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Pada Masyarakat Egaliter

 Dalam sistem ekonomi subsistance kepemilikan
sumberdaya alam adalah secara komunal, artinya
baik perempuan dan laki memiliki akses (dan kontrol) 
yang sama terhadap sumberdaya alam. 
Dipengaruhi oleh budaya dominat yang berlaku
dalam suatu masyarakat

 Wilayah adat umumnya dikuasai secara komunal
(baik hak milik atau hak pakai)

 Di dalam prakteknya ada pembagian peran gender 
untuk mengatur pengelolaan hak-hak adat

 Umumnya pembagian peran ini menentukan
wilayah-wilayah kelola termasuk pemanfaatannya
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Pada Masyarakat Egaliter

 Hampir pasti hak-hak adat atas kekayaan alam
melekat pada peran gender yang ada dalam
masyarakat

 Penguasaan atas kekayaan alam tidak terlepas
dari pemaknaan masyarakat terhadap alam
(termasuk konsep ekologis dan feminis mereka)

 Pemanfaatan sumberdaya alam tidak terlepas
dari konsep ekologis dan feminsi yang dianut oleh
masyarakat

 Ada penghormatan terhadap alam dan
terhadap perempuan
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Perubahan Sosial
 Perubahan sosial (melalui kolonialisme-kapitalisme-

globalisasi) menyebabkan perubahan peran
gender dalam masyarakat

 Prakter civilozation (oleh kolonial, misionaris dan
pembangunan pada dasarnya menarik
masyarakat adat keluar dari keintiman relasinya
dengan alam

 Tujuannya adalah menggantikan kepemilikan
atas sumberdaya mereka

 Dengan cara memperkenalkan sebuah gagasan
baru tentang alam, tentang bagaiman
seharusnya alam dimanfaatkan, dan siapa
seharusnya yang memanfaatkan
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Implikasinya Bagi Masyarakat

Adat

 Sebuah tatanan baru tentang

kepemilikan sumberdaya alam

 Hak-hak atas wilayah-wilayah adat

dialihkan dan atau ditegaskan

kepemilikannya menjadi individualis (tidak

komunal) untuk berbagai alasan

 Tujuannya adalah agar penguasaannya

mudah dan pemanfaatannya mulus

7/30/20205



Masyarakat Ekonomi Modern

 Kepemilikian atas sumberdaya harus jelas

 Pengelolaanya diatur dalam mekanisme
pasar

 Pemanfaatannya untuk peningkatan
ekonomi pasar

 Ketika terjadi perubahan struktur ekonomi
dan sosial dimana masyarakat menjadi
kapitalis, kepemilikan atas sumberdaya alam
menjadi individu. Di dalam masyarakat yang 
patriarchal tentu saja kepemilikan itu akan
diberikan kepada laki-laki secara individu. 
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 Ekploitasi sumberdaya alam secara

massive tidak memberikan kesempatan

kepada alam untuk memperbaharui

dirinya dalam proses alamiah. Akibatnya

terjadi kelangkaan sumberdaya dan

ketidakmampuan alam untuk menopang

kehidupan. 

Masyarakat Ekonomi Modern
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Bagaimana Solusinya?

 Pengakuan & penghormatan terhadap hak-

hak masyarakat adat dari negara itu perlu

 Pengakuan itu juga termasuk pengakuan

terhadap peran masyarakat adat menjaga

alamnya

 Termasuk pengakuan terhadap mekanisme

pemanfaatan SDA oleh masyarakat adat

 Perlu ada ruang bagi hukum adat terkait

pengelolaan SDA
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Terimakasih
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