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KOMPETENSI 

Etnokonservasi  Pemahaman tentang Praktik Etnokonservasi 

Berkolaborasi Mengembangkan Konsep Etnokonservasi di Indonesia   

Peran penting perempuan dalam Konservasi 

sumber daya alam 

Riset & Publikasi 



1.331 suku bangsa  

[BPS, 2010] 

652 bahasa daerah di 

Indonesia [Badan Bahasa 

Kemendikbud] 

Keanekaragaman 

Budaya 

INDONESIA 

Keanekaragaman hayati 

Summer Institute of 

Linguistics menyebut jumlah 

bahasa di Indonesia 

sebanyak 719 bahasa 

daerah dan 707 di 

antaranya masih aktif 

dituturkan 

UNESCO baru mencatatkan 143 bahasa 

daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas 

atau daya hidup bahasa. 
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Etnokonservasi ;Praktik kebudayaan untuk 

melindungi keanekaragaman hayati (Kanowski & 

Williams, 2009) 

Etnokonservasi adalah konservasi 

berbasis masyarakat yang bersumber pada 

ide-ide masyarakat lokal dalam melindungi 

lingkungan Hidup (Haenn, 2000). 

 

Etnokonservasi perlindungan 

sumber daya hutan, serta upaya 

untuk menghargai ekosistem hutan 

secara tradisional dengan 

menggunakan budaya lokal 

masyarakat (Johnson, 1999).   
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Etnokonservasi merupakan kegaiatan 

pemanfaatan, perlindungan, pengelolaan 

dan pelestarian dengan pendekatan 

budaya dan religi oleh suatu komunitas 

masyarakat atau etnis tertentu yang 

bernilai bijaksana (Wisdom) 

Yang dipraktikan secara turun temurun 

menggunakan aturan adat/tidak yang 

dijalankan secara berkelanjutan melalui 

proses pendidikan keluarga dan 

masyarakat (Tamalene, 2016)   



Kita tidak bisa 

Melindungi sumber 

daya alam kita jika kita 

tidak mengetahui 

budaya dan sistem 

religy dari suatu 

kelompok etnis  

Ethnoconservation 

Practices 

religious system local cultural system 

Natural resources 
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Ethnoconservation value 

Biodiversity 

Value 

Educational 

value 

Culture 

value 

Nilai Budaya + Nilai Biodiversity + Nilai Edukasi = Nilai  Etnokonservasi 
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 Etno-konservasi merupakan praktik-praktik 

sosial dengan tujuan konservasi berdasarkan 

pengetahuan lokal dan pengetahuan 

tradisional.  

 Di beberapa negara seperti India, Brasil, 

Meksiko dan lainnya memiliki pendekatan 

dalam praktik konservasi alam yang 

memperhitungkan pertimbangan biologis 

serta keragaman budaya yang sedang 

dibangun,  

 Menurut mereka etno-konservasi adalah 

sebuah pendekatan baru (Diegues, 2014).  



MANFAAT ETNOKONSERVASI 

1) Etnokonservasi itu menjaga kestabilan pangan di wilayah Pedesaan dari 
kelompok etnis tertentu 

2) Etnokonservasi memelihara hubungan baik dengan lingkungan alam dan 
sosial 

3) Etnokonservasi meminimalkan kerusakan keanekaragaman hayati berskala 
besar 

4) Etnokoservasi menjadi Hukum Lokal yang dipatuhi oleh masyarakat terkait    
Konservasi sumber daya alam  

5) Etnokonservasi itu mengedukasi masyarakat khsusunya generasi muda 
untuk tetap mejaga lingkungan sekitar mereka 

6) Etnokonservasi adalah the model of hiden curicullum 
 



Zona hutan larangan 
[Hongana ihigumayaua] 

Zona pemanfaatan 

[Mialolingiri] 

Zona Tanaman Pangan 

Zona tanaman obat 

Zona Berburu 

Zona sumber air 

Zona Pemukiman 

Zona Berladang 

Zona ETNO-KONSERVASI SUKU TOGUTIL DI PULAU 

HALMAHERA 



BAGAIAMANA CARA MATERI ETNOKONSERVASI DI AJARKAN DALAM 
KURIKULUM BIOLOGI DI INDONESIA 

Kompetensi Dasar-K.13   

KD. 3.2.7  

Mendeskripsikan upaya pelestarian 

Keanekaragaman Hayati Indonesia secara in-

situ dan ex-situ. 

