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Akar Persoalan Lingkungan Hidup 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, bahwa selama ini penyebab krisis ekologis di 
Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme, diperkuat oleh rezim neo liberalisme dan militeristik yang 
melihat kekayaan alam hanya sebagai komoditas tanpa pernah mempertimbangkan daya tampung 
dan daya dukung lingkungan. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, rakyat dan 
alam dijadikan objek. Negara justru melegitimasi praktik perampasan tanah, air dan seluruh sumber- 
sumber kehidupan rakyat atau sumber-sumber agraria melalui berbagai kebijakan dan perizinan. 

Di sisi yang lain, berbagai inisiatif rakyat di dalam mengelola kekayaan alamnya dengan berbagai  
pengetahuan dan kearifan lokal yang dimilikinya tidak diakui oleh negara, bahkan berbagai pengetahuan 
dan kearifan lokal tersebut turut dihancurkan melalui mesin-mesin modernisme. kelompok perempuan 
menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Akumulasi pengerukan kekayaan alam dan  
penghisapan tenaga-tenaga rakyat telah menyebabkan terjadinya berbagai krisis yang sulit dipulihkan. 
Krisis-krisis ini pada gilirannya telah mengancam kelangsungan sumber-sumber kehidupan rakyat 
dan mengakibatkan bencana ekologis di seluruh penjuru nusantara. Kondisi-kondisi tersebut berujung 
pada kemiskinan struktural, feminisasi pemiskinan dan kesenjangan sosial. Kekerasan dan kriminalisasi 
terhadap pejuang lingkungan hidup dan agraria yang menjadi bentuk pencideraan demokrasi. 
Menguatnya politik identitas dikarenakan akar dari identitas bangsa Indonesia yang melekat pada 
alam yang beragam dihancurkan oleh praktik monokultur berwajah pembangunan.

Berbagai krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia mencerminkan defisit kedaulatan poltik- 
ekonomi serta absennya keadilan sosial-ekologis - baik keadilan di dalam satu generasi (intra-generasi) 
maupun keadilan antar-generasi. 

Agenda Politik Lingkungan Hidup
Gerakan lingkungan hidup tidak bisa lagi hanya bergerak pada tindakan penyelamatan alam semata, 
namun juga harus menuju akar penyebab dari berbagai krisis multidimensional, bersama-sama den-
gan gerakan sosial dan demokrasi lainnya. Persoalan lingkungan hidup bukan lagi persoalan ping-
giran, melainkan menjadi persoalan inti bagi keberlanjutan kehidupan negara-bangsa yang menghuni 
di seantero kepulauan nusantara. Gerakan lingkungan hidup harus menyatukan langkah mendorong 
terwujudnya kedaulatan politik-ekonomi serta keadilan ekologis dan sosial yang sejati.



Dari gambaran di atas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sebagai bagian dari organisasi masyarakat 
sipil secara bersungguh-sungguh akan memperjuangkan agenda politik lingkungan hidup, sebagai 
berikut:

1. Memastikan mengembalikan kembali kewajiban negara sebagai Benteng Hak Asasi Manusia dengan peran- 
peran perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak asasi warga negaranya,  
sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi;
Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia harus mendesak pemerintahan saat ini dan ke depan untuk:
• Mengakui dan melindungi Masyarakat Adat melalui UU Masyarakat Adat yang mengakui dan 

melindungi Masyarakat Adat secara utuh dengan berpegang pada prinsip hak asasi manusia, 
dan khususnya hak perempuan adat, serta memastikan prinsip keadilan ekologis dan sosial

• Memberikan jaminan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup, pejuang agraria dan  
pejuang hak asasi manusia yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat dan keadilan agraria melalui jalan yang demokratis dan konstitusional

