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Abstract 
 

The damage of the environment is not simply caused by technical errors in organizing the 
nature, but it is caused more by the mistakes of human’s attitude and perspective toward fellow 
human being or the universe. The misguided thought of the philosophical belief may emerge 
symbolic and physical violence in the form of oppression of women and exploitation toward 
natural resources. The oppression of nature and women increases when the economic interest is 
made into a single orientation in the decision making, therefore, it brings forth a patriarchal- 
capitalism ideology. Vandana Shiva offers an alternative vision to stop the injustice social 
practices in forestry sector which is caused by patriarchal-capitalism ideology by proposing the 
concept of ecologically sound social justice. This research aims to make explicit, to critically 
evaluate, to comprehensively formulate and to reveal the vision of the concept of ecologically 
sound social justice offered by Shiva and to acquire solid environmental ethics principles to 
support the existence of the concept of ecologically perspective social justice. The philosophical 
methods used in this research are: description, interpretation, holistic, heuristics, hermeneutics 
and contextual reflection. Shiva in constructing the social justice concept; is done by exploiting 
the local wisdom of India society to offset the knowledge product dominance of Western society 
which is patriarchal in character. Femininity values are proposed to be made into a visionary 
base in the policy development and in the society’s life stance, and they are being functioned as 
a mean of ideology critique to dismantle the injustice practices happening  in the society. 
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A.  Pendahuluan 

Hutan merupakan tempat pertemuan antara berbagai makhluk, baik yang bersifat 
biotis maupun abiotis. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda mati saling 
berelasi dan berinteraksi satu dengan yang lain. Hutan menyimpan problematika etika 
lingkungan yang bersifat kompleks, karena berbagai unsur kehidupan saling 
berhubungan satu dengan yang lain. Pola relasi yang sekedar bersifat pragmatis-
fungsional dewasa ini mulai banyak digugat oleh teori etika lingkungan biosentrisme, 
ekosentrisme maupun ekofeminisme (Sonny Keraf, 2006: 49-123). Etika lingkungan 
berusaha memperluas cakupan wilayah perbuatan manusia untuk dikatakan baik secara 
moral. Keluhuran martabat manusia tidak sekedar ditentukan oleh kemampuan 
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membangun relasi dengan sesama manusia, melainkan juga dengan semua unsur yang 
terdapat di alam semesta.  

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini relasi manusia 
dengan kehidupan yang ada di dalam hutan mengalami proses degradasi moral. 
Sejumlah laporan menyebutkan sekitar 1,6 juta sampai 2,4 juta ha hutan di Indonesia 
hilang setiap tahunnya atau setara dengan luas enam kali lapangan bola setiap menitnya. 
Sebelum tahun 1987, laju degradasi hutan dan lahan tercatat sebesar 900.000 ha per 
tahun. Pada periode 10 tahun berikutnya, tahun 1987 sampai tahun 1997, laju degradasi 
hutan dan lahan meningkat menjadi 1,6 juta ha per tahun. Pada periode tahun 1997 
sampai tahun 2000, angka ini secara drastis meningkat menjadi 3,8 juta ha per tahun 
(BAPLAN-JICA, 2003). Penelitian yang dilakukan Forest Watch Indonesia (2009) 
menemukan dalam kurun waktu 60 tahun luas hutan Indonesia mengalami penyusutan 
dari 162 juta ha menjadi hanya 88, 17 juta ha. Kalangan pemerhati lingkungan 
memprediksikan dalam 5-10 tahun mendatang apabila kondisi semacam itu berlangsung 
terus menerus hutan di Indonesia akan mengalami kepunahan. 

Ditengah kondisi kelestarian hutan  Indonesia yang semakin memprihatinkan 
muncul pemikiran inspiratif yang mencerahkan dari seorang filsof India bernama 
Vandana Shiva. Vandana Shiva menawarkan konsep keadilan sosial yang berwawasan 
ekologis sebagai solusi alternatif untuk menghentikan praktek dan kebijakan yang 
bercorak kapitalis-patriarkhi. Gagasan yang dilontarkan bersifat aktual, problematis 
sekaligus inspiratif. Dikatakan aktual karena sampai saat ini persoalan tentang keadilan 
sosial saja masih menjadi perdebatan yang serius dikalangan para filsof maupun 
ilmuwan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh The Liang Gie, sampai sekarang ini 
pengertian, kedudukan, lingkup serta berbagai liku-liku mengenai keadilan sosial  tidak 
pernah dibahas secara terperinci, apalagi landasan teori atau dasar filsafatnya boleh 
dikatakan belum tersentuh. Hampir semua penafsiran tentang keadilan sosial hanyalah 
merupakan pernyataan yang bersifat sangat umum atau melingkar-lingkar kurang 
menyentuh makna yang sesungguhnya (The Liang Gie, 1982: 3).  

Konsep keadilan sosial yang berwawasan ekologis yang disampaikan oleh 
Vandana Shiva juga bersifat problematis. Penambahan kata berwawasan ekologis pada 
konsep keadilan sosial membuat semakin kompleks permasalahan moral yang terdapat 
di dalamnya. Shiva memperluas wilayah cakupan tindakan dan perbuatan manusia 
dikatakan bersifat adil. Keadilan ekologis mengatur tentang relasi manusia dengan 
seluruh isi alam semesta. Alam terdiri dari manusia, binatang, tumbuhan, benda biotis 
maupun abiotis yang semuanya berhak memperoleh perlakukan adil. Dalam konsep 
demokrasi bumi yang ditawarkan oleh Shiva, setiap usur yang ada di alam pada 
hakikatnya memiliki nilai pada dirinya sendiri (nilai Intrinsik), sehingga perlu dihormati 
dan dihargai keberadaannya (Vandana Shiva, 2005: 8). Keluhuran martabat manusia 
tidak hanya ditentukan pada bagaimana manusia berbuat adil terhadap sesama manusia, 
tetapi dengan seluruh unsur kosmos. Keadilan ekologis berusaha mengenali nilai yang 
dimiliki oleh lingkungan bagi seluruh lingkungan makhluk (Nicholas Low, Brendan 
Gleeson, 2009: VII).  

