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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini berangkat dari pijakan awal yang menitikberatkan pada angka 

kemiskinan yang menunjukan jumlah penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2009) 

yang mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%), dimana 70%nya adalah perempuan. 

Perbandingannya meliputi angka buta aksara perempuan sebesar 12,28%, sedangkan 

laki-laki 5,84%. Angka kematian ibu (AKI) juga masih sangat tinggi, yaitu sebesar 

248 per 100.000 kelahiran hidup. Secara ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja 

(TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%) daripada perempuan (50,2%). 

Kemiskinan merupakan masalah serius bagi suatu Negara, terutama bagi Negara 

sedang berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya pemberantasan 

kemiskinan. Pembangunan dipercaya sebagai “solusi” masalah kemiskinan, sehingga 

sebagian besar negara berkembang meyakini pembangunan akan menghasilkan 

kesejahteraan dan Indonesia adalah salah satunya. Perekonomian Indonesia sacara 

garis besar bergantung pada sektor industri ekstraktif, yaitu industri yang berbasis 

pada pemanfaatan sumber daya alam, seperti sektor pertambangan: minyak dan gas, 

sektor kehutanan dan sektor pertanian.  

Sejumlah laporan menyebutkan sekitar 1,6 juta sampai 2,4 juta hektar 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 
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900.000 hektar per tahun. Pada periode 10 tahun berikutnya, tahun 1987 sampai 

tahun 1997, laju degradasi hutan dan lahan meningkat menjadi 1,6 juta hektar per 

tahun. Pada periode 1997 sampai tahun 2000, angka ini drastis meningkat menjadi 

3,8 juta hektar per tahun (BAPLAN-JICA, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh 

Forest watch Indonesia (2009) menemukan dalam kurun waktu 60 tahun, hutan di 

Indonesia mengalami penyusutan dari 162 juta hektar menjadi hanya 88,17 juta 

hektar saja.
1
  

Masalah ekologi yang kita hadapi saat ini adalah masalah yang dipandang dari 

sudut kepentingan manusia, khususnya ekologi manusia. Ekologi merupakan ilmu 

yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya.
2
 Kata “eko” dalam ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos 

yang berarti rumah tempat tinggal (tempat tinggal semua makhluk: laki-laki, 

perempuan, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, matahari dan sebagainya).
3
 Dalam 

permasalahan lingkungan, yang dipersoalkan ialah perubahan yang diakibatkan oleh 

perbuatan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola alam.  

Manusia beranggapan bahwa dirinya bukanlah bagian dari alam semesta, 

sehingga ia boleh dengan bebas mengelola lingkungan bahkan dapat merusaknya 

karena alam menawarkan kapital. Dengan makin besarnya jumlah manusia yang 

disertai dengan kebutuhan yang makin meningkat per orangnya dan makin 

                                                           
1
 Dikutip dari Bernandus Wibowo Suliantoro. 2012. “Konsep Keadilan Sosial yang Berwawasan 

Ekologis Menurut Vandana Shiva: Kajian dari Perspektif Etika Lingkungan, hlm. 68. 
2
Otto Soemarwoto, “Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global”, hlm. 2. 

3
 Dikutip oleh Tri Marhaeni Pudji Astuti, dalam “Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam 

Lingkungan” ijc (Indonesian Journal of Conservation) vol. 1- juni 2012, hlm. 49- 50. 
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meningkatnya kemampuan manusia untuk melakukan intervensi terhadap alam maka 

perubahan pada lingkungan akan semakin besar pula.  

Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Climate Change 

menyebutkan deforestasi di Indonesia mencapai 840.000 hektar pada tahun 2012 lalu 

dan Indonesia mengalahkan angka deforestasi Brasil 460.000 hektar, bahkan setelah  

moratorium penebangan hutan
4
 telah diberlakukan.

5
 Eksploitasi alam dan degradasi 

sumber daya alam di Indonesia sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, Perkebunan 

sawit di Riau. Setiap tahunnya, pembukaan dan pembakaran lahan untuk dijadikan 

area perkebunan telah menghasilkan kabut asap beracun yang menjadi ancaman 

kesehatan dan memunculkan bencana baru bagi masyarakatnya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1: Hamparan perkebunan sawit yang mengelilingi aliran Sungai Kampar di Provinsi Riau
6
 

                                                           
4
 Pada tanggal 20 mei 2011 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan instruksi Presiden nomor 

10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Moratorium Hutan atau jeda tebang. 
Kebijakan yang berisikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi mengeluarkan izin baru 
penebangan hutan alam dan gambut selama masa pelaksanaan moratorium. Jeda tebang 
dimaksudkan untuk memberi waktu bagi pemerintah untuk menata ulang kebijakan kehutanan 
dengan mengidentifikasi berapa luas hutan dan gambut yang akan ditambahkan pada daftar wilayah 
hutan yang dilindungi (Greenpeace.org). 
5
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_deforestasi_indonesia_brasil 