2. Penataan Ulang Relasi Negara, dimana Rakyat harus ditempatkan sebagai aktor utama. 
Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia harus mendesak pemerintahan saat ini dan ke depan untuk:
• Memberikan hak atas penguasaan, akses dan kontrol rakyat dan komunitas atas pengelolaan 

sumberdaya alam dan  lingkungan   hidup;
• Memastikan pelibatan bermakna warga negara dalam setiap kebijakan ekonomi dan pembangunan 

bangsa dari tingkat pusat hingga di tingkat desa
• Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup
• Membangun kemandirian ekonomi bangsa yang berbasiskan pada ekonomi rakyat dan melepaskan 

diri dari jebakan utang luar negeri 
• Melakukan peninjauan kembali kebijakan privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang  

menguasai hajat hidup orang banyak, dan memastikan perlindungan dan pemenuhan layanan 
sosial dasar rakyat oleh negara

3. Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat
Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia harus mendesak pemerintahan saat ini dan ke depan untuk:
• Mengakui ekonomi rakyat yang berbasiskan pada pengetahuan dan kearifan lokal sebagai jalan 

ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia ke depan 
• Menjalankan agenda reforma agraria yang berkeadilan bagi rakyat
• Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Wilayah Kelola Rakyat (WKR) oleh negara 

dari berbagai ancaman industri ekstraktive antara lain industri tambang, perkebunan besar kelapa 
sawit, kebun kayu maupun pembangunan infrastruktur skala besar dan kebijakan kehutanan maupun 
lainnya yang mengancam wilayah kelola rakyat dan sumber-sumber kehidupan rakyat

4. Penyelesaian Konflik Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia harus mendesak pemerintahan saat ini dan ke depan untuk: 
• Menyelesaikan konflik agraria/sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

konflik dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi 
manusia dan prinsip-prinsip demokrasi 

• Membentuk Badan Adhoc Penyelesaian Konflik Agraria/Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden;

• Menghentikan semua bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan 
hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya



5. Pemulihan Lingkungan Hidup
Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia harus mendesak pemerintahan saat ini dan ke depan untuk:
• Mengurangi risiko bencana ekologis dengan memulihkan dan melindungi fungsi lingkungan hidup 

dan ekosistem, dan mencegah terjadinya pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup
• Mengatasi secara konsisten dan serius berbagai dampak perubahan iklim, seperti melakukan 

upaya adaptasi dan penurunan emisi gas rumah kaca, baik dari perubahan penggunaan lahan 
dan hutan dan ekosistem rawa gambut, sektor energi, dan transportasi

• Mewujudkan keadilan pangan dan air dengan menghentikan konversi lahan pangan untuk  
peruntukan lain, dan mencegah terjadinya praktik-praktik privatisasi sumber-sumber air maupun 
pencemaran dan perusakan sumber-sumber air.

• Mewujudkan keadilan dan kedaulatan energi dengan mendorong otonomi dan desentralisasi 
produksi energi yang berasal dari potensi lokal yang aman, bersih, berasal dari sumber-sumber 
energi terbarukan dan untuk kepentingan rakyat dengan memenuhi prinsip free prior and  
informed consent (FPIC) 

• Mewujudkan keadilan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar  
kemakmuran rakyat baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, dengan 
memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

• Melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi yang selama ini terus dilindungi 
oleh negara, dan mendorong dibentuknya pengadilan lingkungan hidup

6. Mendorong Negara Menjamin Pengakuan dan Perlindungan kepada Perempuan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
• Mendesak negara menjamin ruang partisipasi politik yang aman dan nyaman serta bermakna, dan 

dibuka seluas-luasnya di setiap level pengambilan keputusan, dari berbagai level pengambilan 
keputusan, dari tingkat desa hingga nasional. Sehingga suara, kepentingan, dan agenda  
perempuan dapat terakomodasi dalam kebijakan negara. 

• Mendorong lahirnya UU Perlindungan HAM, dimana kebutuhan perempuan Pembela HAM 
diakui, dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Pasal 66 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi dasar pertimbangan untuk perlindungan pejuang 
lingkungan hidup, ketika UU Perlindungan HAM belum ada.