Konsep keadilan sosial yang berwawasan ekologis yang ditawarkan Vandana 
Shiva diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi yang mencerahkan bagi penataan 
kebijakan maupun pembangunan hukum Indonesia di masa kini maupun mendatang. 
Ide-ide besar pemikiran Vandana Shiva menarik untuk dicermati, diteliti dan diungkap 
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secara mendalam sehingga nantinya dapat menjadikan sumber bahan dan sumber nilai 
yang berharga bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan hukum di Indonesia. 

B.  Metodologi Penelitian 

Penelitian kepustakaan ini membahas Objek material berupa hasil pemikiran 
filsof ekofeminis Vandana Shiva tentang konsep keadilan social yang berwawasan 
ekologis, sedangkan objek formal melihat dari sudut pandang etika lingkungan. Pustaka 
primer yang menjadi fokus analisis pembahasan adalah: Vandana Shiva dan J. 
Bandyopadhyay, 1993, “Penilaian Teknologi Oleh Rakyat Riset” dalam buku Riset 
Partisipatoris Riset Pembebasan, Gramedia kerjasama dengan Yayasan Kartika Sarana, 
Jakarta.; Vandana Shiva, 1994, Bioteknologi dan Lingkungan dalam Perspektif 
Hubungan Utara-Selatan, PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan 
KONPHALINDO, Jakarta.;Vandana Shiva 1997, Bebas dari Pembangunan 
Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India, Yayasan Obor bekerjasama 
dengan KONPHALINDO, Jakarta. Vandana Shiva dan Maria Mies, 2005, 
Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempaun dan Lingkungan, IRE Press, 
Yogyakarta.; Vandana Shiva, 2005; Earth Democracy; Justice, Sustainability, and 
Peace, South End Press. Sumber data pustaka primer dilengkapi dengan pustaka 
sekunder berupa buku etika lingkungan, filsafat kebudayaan dan kajian gender. Untuk 
memperdalam analisis dipergunakan unsur-unsur metode filsafat berupa: deskripsi, 
interpretasi, holistika, heuristik, hermeneutik dan refleksi kontekstual (Anton Bakker, 
Charis Zubair, 1990: 63-65). 

C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1.  Riwayat Hidup Vandana Shiva 

Vandana Shiva lahir pada tanggal 5 November 1952 di daerah Dehradun India. 
Ayahnya bernama Rajuji seorang bekerja di bidang konservasi hutan, sedangkan ibunya 
seorang petani. Kepedulian terhadap lingkungan mengalir dari darah kedua orang 
tuanya yang kehidupannya dekat dengan alam. Keluarga sangat mendukung aktivitas 
pengembangan ilmunya maupun gerakan memperjuangkan nasib perempuan dan 
kelestarian lingkungan. 

Bidang ilmu pengetahuan yang awal mula ditekuninya adalah bidang fisika dan 
filsafat Ilmu. Shiva memperoleh meraih dua gelar akademik Ph.D bidang fisika 
kuantum dan filsafat dari University of Western Ontario London pada tahun 1979. 
Shiva menyadari permasalahan lingkungan dan perempuan merupakan hal yang bersifat 
kompleks dan terkait dengan berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu pengkajian 
secara multi disiplin agar keputusan yang diambil lebih bijaksana.  

Berbekal ilmu pengetahuan yang bervariatif didukung oleh kecerdasan 
intelektual yang tinggi menjadikan ia bersikap kritis terhadap apa yang datang dari luar. 
Shiva selalu menganalisis semua dampak positif maupun negatif berbagai macam 
sistem nilai maupun kebijakan yang berasal dari luar. Pergaualan yang luas dengan para 
perempuan , para petani yang hidupnya  sangat dekat dengan alam dan orang – orang 
suku India ikut membentuk pengembangan visi ekologis. Shiva merasa kehidupan 
petani, penderiataan perempuan dan kearifan lokal suku di India merupakan  gurunya 
dalam berpikir ekologi (Mary Mellor, 2003: 193). 
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Shiva selain sebagai ilmuwan, filsof sekaligus sebagai aktivis yang terlibat 
secara langsung melakukan aksi protes melawan berbagai ketidakadilan yang 
merugikan perempuan dan alam. Shiva berperan aktif dalam gerakan Chipko yang 
menjadi tonggak sejarah perjuangan perempuan India di bidang penyelamatan hutan. 
Perempuan pasang badan melindungi aksi pembabatan hutan dengan cara memeluk 
pohon. Resiko diterjang Bouldoser diambil demi menyelamatkan pepohonan yang akan 
ditumbangkan. Kegigihan dan keberanian melawan arus globalisasi yang berpotensi 
menyengsarakan masyarakat India menjadikan Shiva masuk dalam kategori salah satu 
”ilmuwan radikal’ yang terkemuka di dunia menurut versi harian Inggris ”The 
Guardian” (Ahmad Sururi, 2007: 21).  

2.  Kritik Shiva Terhadap Pemikiran Kapitalisme- Patriarkhi 

Kapitalisme – Patriarkhi merupakan akar masalah munculnya ketiadakadilan 
sosial dan pengrusakan lingkungan. Segala usaha untuk mewujudkan kelestarian 
lingkungan dan keadilan sosial tidak akan membuahkan hasil perubahan yang signifikan 
apabila tidak diiikuti dengan langkah-langkah konkrit untuk menghapuskan cara 
pandang dan pola pikir kapitalisme-patriarkhi. Hal ini disebabkan sistem nilai yang 
dikembangkannya kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan, tidak memberikan 
tempat yang wajar dan bahkan cenderung menindas kaum perempuan (Banawiratma, 
2002: 74). Dalam perspektif pemikiran Shiva, asumsi-asumsi yang mendasari sistem 
kapitalisme-patriarkhi buruk secara moral karena lebih berorientasi pada hal yang 
bersifat materialistis, dekat dengan budaya kematian, berpola pikir dualistik-dominatif 
dan berpola pikir reduksionis. Dampak negatif dari cara pandang dan pola pikir tersebut 
mengakibatkan kondisi lingkungan  menjadi semakin cepat rusak dan penderitaan yang 
menimpa perempuan semakin bertambah berat (Bernadus Wibowo Suliantoro, 2010: 
154-159). Kapitalisme-patriarkhi memiliki prinsip proses produksi harus menghasilkan 
laba dan memupuk modal yang setinggi-tingginya sehingga mengakibatkan hutan 
diekploitasi secara besar-besaran untuk meraih keuntungan yang sebanyak-
banyaknya(Vandana Shiva, 1997: 12). Perempuan yang hidupnya lebih banyak 
bergantung pada hutan menjadi semakin miskin, tanggungjawab bertambah berat dan 
kewajiban bertambah banyak. 