6
 Nationalgeographic.co.id 



4 
 

Feminisme muncul untuk menanggapi masalah ketimpangan antar jenis kelamin, 

diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Feminisme adalah 

perlawanan dan bebas dari penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan 

kekerasan terutama yang terjadi pada perempuan.
7
 Meskipun feminisme memiliki 

banyak bentuk, intisarinya adalah suatu prinsip bahwa hubungan antara laki-laki dan 

perempuan selalui diwarnai ketidakadilan dan penindasan yang kebanyakan dialami 

oleh perempuan, dan tujuannya ialah berusaha identifikasi penyebab ketidakadilan 

itu dan berusaha mengatasinya. 

Kehancuran ekologi saat ini merupakan akibat dari pandangan dan praktek yang 

bersifat antroposentrisme dan androsentrisme.
8
 Berdasarkan mitos yang berkembang 

dalam masyarakat, perempuan sering diasosiasikan dengan alam, sebut saja misalnya 

perempuan diandaikan dengan bumi, bunga ayam, malam, bulan, dan padi. Kadang 

mitos-mitos tersebut bukanlah mitos-mitos yang mempunyai makna positif tapi 

justru negatif. Bahasa metafora untuk perempuan seperti itu terkadang menimbulkan 

penafsiran yang melemahkan perempuan. Perempuan diidentikkan dengan alam yang 

dikuasai manusia, dari analogi ini alam didefinisikan sebagai benda, barang, lahan 

yang dikuasai dan dieksplorasi manusia, bahkan dieksploitasi. Dengan demikian 

implikasi dari analogi perempuan dengan alam maka perempuan juga “menjadi yang 

dikuasai” oleh manusia lain (manusia masyarakat laki-laki). 

                                                           
7
Andris Noya, ”Urgensi pendidikan lingkungan hidup di sekolah dalam mengatasi krisi ekologis: kajian 

ekofeminisme” dalam Buku Ekofeminisme seri I hlm. 128. 
8

 Androsentrisme adalah paham yang menempatkan posisi dan kepentingan laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan posisi dan kepentingan kaum perempuan. 
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Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, menurut Soekarno, 

perempuan berjasa besar kepada kemanusiaan sebagai makhluk yang pertama-tama 

mendapatkan ilmu bercocok tanam yang sampai sekarang menjadi tiang penghidupan 

manusia di muka bumi.
9
 Perempuan petani pertama, perempuan pembangun kultur 

yang pertama, dan perempuan pembangun hukum yang pertama. Menurut Vandana 

Shiva, perempuan memproduksi dan mereproduksi kehidupan tidak hanya secara 

biologis, tetapi juga melalui peran sosial mereka dalam menyediakan kebutuhan 

hidup.
10

 Maka, tidaklah salah jika Kautsky berpendapat bahwa perempuanlah 

pembangun peradaban manusia yang pertama.
11

 

Ekologi merupakan kajian yang melihat keterkaitan manusia dengan alam atau 

lingkungan tempatnya bermukim. Sementara itu, feminisme merupakan suatu 

perspektif yang berpihak terhadap perempuan, termasuk melawan dominasi-

dominasi yang dialami perempuan. Pada akhirnya, gerakan feminisme dan ekologis 

mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun 

pandangan terhadap dunia dan praktiknya yang tidak berdasarkan model-model yang 

patriarkis dan dominasi-dominasi.
12

 Karena perempuan selalu dikaitkan dengan alam 

maka pembahasan lingkungan menjadi penting dalam wacana feminisme, seperti 

                                                           
9
 Sukarno, 1963, Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia, Panitya Penerbit 

Buku-buku Karangan Presiden Sukarno, Djokjakarta, hal. 49, Edisi terbaru dari buku ini diterbitkan 
tahun 2003 oleh yayasan Gema Indonesia dan Pena Persada , Yogyakarta dan diedit oleh putrinya, 
Sukmawati Sukarno. 
10

 Shiva, Vandana, 1997, Bebas dari Pembangunan: Perempuan, ekologi dan Bertahan Hidup di India, 
(diterjemahkan oleh Hira Jhantami), Yayasan Obor Indonesia dan KONPHALINDO, Jakarta, hal. 54-55. 
11

 Sukarno, op.cit., hlm. 50. 
12

Ibid., Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan”, hlm. 51 
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yang dilatakan Rosemary Radford Ruether, yakni “Gerakan perempuan yang 

bertujuan untuk membebaskan perempuan dan ekologi merupakan proyek 

ekofeminisme”.
13

 