Kurikulum nasional (K.13) 

SEKOLAH PERGURUAN TINGGI 

MATAKULIAH  PENCIRI 



  

Hilangnya Control of 

culture 

Literasi Ekologi Literasi Lingkungan 

Literasi Biologi 

Salah satu cara terbaik untuk mengembaliakn 

kearifan lokal yag mulai hilang adalah 

Pendidikan Konservasi di SEKOLAH & 

PERGURUAN TINGGI 

Pendidikan Konservasi 
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Pendidikan konservasi adalah upaya untuk 

menyampaikan pesan perlindungan, 

pengawetan dan pemanfaatan 

keanekaragaman hayati kepada masyarakat 

(formal, infromal dan nonformal)  

 

Perubahan Musim, Penyakit pada 

tanaman, Gagal Panen, dll 

 

 

Satwa liar dan perannya di Alam 

Manfaat hutan, sumberdaya 

hutan, Pangan lokal dll  



PERAN PEREMPUAN 

DALAM 

ETNOKONSERVASI 

 
Perempuan adalah penjaga 

alam, seperti mereka 

merawat dan membesarkan 

anak-anak mereka 

 

Kita harus memberikan 

perhatian lebih kepada 

mereka  kaum perempuan 

 

Kita perlu menjaga 

perasaan mereka dan 

mendukung mereka untuk 

berperan lebih dalam 

pelestarian 



TIGA PERAN PEREMPUAN DALAM ETNO-KONSERVASI 

1) sebagai pengelola lingkungan alam 

2) sebagai pelaku rehabilitasi lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan 

3) sebagai inovator dalam penggunaan teknologi tepat guna dalam menciptakan 
lingkungan baru 



 Di bidang kehutanan, kontribusi perempuan dapat dijumpai dalam agroforestry, 

pengelolaan daerah aliran sungai, regenerasi pohon, dan perlindungan dan 

konservasi hutan (World Bank et al. 2009); 



 Kedekatan perempuan dengan keanekaragaman hayati 
menyebabkan perempuan memiliki sikap yang lebih 

sensitif terhadap ketidakseimbangan kondisi alam (Shiva 
1988, Aryal dan Zoebisch 2004, Agarwal 2009).  



Contoh Perlindungan Keanekaragaman hayati 

perempuan di Berbagai Negara 

Productive activities performed by women of 

Nasional park Cofre de Perote Mexico 

Ejido El Conej-Mexiko (Pineda-López et al. 

2015) 

Forest Produck 
1. Jamur 

2. Obat 

3. Pangan 

4. kayu bakar 
 

Conservation and Fire-

Prevention Pruning 

 

 

 

 

 

 

                  Mexico 

E 

T 

N 

O 

K 

O 

N 

S 

E 

R 

V 

A 

S 

I 

Eco-religion 



Contoh Perlindungan Keanekaragaman hayati 

perempuan di Berbagai Negara 

Sebagaimana teramati di 

Nepal (Shrestha and 

Dhillion 2006), wanita 

berusia > 35 tahun di 

Distrik Dolakha, 

merupakan kelompok 

yang paling 

berpengetahuan luas 

dalam pemanfaatan 

tumbuhan 

NEPAL 
Perempuan memiliki 

program 

pengelolaan dan 

pemanfaatan satwa 

liar secara 

bijaksana (Hunter Jr 

et al. 1990) 

Zimbawe & 

Zambia 
Gerakan 

perempuan 

melindungi hutan 

dari penebangan 

yang dikenal 

dengan gerakan 

Chipko (Shiva 2008) 

INDIA 

Pengetahuan 

perempuan 

mengenai tumbuhan 

dan pelestariannya 

diajarkan sejak dini 

(Ibnouf 2012), 

SUDAN 

 Sehingga perempuan lebih peka dan lebih sadar 

ketika terjadi degradasi sumberdaya alam maupun 

lingkungan alamnya. 

 Gerakan konservasi Perempuan di Amerika 

menginspirasi pembentukan taman nasional.  

  



Contoh Perlindungan Keanekaragaman hayati 

perempuan di Berbagai Negara 

 

Perempuan sebagai 

penyelamat lingkungan, 

seperti yang terjadi dalam 

sejarah konservasi kawasan 

di Amerika Serikat yang 

menginspirasi pembentukan 

taman nasional (Pinchot 

1910).  

  

Perempuan etnis Mosuo di 

Yunnan, salah satu daerah 

paling miskin di Cina, 

mengambil alih 80% dari 

upaya penanaman pohon 

lokal setelah deforestasi 

memperparah kondisi banjir 

di lingkungan mereka 

(Zhonghua 2015).  

 

Perempuan Kenya melalui 

Gerakan Greenbelt sejak tahun 

1977 sampai sekarang, telah 

menanam lebih dari 40 juta 

pohon  dan menjadi Contoh di 

Negara-negara AFRIKA (Boyer-

Rechlin 2010) 

KENYA 

AMERIKA 

CINA 



 Gerakan konservasi yang melibatkan perempuan 
menunjukkan bahwa kondisi hutan menjadi lebih baik saat 

perempuan dilibatkan dalam upaya upaya konservasi.  