Kapitalisme-patriarkhi mengembangkan prinsip maskulinitas yang di dalamnya 
dekat dengan budaya kematian. Prinsip maskulinitas mengarah pada budaya kematian 
dan penghancuran karena bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan. 
Pohon memiliki nilai ekonomis ketika sudah ditumbangkan, kehidupannya menjadi 
mati dan kemudian kayunya diolah oleh mesin produksi menjadi bubur untuk digunakan 
sebagai bahan pebuatan kertas. Kapitalisme patrirakhi juga cenderung mematikan fungsi 
produksi dan reproduksi yang biasanya dilakukan oleh perempuan, sehingga 
mengakibatkan kedudukan perempuan bergeser bukan lagi sebagai produsen penghasil 
kehidupan melainkan sekedar menjadi konsumen (Vandana Shiva, 2005: 198). 

Shiva mengkritik terhadap landasan epistemologi yang dikembangkan oleh 
kapitalisme-patriarkhi. Bahaya dari landasan Epistemologi kapitalisme patriarkhi yang 
berpola pikir dualistik-dikotomi dapat melahirkan kebijakan dominasi. Cara pandang 
yang memisahkan manusia dengan lingkungan memungkinkan terjadinya penaklukan 
lingkungan oleh manusia. Hutan dengan seluruh organisme yang terdapat di dalamnya 
hanya dilihat sebagai objek dan sarana untuk memenuhi kepentingan manusia, sehingga 
tidak ada ikatan emosional antara hutan dengan manusia yang ada hanyalah relasi 
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fungsional. Pola pikir dualisme semakin memperkokoh cara pandang dunia yang 
menganggap bahwa hutan hanyalah merupakan objek yang tak berdaya dan pasif maka 
dapat ditundukkan dan dijarah untuk kepentingan manusia (Vandana Shiva, 1997: 52-
53). 

Landasan ontologi kapitalisme – patriarkhi yang menekankan pada aspek 
homogenistas menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan. Ontologi homogenitas 
muncul akibat dari pola pikir reduksionis yang menyeragamkan nilai dipersempit 
mengikuti permintaan pasar (Vandana Shiva,1997: 105). Pohon yang ditanam adalah 
yang laku dan dibutuhkan pasar. Hutan alami dianggap tidak produktif kecuali diubah 
menjadikan perkebunan spesies yang mengembangkan tanaman keras dengan sistem 
monokultur. Fokus pengelolaan hutan dipusatkan pada pohon-pohon yang memiliki 
nilai komersiil tinggi. Tanaman obat yang sangat dibutuhkan oleh perempuan tidak 
pernah mendapat perhatian, bahkan dapat dengan mudah dimusnahkan apabila 
pertumbuhannya  dipandang mengganggu pohon yang bernilai ekonomis tinggi. 

Shiva memiliki pandangan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan 
kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan penataan kembali terhadap 
pola pikir maupun cara pandang manusia terhadap alam maupun dengan sesama. Visi 
dasar dari landasan ontologi yang dikembangkannya adalah menempatkan kedudukan 
manusia sebagai makhluk yang relasional yang saling memperkaya, saling 
membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan lain. Manusia dipandang sebagai 
makhluk yang otonom sekaligus relasional. Kedudukan manusia dalam keseluruhan 
struktur kosmis (alam) merupakan satu keluarga, sehingga semua organisme yang 
terdapat di dalamnya merupakan satu kerabat yang wajib diperlakukan dengan penuh 
rasa hormat (Vandana Shiva, 2005: 120-121). Manusia hadir ke dunia menempati posisi 
sebagai tamu, sehingga wajib bersikap hormat dan santun terhadap keluarga yang 
didatangi. Shiva mengkritik terhadap sistem kapitalisme patriarkhi yang menempatkan 
kehadiran manusia seperti sosok kolonialisme. Kolonialisme mentransformasikan 
manusia dari peran tamu menjadi pemangsa yang ganas (Vandana Shiva, 2005: 120-
121).  

Shiva menawarkan visi epistemologi berlandaskan pada tanggungjawab kultural 
untuk merombak penindasan menuju pembebasan. Segala bentuk pengetahuan yang 
berwatak patriarkhi harus diganti dengan pengetahuan yang lebih berkeadilan gender 
dan ekologis dengan cara menjadikan nilai-nilai feminisme sebagai visi dasar 
pengembangan epistemologi. Nilai-nilai feminitas seperti memelihara, menjaga, 
merawat, berbagi, kerjasama, relasional, cinta, salidaritas dijadikan landasan bagi 
pengembangan epistemologi (Rachmad Hidayat, 2006: 31). Nilai-nilai feminitas 
ditempatkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap permasalahan ekologi 
(Dally Louis K, 1990: 89). Penempatan prinsip-prinsip feminitas dalam pengembangan 
pengetahuan menurut pandangan Vandana Shiva dapat menciptakan watak ilmu yang 
lebih ramah lingkungan, berkeadilan gender, tidak ekploitatif dan tidak reduksionis 
(Vandana Shiva, 1987: 67-69). 