Istilah ekofeminisme menjadi dikenal akibat terpublikasinya gerakan Chipko
14

 

di India. Tahun 1970-an, gerakan Chipko muncul ketika para perempuan di kota 

Reni, bagian utara India bersepakat untuk menghentikan penebangan hutan dengan 

cara memeluk erat-erat pohon-pohon yang akan ditebang oleh mesin pemotong kayu 

yang dilakukan oleh perusahan-perusahan besar yang didukung Pemerintah India 

untuk tujuan komersial. Gerakan Chipko merupakan aksi nyata yang dilakukan 

perempuan dan menjadi tonggak awal pergerakan feminis lingkungan di India, yang 

pada akhirnya gerakan ini berhasil menyelamatkan area hutan sebanyak 12.000 

kilometer.
15

 

Ekofeminisme merupakan respon terhadap berbagai macam bentuk perusakan 

dan pencemaran alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Pada tahun 1962, 

Rachel Carson dalam bukunya mengingatkan orang Amerika tentang semua 

kerusakan lingkungan, peringatan tersebut secara khusus ditujukan kepada laki-laki 

yang melakukan perusakan terhadap lingkungan, seperti kontaminasi udara, tanah, 

sungai dan laut dengan memasukan elemen atau zat yang berbahaya bagi lingkungan 

                                                           
13

Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, (Westview Press: 

Colorado, 1998). Diterjemahkan oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Indonesia: Jalasutra, 1998), hlm.386. 
14

 Chipko dalam bahasa Hindi berarti “memeluk” 
15

 Argyo Demartoto, “Ancaman Limbah Batik Girli Sragen bagi Perempuan: Kajian Ekofeminisme 
Transformatif” lm. 219, Ekofeminisme II: Narasi Iman, Mitos, Air dan Tanah, 2014. 
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dan dapat mengakibatkan kepunahan. Jika hal tersebut terjadi maka alam dan isinya 

tidak akan dapat dinikmati lagi oleh generasi selanjutnya. 

Istilah pembangunan dimana Vandana Shiva menyebutnya maldevelopment, 

yang artinya bukanlah sebuah proses evolusi dari tahap yang lebih rendah menuju 

tahap yang lebih tinggi, melainkan sebuah proses polarisasi dimana segelintir orang 

akan semakin kaya karena menjadikan sekelompok mayoritas semakin miskin. Dua 

ratus tahun lalu kekayaan negara-negara Barat hanyalah lima kali lipat daripada 

kekayaan negara-negara yang miskin saat ini, pada tahun 1960 tingkat perbandingan 

menjadi 20:1, dan pada tahun 1983 tingkat perbandingannya semakin besar menjadi 

46:1.
16

  

Salah satu contohnya ialah bidang rekayasa bioteknologi, tahun 1970-an industri 

petrokimia mulai memusatkan perhatian mereka pada industri rekayasa tanaman. 

Sandoz, Ciba-Geigy, Shell, serta ICI adalah sejumlah perusahan petrokimia yang 

besar berkat bisnis bibit tanaman. Penjualan Hoechst per tahun, mencapai 140 juta 

US dollar. Diperkirakan Amerika mengantongi laba sebesar $66 milyar per tahun 

berkat bisnis bibit.
17

 Kesejahteraan yang semakin meningkat dari negara-negara kaya 

di dalam dunia yang terbatas ini, merupakan kelanjutan dari apa yang aku sebut 

                                                           
16

 Dikutip oleh Vandana Shiva dari Trainer, F.E. Developed to Death: Rethinking Third World 
Development. Green Print, London, 1989, hlm. 14 dalam Vandana Shiva dan Maria Mies,  
ECOFEMINISM: Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan, hlm. 293-294. 
17

Ibid., Mansour Fakih, hlm. 170.  
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dengan penjajahan: terhadap alam, perempuan, (yang kemudian disebut) “Dunia 

Ketiga”, atau “negara-negara Selatan, Shiva.
18

  

Indonesia adalah salah satu negara yang mengilhami mahzab pembangunan, 

dimana angka pertumbuhan ekonomi sebagai acuan dan tujuan dalam pembangunan 

nasional. Ketika Orde Baru menaiki tahtanya, kebijakan utamanya ialah membuka 

diri pada modal asing dengan memberlakukan UU No.1 Tahun 1967 dan UU No.6 

Tahun 1968 sebagai upaya mengembalikan geliat ekonomi dengan injeksi modal 

asing pasca ketidakstabilan orde lama.
19

 Dengan wajah baru yaitu ekonomi dengan 

fondasi modal asing, dengan memanfaatkan sember daya alam untuk pendapatan 

negara, dengan sektor pertambangan menjadi salah satu primadonanya sebagai 

program pembangunan ekonomi nasional. 