 Sebagai ibu Terbaik 

 Bisa mengantiakn peran laki-laki 

 lebih kuat perasaannya dalam melindungi 

anak-anaknya 

 Sifat yang lebih lemah lembut dalam 

memelihara dan merawat 

Hal ini menyebabkan mereka memiliki 

kekuatan dalam melindungi lingkungan 

sekitarnya 

PEREMPUAN ADALAH MULTI PERAN 
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BAGAIMAN PERAN PEREMPUAN DI INDONESIA? 
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PEREMPUAN PAPUA 
  

 Perempuan di Papua mampu melindungi 
buah Merah dengan pendekatan 
pengetahuan lokal melalui sistem siklus 
panen untuk mengatur regenerasi 
tanaman. Mereka memanfaatkan buah 
merah sebagai sumber pangan, obat 
dan penyedap (Zebua dan Walujo, 
2016) 

  

   

Suku Hatam di Pegunungan 

 Arfak, Manokwari 

Suku Mora di Kabupaten  

Yapen Serui.  

Suku Dani di Pegunungan  

Cyclops-Jayapura Perempuan Papua menghmenguasai peran sebagai produsen, 

konsumen, pendidik, pengampanye, dan komunikator terhadap 

pelestarian alam, (Hardiningtyas P.R, 2016) 



PEREMPUAN BALI 

Tri Hita Karana 

1. hubungan dengan sesama 

manusia,  

2. hubungan dengan alam 

sekitar, dan  

3. hubungan dengan Tuhan 



PEREMPUAN SUKU TENGGER (ARTAKA, 2019) 

Panca Setya 
1. Setya Budaya (sikap taat 

pada budaya/adat istiadat) 

2. Serya Wacana 
(mengutamakan musyawarah 

bidang sosial dan lingkungan) 

3. Setya semaya (selalu 

menepati janji) 

4. Setya laksana (tekun 

melaksanakan pekerjaan 

5. Setya mitra (setia pada 

teman dan lingkungan sekitar) 



1. Seperti ditemukan di sebagian besar budaya, perempuan telah 
menjadi pengurus dan pelindung alam.  

2. Perempuan Baduy Luar, sering menanam rempah rempah dan 
tanaman obat di sekitar rumah mereka, sedangkan hutan 
biasanya digunakan untuk memilih tanaman makanan liar dan 
obat-obatan oleh laki-laki, karena hanya orang-orang tertentu 
saja yang diizinkan memasuki hutan. 

PEREMPUAN BADUY 



 Perempuan Baduy Luar 
dilarang masuk ke hutan, 

mereka memiliki kontrol yang 
lebih tinggi atas sumber 

daya alam karena mereka 
bertugas menyiapkan 

makanan dan kebutuhan 
rumah tangga.  

PEREMPUAN BADUY 



PEREMPUAN SUKU MOLLO NTT 

 Perempuan  suku Mollo di NTT  masuk ke 
hutan untuk mencari makanan, sehingga 
mereka memiliki akses yang lebih tinggi.  

  

 Kontrol yang diberikan pada perempuan 
Mollo pada umumnya rendah, karena sumber 
daya berada di bawah wewenang dan 
aturan adat. Seperti yang disebutkan oleh 
Wan et al. (2011), bahwa perempuan 
dengan peran utamanya sebagai penyedia 
makanan di rumah, memiliki keinginan yang 
lebih kuat untuk mengendalikan sumber 
makanan lokal agar tetap lestari. 

  



PEREMPUAN BADUY DAN MELLO 

 Selain pengetahuan tentang keanekaragaman tumbuhan untuk 
pangan, baik perempuan Mollo dan baduy Luar juga memiliki 
pengetahuan tentang ekosistem sekitarnya, karena merupakan 

penduduk asli setempat.  

  

 Pernikahan adat di Suku Mollo masih diadakan, yang akan menghambat 
migrasi perempuan Mollo, sehingga mereka tidak akan pernah 

meninggalkan tanah kelahiran mereka, seperti yang dinyatakan dalam 
pepatah lama "Anmone anon pah, anfeto APAO luan" (laki-laki mungkin 

mengembara, tapi perempuanlah sebagai penjaga alam).  