Visi landasan aksiologi yang dikembangkan oleh Shiva menempatkan hakikat 
ilmu tidak bersifat bebas nilai dan hendaknya berkolaborasi dengan kearifan lokal. 
Shiva mengkritik terhadap pandangan bahwa ilmu pengetahuan bersifat universal dan 
bebas nilai. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak tumbuh dan berkembang di ruang 
hampa, melainkan dibesarkan dalam konteks budaya. Ungkapan ilmu bebas nilai tidak 
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lebih hanyalah klaim sepihak bersifat ahistoris yang didalamnya menyembunyikan 
kepentingan negara maju untuk memaksakan sistem nilainya ke negara berkembang 
(Heri Santosa, 2003: 314). Shiva tidak mempertentangkan antara pengetahuan ilmiah 
dengan pengetahuan masyarakat yang diterima secara turun temurun sebagai kearifan 
lokal. Bagi Shiva baik ilmu pengetahuan ilmiah maupun pengetahuan masyarakat sama- 
sama penting dan sama-sama bernilai dalam struktur pengetahuan. Riset ilmiah perlu 
mendapat dukungan pengetahuan rakyat agar hasilnya dapat memberikan nilai manfaat 
yang lebih komprehensif. Kasus eksploitasi terhadap sumber hutan di Madhya Prades 
dan Binhar India menunjukan riset ilmiah yang tidak memperhatikan pengetahuan 
rakyat akan mendapatkan perlawanan (Vandana Shiva dan J. Bandyopadhyay, 1993: 
137-138). Rekomendasi penghutanan ilmiah untuk menghancurkan hutan-hutan sal 
tradisional diganti dengan pohon jati dan pohon pinus yang dipandang bernilai 
komersial lebih tinggi mendapat perlawanan dari masyarakat. Pohon sal secara ilmiah 
dipandang kurang bernilai maka disingkirkan, tetapi dalam pengetahuan rakyat pohon 
sal merupakan bagian integral dari hidup sosial, religius, kultural dan ekonomis 
sehingga masyarakat memandang perlu untuk dipertahankan. Konflik tersebut dapat 
teratasi setelah ilmuwan berkolaborasi dengan rakyat  melakukan riset partisipatif.  

Riset ilmiah sebenarnya akan menjadi semakin berbobot apabila kearifan lokal 
yang dijujung tinggi oleh masyarakat disinergiskan. Minimal ada dua alasan perlunya 
pengetahuan ilmiah bersinergi dengan pengetahuan rakyat: pertama, pengetahun rakyat 
menyediakan pemahaman yang lebih holistis mengenai dunia alamiah dan sosial. 
Pengetahuan rakyat tentang hutan tidak hanya sebatas kumpulan kayu, namun dari sudut 
multi fungsi dengan melihat keanekaragaman bentuk serta fungsi. Kedua, rakyat 
memiliki pengetahuan yang lebih tepat terkait dengan kesulitan yang menghimpitnya. 
(Vandana Shiva, 1993: 135). Pengetahuan rakyat sudah teruji oleh dimensi wuktu yang 
panjang perlu diberi apresiasi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah 
maupun pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

3. Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis Berfondasikan Demokrasi Alam 

Keadilan sosial merupakan tujuan yang menjadi dambaan dari arah perjuangan 
ekofeminis Vandana Shiva. Keadilan sosial sebagai tujuan memerlukan sarana untuk 
dapat mewujudkannya. Tujuan yang luhur hendaknya diraih dengan menggunakan 
sarana yang baik pula. Menghalalkan segala macam cara dan sarana untuk mewujudkan 
tujuan dapat mengaburkan nilai kebaikan itu sendiri. Instrumen yang dipilih untuk 
mewujudkan keadilan hendaknya secara intrinsik dapat mengakomodasikan 
kepentingan semua pihak. Shiva memilih demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan 
keadilan sosial berwawasan ekologis. 

Shiva memperkenalkan prinsip demokrasi yang berlakunya tidak hanya dalam 
relasi sosial antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan  semua 
makhluk yang ada di alam. Dalam sejarah perkembangan pemikiran etika lingkungan 
inspirasi tentang demokrasi alam pernah disampaikan oleh Chief Seattle dari suku 
Suquamish pada tahun 1848. Menurut Chief Seattle demokrasi alam sebenarnya sudah 
hidup dalam  kearifan lokal penduduk asli Amirika maupun berbagai kebudayaan asli di 
seluruh dunia. Shiva mengkontekstualisasikan konsep demokrasi alam dalam kearifan 
local masyarakat India dengan istilah vasuhaiva kutumbkham yang artinya keluarga 
bumi. Konsep keluarga bumi memiliki pandangan bahwa kehidupan yang ada di alam 
merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan antara manusia dengan non-
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manusia dari generasi masa lalu, sekarang maupun masa mendatang (Vandana Shiva, 
2005: 1). Gagasan tersebut memperluas horison tanggungjawab moral berbuat baik dari 
sisi historis belaku lintas generasi dari sisi ekologis berlaku lintas makhluk.  

Prinsip demokrasi alam berisikan 10 prinsip dasar yang perlu diperhatikan pada 
saat manusia menjalin relasi dengan lingkungan fisik maupun dengan lingkungan sosial. 
Adapun inti dari kesepuluh prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut (Vandana 
Shiva, 2005:9-11): 

a). Semua spesies, orang, dan budaya memiliki nilai intrinsik. 
Semua makhluk merupakan subjek yang memiliki integritas, kecerdasan, dan 
identitas dalam dirinya sendiri sehingga tidak pernah diijinkan hanya sekedar 
dijadikan objek kepemilikan untuk dimanipulasi, dieksploitasi maupun dimusnah-
kan. Manusia tidak berhak mematenkan spesies lain, orang lain maupun budaya lain 
kemudian didaku sebagai pemilik tunggal. 

b). Demokrasi hendaknya diberlaku ke semua komunitas kehidupan yang ada di alam. 
Semua makhluk merupakan anggota keluarga alam yang saling berhubungan dalam 
jaring-jaring kehidupan bumi yang bersifat rapuh. Kerapuhan akan menjadi kokoh 
manakala dibangun kerjasama secara sinergis satu dengan lain. Semua memiliki 
tugas untuk melindungi proses kehidupan ekologis yang ada di alam, memberikan 
hak kepada yang bersangkutan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua spesies 
maupun semua orang. Manusia tidak berhak melanggar batas ruang ekologis spesies 
lain maupun orang lain, ataupun melakukan pengancaman secara kejam maupun 
menggunakan cara-cara kekerasan. 

