunahan spesies dan peningkatan 
keasaman lautan;

• Manusia sebagai wali lingkungan 
wajib mengambil peran memastikan 
pemanfaatan sumber daya alam 
sesuai batasan ekosfer.
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