PEREMPUAN DI INDONESIA 

Perempuan Mollo di Desa 

Fatumnasi Nusa Tenggara 

Timur dalam gerakan aksi 

damai dengan menenun 

untuk menyelamatkan 

lingkungan dari industri 

tambang marmer 

(Manggala 2014) 

Perempuan Badui Luar 

dalam ketahanan 

pangan (Fadila 2015); 

Organisasi perempuan 

adat Toro di Sulawesi 

Tengah yang banyak 

terlibat dalam berbagai 

kegiatan ekonomi serta 

dalam pengambilan 

kebijakan menyangkut 

pengelolaan 

sumberdaya alam 

(Toheke dan Pelea 

2005); 

Perempuan-

perempuan  Suku 

Tobelo di Maluku 

Utara menanam 

Kenari di hutan untuk 

mencukupi pangan 

dan Ekonomi Keluarga 

(Tamalene, 2019) 

Perempuan SUMBA Nusa 

Tenggara Timur terkait 

pengembangan industri 

kain tenun ikat berbasis 

pewarna alam (KLHK 

2015); 

BADUY LUAR 

SUKU MOLLO 

SUKU TORO 

SUKU TOBELO 

SUKU SUMBA 



KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONSERVASI 

Keterlibatan perempuan dalam 

konservasipun, bukan hanya 

secara langsung sebagai pelaku, 

tetapi juga secara tidak 

langsung sebagai pembawa 

pesan konservasi untuk anak-

anaknya.  
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Perempuan Suku Mollo tidak hanya mengajarkan dan 

mendidik anak-anak mereka untuk menjaga hutan akan 

tetapi juga mengajarkan teknik-teknik konservasi yang 

berhubungan dengan sumberdaya alam (Manggala, 

2014) 



Perempuan bertugas dalam seleksi benih, penanaman benih, 

dan kegiatan pasca panen. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa perempuan memainkan peran sebagai 

penyedia makanan. Peran seperti itu juga ditemui pada 

perempuan lain di dunia seperti di Guatemala (Lara dan 

Azurdia 2002) dan Tana Toraja (Dungga 2007). 
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PEREMPUAN SUKU MOLLO DAN BADUY 

 Perempuan Mollo mengklaim bahwa untuk makanan yang 
dikumpulkan dari daerah yang sifatnya komunal seperti hutan, 
mereka hanya mengumpulkan cukup makanan untuk memberi 

makan keluarga, untuk memberikan kesempatan kepada 
perempuan lain untuk mengumpulkan makanan serupa.  

  

 Bagi perempuan Baduy Luar, beras harus digunakan hanya untuk 
konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual. Hal ini akan menjamin 

produksi pangan jangka panjang bagi seluruh masyarakat 

  



SIKLUS 
PANGAN LOKAL 

Re-Process 

mengumpulkan tanaman pangan dari 

perkebunan dan mengolah menjadi 

produk-produk makanan berkualitas 

yang dapat di konsumsi dan dipasarkan 

mengumpulkan limbah pangan dan mengubahnya menjadi 

pakan ternak dan pupuk kompos (misalnya limbah sagu 

digunakan untuk media pertumbuhan Jamur) 

Re-Cycle  

 

Re-Planning 

Merencanakan 

Penanaman tanaman 

pangan, memilih bibit 

terbaik, menentukan 

jenis tanaman dgn 

mempertimbangkan 

daya tumbuh, waktu 

panen dan kualitasnya 

Local Food etnik  
didefinisikan sebagai makanan 

yang berasal dari warisan budaya 

kelompok etnis tertentu yang 

bersumber dari tanaman lokal dan 

atau sumber hewani  

(Dae Young Kwon, 2015) 

RE- 

conservation 

Membudidayakan 

kembali 

Siklus Ketahanan Pangan Lokal 

RE-Cycle 

RE-

Process 

RE-

Planning 

RE 

conserv

ation 

1 

2 

3 

4 



 Lara dan Azurdia (2002) 
menyatakan bahwa peran 
perempuan, terutama dalam 
seleksi benih, merupakan 
peran kunci dalam konservasi 
sumber daya genetik. Praktik 
Konservasi oleh masyarakat 
lokal tersebut merupakan 
bagian dari konsep 
Etnokonservasi 



 Sifat perempuan dalam memandang 
konservasi keanekaragaman satwa liar, yang 
banyak dikaitkan dengan kodrat perempuan 
yaitu memiliki sifat yang lebih lemah lembut 
dalam memelihara dan merawat (Kellert dan 
Berry 1987) 

PERSEPSI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM 
MEMANDANG SATWALIAR 



 perempuan juga akan melestarikan berbagai spesies 
satwaliar dan menanamkan pesan pesan penting 

kepada anaknya yang biasanya mengamati dan meniru 
apa yang dilakukan oleh Ibunya 



LALU BAGAIMANA DENGAN PEREMPUAN-
PEREMPUAN YANG MENGIKUTI DISKUSI INI? 



BUKU HASIL PENELITIAN 



  





SELAMAT MERAYAKAN HARI RAYA IDUL FITRI  

1441 H 