c). Hormat terhadap keragaman alam dan budaya. 
Keragaman biologis dan budaya merupakan tujuan bagi dari diri sendiri. Keragaman 
biologis merupakan nilai dan sumber kekayaan, baik secara material maupun 
kultural yang menciptakan kondisi yang berkesinambungan. Keragaman kultural 
dapat mewujudkan kondisi kehidupan yang damai, oleh karena itu semua orang 
memiliki tugas untuk mempertahankan keragaman biologis maupun kultural. 

d). Semua makhluk memiliki hak alami untuk memperoleh makanan. 
Semua makhluk memiliki hak untuk memperoleh makan dan minuman yang aman 
dan bersih. Sumber daya alam vital berupa makanan dan minuman harus tetap 
menjadi milik umum. Hak atas makanan merupakan hak alami karena memberi 
jaminan supaya dapat bertahan hidup. Hak tersebut bukan merupakan pemberian 
negara atau perusahaan sehingga keberadaannya tidak dapat dihapuskan oleh 
mereka. Negara maupun perusahaan tidak berhak mengurangi, menghancurkan 
maupun menghilangkan hak milik umum yang dapat memberikan jaminan bagi 
kelangsungan hidup. 

e). Demokrasi Alam berlandaskan pada ekonomi hayati dan demokrasi ekonomi 
Demokrasi Alam berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi dalam 
demokrasi alam hendaknya memberi jaminan perlindungan terhadap ekosistem dan 
integritas yang ada. Masyarakat memperoleh jaminan perlindungan atas mata 
pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat dasar. Tidak ada orang, 
spesies ataupun budaya yang dapat dibuang begitu saja karena dipandang tidak 
bernilai. Ekonomi alam merupakan sistem ekonomi hayati yang ditujukan untuk 
kebaikan umum sehingga perlu dijaga kesinambungan, keberagaman, pluralistik  
kehidupan yang telah ada. 
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f). Ekonomi hayati dibangun di atas ekonomi lokal 
Ekonomi lokal pada hakikatnya merupakan sistem ekonomi yang efisien, memiliki 
kepedulian terhadap kesinambungan sumberdaya alam, kreativitas dalam penciptaan 
peluang kerja maupun pengelalolaan sumber daya alam dan berkeadilan. 
Masyarakat hendaknya membeli barang dan jasa dari non-lokal sejauh hal tersebut  
tidak dapat dihasilkan secara lokal. Barang maupun jasa yang diperdagangkan ke 
non-lokal hendaknya menggunakan pengetahuan dan sumber daya lokal. Demokrasi 
Alam berdasarkan pada semangat ekonomi lokal, mendukung ekonomi nasional 
maupun global. Ekonomi global hendaknya tidak merusak dan menghancurkan 
ekonomi lokal, ataupun membuat orang-orang lokal menjadi terbuang. Ekonomi 
hayati menghargai kreativitas semua manusia, memberi ruang terhadap beragam 
kreativitas untuk mengembangkan potensi diri secara penuh. Ekonomi hayati 
merupakan ekonomi yang terdesentralisasi dan bersikap hormat terhadap 
keberagaman. 

g). Demokrasi Alam merupakan demokrasi hayati 
Demokrasi hayati merupakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang 
berlandaskan pada penghormatan terhadap semua kehidupan. Semua orang berhak 
membuat keputusan terhadap makanan yang akan dimakan, air yang akan diminum, 
dan mendapat jaminan atas kesehatan dan pendidikan. Demokrasi hayati tumbuh 
dari masyarakat bawah seperti sebuah pohon yang tumbuh dari bawah ke atas. 
Demokrasi Alam diatur berdasarkan prinsip-prinsip inklusi, hormat terhadap 
perbedaan, dan bertanggung Jawab terhadap kelestarian ekologis dan secara social. 
Demokrasi hayati berdasarkan pada demokrasi lokal yang memiliki kewenangan 
tertinggi dalam mengambil keputusan terkait dengan sumber daya lingkungan, 
sumber daya alam, makanan dan mata pencarian warganya. Kewenangan yang 
didelegasikan ke tingkat pemerintahan lebih didasarkan pada prinsip percabangan. 
Asumsi dasar dari konsep demokrasi alam dibangun atas pemikiran semua orang 
dapat mengatur dan menguasai dirinya sendiri. 

h). Demokrasi Alam berdasarkan pada budaya hayati 
Budaya hayati memberi ruang dan kedamaian bagi masyarakat untuk menjalankan 
agama secara berbeda, memiliki keyakinan dan identitas berbeda. Budaya hayati 
memperbolehkan keragaman budaya untuk berkembang atas dasar kemanusiaan 
yang umum dan hak yang umum sebagai anggota komunitas alam. 

i). Budaya hayati memelihara terhadap kehidupan 
Budaya hayati berdasarkan pada penghargaan terhadap martabat dan kehidupan 
manusia maupun non-manusia, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin dan 
budaya, generasi sekarang maupun generasi mendatang. Budaya hayati merupakan 
budaya ekologis yang tidak menyelenggarakan gaya hidup yang menghancurkan 
kehidupan, berprilaku konsumtif dan berproduksi secara berlebihan, dan bersikap 
ekploitatif terhadap sumber daya yang ada. Budaya hayati memiliki corak yang 
beragam dan berdasarkan pada penghormatan terhadap semua kehidupan. Budaya 
hayati mengakui keberagaman identitas berdasarkan tempat dan kesadaran 
komunitas local dalam menjalin hubungan dengan sesama individu maupun semua 
kehidupan yang ada. 

j). Demokrasi Alam mengglobalkan perdamaian, kepedulian, dan perasaan. 
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Demokrasi Alam menghubungkan orang dalam lingkaran untuk meningkatkan rasa 
saling peduli dan saling bekerja sama; bukan membagi-bagi untuk saling bersaing, 
menciptakan konflik yang dapat menimbulkan suasana ketakutan dan rasa 
kebencian. Demokrasi alam mengglobalisasikan nilai-nilai keadilan, mengem-
bangkan rasa kepedulian dan menjaga kelestarian alam. 
Gagasan demokrasi alam menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial 
tidak cukup sebuah kebijakan telah mendapat konsensus dari masyarakat, melainkan 
perlu dibangun atas prinsip-prinsip etis yang memberi penghormatan terhadap 
pluralitas, hormat terhadap kehidupan yang ada, memberi tempat agar semua 
makhluk dapat berekspresi dan berkembang sesuai dengan jati dirinya, berorientasi 
pada kesejahteraan semua makhluk. Keadilan sosial yang berwawasan ekologis 
terwujud apabila tercipta iklim kondusif semua makhluk dapat mengembangkan 
potensi diri secara optimal sesuai dengan jati dirinya. 

4.  Dimensi Etis Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis 

Demokrasi pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan bukan 
tujuan bagi dirinya sendiri. Tujuan yang hendak dicapai dalam sistem demokrasi adalah 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil. Shiva mengembangkan prinsip 
keadilan dalam kaitannya dengan bagaimana manusia harus berperilaku baik terhadap 
sesama maupun dengan alam. Keadilan dipandang sebagai salah satu keutamaan moral 
yang perlu dikembangkan oleh manusia supaya kehidupan sosial dapat berjalan secara 
harmoni dan kelestarian alam dapat terus terjaga. Relasi antara manusia dengan sesama 
maupun dengan alam hendaknya menjunjung tinggi prinsip keadilan. Semua makhluk 
menghendaki mendapat perlakuan adil, sehingga subjek moral perlu diperluas ruang 
lingkupnya bukan hanya sebatas manusia, tetapi juga binatang, tumbuhan, batu, gunung 
maupun benda-benda lain yang terdapat di alam.  

Dasar legitimasi etis semua makhluk perlu memperoleh perlakuan secara adil 
berlandaskan pada tiga pertimbangan: 1). kehidupan terjelma dalam semua unsur yang 
ada di alam; 2). semua unsur yang ada di alam memiliki nilai intrinsik; 3). semua unsur 
yang ada di alam merupakan satu kesatuan sistemik sehingga membentuk keluarga 
bumi (Shiva, 1997: 49-51, Vandana Shiva, Maria Mies, 2005: 95-96). Pertimbangan 
paling fundamental semua makhluk perlu diperlakukan secara etis karena karena yang 
bersangkutan hidup. Kehidupan menurut Shiva tidak hanya terjelma dalam diri manusia, 
melainkan juga ada pada binatang, tumbuhan, batu-batuan, sungai dan lain sebagainya. 
Gunung yang tampaknya merupakan sebuah benda mati yang tidak bergerak, 
sebenarnya terdapat kehidupan (Vandana Shiva, 1997: 49-51). Semua kehidupan yang 
ada di alam perlu mendapat perlakuan secara adil. 

Kehidupan bernilai bagi dirinya sendiri sekaligus berkontribusi bagi yang lain. 
Kehidupan tidak akan ada tanpa kehadiran pihak lain, sehingga otonomi selalu bersifat 
relasional. Semua makhluk yang ada di alam pada hakikatnya memiliki nilai bagi 
dirinya sendiri sekaligus memiliki kontribusi bagi kelangsungan hidup yang lainnya 
sehingga perlu mendapat perlakuan secara adil. Setiap makhluk memiliki tujuan bagi 
dirinya sendiri, sehingga tidak boleh diperlakukan hanya sebagai  sarana semata untuk 
mewujudkan tujuan bagi yang lain. Tidak ada makhluk  di alam yang tidak memiliki 
fungsi bagi yang lain, meskipun demikian keberadaannya tidak boleh dinilai hanya dari 
sisi fungsionalnya saja. Memperlakukan makhluk lain hanya semata-mata dari segi 
fungsionalnya berarti bertentangan dengan prinsip keadilan. 
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Kehidupan yang ada di alam merupakan satu kesatuan saling terkait, saling 
berhubungan, saling membutuhkan, saling mempengaruhi satu dengan lain membentuk 
ekosistem yang oleh Shiva dinamakan keluarga bumi. Setiap bagian menyatu dalam 
kebersamaan dengan yang lain membentuk jaring-jaring kehidupan. Ciri khas sebuah 
sistem agar dapat  lestari  menurut Suseno harus ada keseimbangan (Magnis Suseno, 
1991: 229). Ekosistem akan terancam kelestariannya apabila manusia bertindak secara 
tidak adil dalam bentuk memperlakukan secara tidak seimbang antara makhluk yang 
ada di alam. 

Perlakuan adil menurut Shiva dapat mempengaruhi terhadap keberlangsungan 
hidup manusia maupun alam. Keadilan terhadap sesama dan terhadap alam memiliki 
keterkaitan yang erat. Keberlangsungan hidup manusia tidak akan dapat bertahan lama 
tanpa adanya keadilan lingkungan, keadilan lingkungan tidak mungkin terwujud tanpa 
ada keadilan antar jenis kelamin (Vandana Shiva, Maria Mies, 2005: 95-96). Kehidupan 
sosial akan terus ada dan kelestarian alam akan dapat terjaga apabila manusia 
membathinkan sekaligus mempraktekkan prinsip keadilan dalam hidup bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

Kriteria perbuatan dikategorikan adil tidak sebatas memperlakukan secara sama 
pada pihak lain. Ukuran keadilan sosial tidak berdasarkan pada prinsip persamaan. 
Memperlakukan pihak lain secara sama tidak otomatis yang bersangkutan sudah berbuat 
adil, karena setiap manusia memiliki bakat, potensi dan keinginan yang berbeda-beda. 
Memperlakukan pihak lain secara sama tidak memberikan jaminan terbangun relasi 
yang adil. Shiva mengusulkan konsep keadilan dalam wujud equality in diversity yaitu 
laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya (Ratna 
Megawangi, 1999: 226). 

Ukuran keadilan yang dikemukakan oleh Shiva berbeda dengan cara pandang 
Antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme. Antroposentrisme ukuran keadilan 
ditentukan oleh manusia, biosentrisme ukuran keadilan ditentukan oleh harkat semua 
makhluk hidup, sedangkan ekosentrisme mengukur keadilan berdasarkan pada 
keseluruhan ekosistem (Sonny Keraf, 2006: 33-75). Pada Shiva ukuran keadilan adalah 
kehidupan dan kesejahteraan seluruh isi alam semesta baik manusia maupun non-
manusia. Perbuatan yang adil diharapkan dapat mendorong supaya kehidupan yang 
sudah ada dapat tetap terjaga, terawat, terpelihara dan berkembang dengan lebih baik. 
Sikap adil diwujudkan dengan tindakan untuk tidak mengurangi, merugikan, mengubah 
maupun  merusak kehidupan yang telah ada secara berlebihan.  

Implementasi prinsip keadilan dalam relasi manusia dengan lingkungan fisik 
maupun lingkungan sosial diwujudkan dalam bentuk menciptakan iklim yang kondusif 
yang memungkinkan semua pihak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. 
Prinsip keadilan mengadaikan semua subjek moral diberi ruang, kesempatan dan tempat 
untuk hidup, tumbuh, berkembang serta mengaktulisasikan potensi diri secara optimal. 
Perwujudan perlakuan yang adil dalam relasi manusia dengan lingkungan sosial adalah 
laki-laki maupun perempuan diberi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara 
dalam keterlibatan maupun menikmati hasil-hasil pembangunan. Perempuan diberi 
peluang/kesempatan yang sama, diajak terlibat secara bersama-sama, diberi kebebasan 
yang sama untuk mengambil keputusan dan diberi kemanfaatan yang sama dalam 
proses maupun menikmati hasil-hasil pembangunan. 
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Perwujudan relasi yang adil dengan lingkungan fisik dalam bentuk semua 
kehidupan yang ada di alam dihormati dan diberi kesempatan untuk tumbuh dan 
berkembang. Shiva gigih memperjuangkan sistem pengelolaan hutan yang bercorak 
multikultur karena dalam sistem tersebut selain meningkatkan kesejahteraan pada 
perempuan juga memberi rasa keadilan pada semua makhluk yang ada di hutan. Dalam 
hutan yang bercorak multikultur berbagai ragam kehidupan dihormati dan diberi 
kesempatan untuk hidup, tumbuh dan berkembang biak. Shiva menentang corak hutan 
monokultur yang dikembangkan oleh pemikiran kapitalisme-patriarkhi karena 
memperlakukan makhluk secara diskriminatif. Tumbuhan maupun binatang yang 
memiliki nilai ekonomis tunai tinggi di pasar mendapat perlakuan istimewa, sedangkan 
yang tidak dapat disingkirkan, dibuang maupun dimusnahkan. Bagi Shiva 
keanekaragaman hayati kehidupan yang ada di dalam hutan perlu dihormati selain 
bermanfaat secara fungsional untuk menopang kehidupan lain juga berlandaskan pada 
pertimbangan masing-masing spesies memiliki nilai intrinsik (Vandana Shiva, 2005: 9). 

Keadilan mengandaikan adanya keseimbangan antara pemanfaatan dengan 
kewajiban pemulihan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam perlu 
mempertimbangkan rasa keadilan yang lebih sensitif gender. Pihak yang memperoleh 
manfaat lebih besar (karena memperoleh ijin dan mendapat keuntungan lebih dari 
pemanfaatan sumber daya hutan), harus menanggung beban yang lebih besar dalam 
memulihkan, melestarikan dan memelihara hutan. Perempuan sebagai subjek yang 
rentan terhadap adanya kerusakan hutan perlu mendapat kompensasi ekonomi, sosial, 
maupun budaya secara proporsional akibat dari perubahan ekosistem yang terdapat di 
dalam hutan. 

Keadilan berlaku bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Generasi 
mendatang berhak mendapat peluang dan manfaat yang setara atas sumber daya alam 
yang ada. Untuk mewujudkan keadilan tersebut perlu dijaga dan dilakukan langkah-
langkah yang pemeliharaan hubungan keselarasan dengan alam. Perlakuan adil terhadap 
generasi mendatang diwujudkan dalam sikap hidup secara berhemat dan menempatkan 
aktivitas konsumsi, produksi dan reproduksi kehidupan dalam satu siklus yang tidak 
terputus dan tidak saling mengasingkan.  

Shiva mengkritik terhadap parameter keadilan yang menggunakan kriteria 
pemenuhan kebutuhan konsumsi seperti yang dipraktekkan dalam tradisi masyarakat 
Barat. Prinsip demokrasi alam memberi kewenangan tertinggi pada masyarakat lokal 
atas membuat keputusan yang terkait dengan sumber daya lingkungan, sumber daya 
alam, pola makan yang akan dikonsumsi (Vandana Shiva, 2005: 11). Masyarakat lokal 
tidak perlu menduplikasi gaya hidup masyarakat lain. Pandangan Shiva pararel dengan 
pandangan Maria Mies yang menekankan pentingnya setiap masyarakat local 
merumuskan kebijakan konsumsi dan produksi mempertimbangkan rasa keadilan bagi 
generasi mendatang. Mies mengutip pandangan Mahatma Gandhi ketika diwawancarai 
oleh seorang jurnalis Inggris mengenai apakah dirinya suka jika India memiliki standar 
kehidupan yang setara dengan standar kehidupan Inggris Jawabannya sebagai berikut:  

“Untuk memperoleh standar kehidupan yang berlimpah seperti standar yang 
berlaku di Inggris, mereka harus mengekpoitasi setengah dunia. Berapa banyak 
yang harus diekploitasi oleh India untuk memiliki standar kehidupan yang setara 
dengan Inggris” (Vandana Shiva , Maria Mies, 2005: 375). 
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Shiva memiliki pandangan untuk mewujudkan keadilan bagi generasi 
mendatang perlu didukung oleh perspektif subsistensce di bidang ekonomi. Perspektif 
subsistence di bidang ekonomi kontras dengan pemikiran ekonomi yang dibangun atas 
ideologi kapitalisme patriarkhi. Adapun pengembangan perspektif subsistence dibidang 
ekonomi berlandaskan pada prinsip etis sebagai berikut:  

1). Tujuan dari kegiatan ekonomi bukanlah untuk menghasilkan timbunan komoditas 
dan uang bagi pasar yang tak jelas, tetapi untuk melahirkan dan menghasilkan 
kembali kehidupan. 

2). Kegiatan ekonomi didasarkan pada relasi baru berupa : 
a). Hormat terhadap kekayaan alam beserta dengan segala keanekaragamannya 
b). Membangun relasi yang harmonis antara manusia dengan alam dengan cara 

tidak mengeksploitasi alam dan membangun kesetaraan gender 
c). Mengembangkan sikap demokratis sampai ditingkat akar rumput 
d). Mengembangkan model pemecahan masalah secara multidimensional 
e). Menghindari paradigma reduksionisme 
f). Menciptakan kembali integritas antara kebudayaan dan kerja 
g). Menolak privatisasi dan / atau komersialisasi milik publik seperti air, udara, 

tanah, sumber daya alam 
h). Karakteristik yang ada di masyarakat disesuaikan dengan konsep masyarakat 

ekofeminis (Vandana Shiva, Maria Mies, 2005:370-373) 
 

Shiva mengusulkan konsep keadilan sosial hendaknya mempertimbangkan 
aspek historisitas (Vandana Shiva, 1994: 30). Keadilan mempertimbangkan aspek 
historisitas dalam artian perlu ada pemberian kompensasi kepada semua pihak yang 
telah ikut berjasa bagi pengembangan ilmu maupun kepada pihak-pihak yang dirugikan 
dari adanya pengembangan IPTEK. Negara dunia ketiga sering dilibatkan dalam proses 
rekayasa di bidang bio-teknologi dalam bentuk penyediaan bahan baku, tenaga dan 
tempat untuk melakukan eksperimen tetapi tidak pernah mendapatkan bagian royalti 
dari produk sudah dihasilkan. Setelah berhasil menemukan inovasi baru berupa suatu 
produk, kemudian dipatenkan. Royalti dari produk yang dipatenkan hanya dinikmati 
oleh Ilmuwan atau perusahaan yang mematenkan. Masyarakat Negara dunia ketiga  
yang ikut berjerih payah menyediakan tempat, bahan mentah dan merelakan produk 
lokalnya diteliti tidak mendapat keuntungan apa-apa. 

Monopoli pengembang-biakan benih menjadi hak prerogatif pemegang paten. 
Industri pemegang paten atas suatu produk memberi ijin kepada masyarakat untuk 
memanfaatkan produk, bukan pada pembuatannya. Petani boleh membeli bibit 
kemudian berhak menggunakannya (menanam), tetapi tidak berhak untuk membuat 
benih (menyimpan dan menanam kembali). Penghargaan tehadap paten diikuti dengan 
proses kriminalisasi terhadap pekerjaan perempuan. Perempuan tidak dapat dengan 
leluasan lagi melakukan proses penyimpanan dan tukar menukar benih. Perempuan 
yang menyimpan dan mengembangbiakan bibit yang sudah dipatenkan dituduh 
melakukan tindakan kriminal. Penyimpanan dan pemilihan bibit yang semula 
merupakan pekerjaan dan keahlian perempuan diambil alih oleh mesin-mesin produksi 
yang dikerjakan oleh kaum laki-laki. Rekayasa bio-teknologi menciptakan penganggur 
bagi kaum perempuan. Perempuan yang kehilangan pekerjaan akibat rekayasa di bidang 
bio-teknologi seharusnya diberi kompensasi secara memadai.  
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D.  Kesimpulan 

Keadilan sosial berwawasan ekologis merupakan keadilan yang ditentukan oleh 
struktur-struktur proses baik ekonomi, politik, ideologi maupun budaya sehingga 
membuat semua pihak memperoleh pertimbangan dan manfaat secara wajar. 
Kapitalisme-patriarkhi merupakan ideologi yang menindas perempuan dan bersikap 
ekploitatif terhadap alam. Sistem nilai yang terdapat pada ideologi kapitalisme-
patriarkhi dapat terintegrasi dalam aspek ekonomi, politik maupun budaya, sehingga 
upaya untuk mewujudkan keadilan sosial berwawasan ekologis dapat dilakukan dengan 
cara membongkar asumsi-asumsi pemikiran yang mendasarinya, mengungkap sisi-sisi 
ketidakadilan terhadap perempuan dan alam, serta menawarkan solusi alternatif 
mengembangkan sistem nilai yang lebih memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. 
Usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan akan berakhir 
dengan sia-sia, jika tidak diikuti dengan langkah-langkah konkrit menghentikan cara 
pandang maupun pola pikir kapitalisme-patriarkhi. Shiva mengusulkan nilai-nilai 
feminitas hendaknya dijadikan landasan visioner serta diintegrasikan kedalam berbagai 
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. 

Keadilan sosial berwawasan ekologis perlu berfondasikan demokrasi alam agar 
kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua makhluk yang ada di alam. Subjek moral 
yang perlu memperleh pertimbangan dan perlakuan adil tidak sebatas pada manusia, 
tetapi meluas ke semua makhluk yang menjadi penghuni alam. Kesejahteraan semua 
pihak merupakan salah satu indikasi telah terwujudkannya nilai keadilan sosial dalam 
kehidupan masyarakat. 

Dimensi keadilan sosial berwawasan ekologis berlaku secara lintas gender dan 
lintas generasi. Perempuan dan laki-laki berhak memperoleh akses, partisipasi, kontrol 
dan manfaat yang setara atas hasil-hasil pembangunan maupun usahanya.Parametar 
keadilan tidak harus menggunakan standar persamaan kwantitatif yang dikalkulasi 
secara matematis, tetapi dalam wujud equality in diversity yaitu laki-laki dan perempuan 
memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya dan sama bernilainya. Keadilan 
sosial berdimensi lintas generasi dalam artian semua pihak yang telah berjasa maupun 
yang akan mengalami kerugian dari kegiatan pembangunan yang dilakukan pada saat 
ini perlu mendapat pertimbangan dan kontraprestasi secara adil. Setiap pemanfaatan 
potensi sumber daya alam perlu diikuti dengan langkah-langkah konkrit untuk 
melakukan pemeliharaan dan penghematan supaya generasi mandatang dapat 
menikmati manfaat yang setara dengan generasi yang terlahir sebelumnya. 
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