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan 

dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebenarnya 

secara tegas pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam 

ditangan orang-seorang, dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel 

dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip 

                                                           
18

 Kata Negara-negara selatan adalah sebutan untuk Negara-negara berkembang atau Negara dunia 
ketiga. Arief Budiman membedakan Negara-negara dalam tiga dunia, yakni dunia pertama (blok 
Kapitalis), dunia Kedua (blok Sosialis) dan dunia ketiga (Negara-negara yang tidak masuk kedua blok 
tersebut). Dalam perkembangannya istilah dunia ketiga lebih diartikan sebagai Negara-negara yang 
secara ekonomi masih miskin, atau Negara-negara yang sedang berkembang, tanpa melihat 
ideologinya. Lihat Budiman, Arief, 1995, teori pembangunan dunia ketiga, gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, hal. Ix. 
19

 Dikutip oleh Akhmad Ramdhon dalam “Perempuan Penyangga Kota: Marginalisasi dan 
Eksploitasi”, hlm 212. 
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pasal 33. Pengertian “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” menjadi sempit 

yakni hanya dalam bentuk pajak dan royalti, dengan asumsi bahwa pendapatan 

negara dari pajak dan royalti ini akan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Keterlibatan rakyat hanya sebagai tenaga kerja, sehingga kenikmatan hasil 

pengelolaan sumber daya alam hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja, maka 

ada erosi makna pasal 33 yang seyogyanya diberikan untuk kepentingan orang 

banyak. 

Tahun 2008, penerimaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

sub sektor pertambangan tercatat sebesar Rp. 42,120 triliun atau sebesar 4,4 persen 

yang terdiri dari pajak pertambangan umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) pertambangan umum.
20

 Selain itu, sektor pertambangan menyumbang 

sekitar 11,2 persen dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8 

persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), serta mempekerjakan sekitar 

37.787 tenaga kerja orang Indonesia.
21

 

Bidang pertambangan umum, rakyat penambang emas di Kalimantan Tengah 

dan Barat misalnya (pemerintah mengistilahkan mereka sebagai PETI: Pengusaha 

Tambang Tanpa Izin), harus digusur untuk memberikan tempat bagi penambang 

besar. Karena dianggap tidak mempunyai teknologi dan manajemen yang baik, 

sehingga “layak” digusur hanya dengan dalih tidak memiliki izin, sedangkan 

penambang besar dianggap akan memberikan manfaat besar karena kemampuan 

                                                           
20

 Perkiraan Realisasi Sektor ESDM terhadap Penerimaan Negara 2008, http://www.esdm.go.id/. 
21

 Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, Mengatasi Tumpang Tindih antara lahan 
Pertambangan dan Kehutanan, hlm. 1. 



10 
 

teknologi dan manajemen mereka. Dengan kata lain, rakyat pendulang emas tidak 

mendapat tempat sama sekali dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di 

Indonesia sehingga membuat kehidupan mereka semakin memburuk dan miskin. 

Begitupula dengan sektor kehutanan, dalam pemberian Hak Penguasaan Hutan 

(HPH) oleh Menteri Kehutanan pada 579 konsesi HPH di Indonesia yang didominasi 

hanya oleh 25 orang pengusaha kelas atas. Masyarakat lokal yang masih 

menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan yang dari generasi ke genarasi 

telah berdagang kayu, harus diputuskan dari ekonomi kayu, karena monopoli 

kegiatan pemanfaatan hutan dan perdagangan kayu pun diberikan kepada para 

pemegang HPH itu. Monopoli kegiatan pemanfaatan ini diperkuat dengan 

seperangkat peraturan, mulai dari UU Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1957 sampai 

peraturan pelaksanaannya yang membekukan hak rakyat untuk turut mengelola 

hutan, seperti pembekuan Hak Pemungutan hasil Hutan (HPHH) bagi masyarakat 

lokal yang hanya dengan melalui teleks Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur.  

Praktek monopoli sumber daya alam ini juga telah merambah ke sektor 

pariwisata. Tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata menjadi tertutup bagi 

masyarakat lokal. Masyarakat lokal tidak dapat lagi dengan bebas memasuki daerah 

pantai, ditambah lagi mereka harus mengeluarkan biaya. Praktek seperti ini banyak 

terlihat di tempat-tempat wisata baru di Indonesia, seperti pantai Anyer-Jawa Barat 

dan pantai Singgigi-NTB. Disamping sektor-sektor diatas menguntungkan secara 

ekonomis, dampak nyata terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan pun besar.  
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Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, mencemar dan merusak 

atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing
22

, menghasilkan limbah 

merkuri
23

, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika 

tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan 

raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam dan mengandung logam.
24

 

contohnya seperti dampak tambang timah di Propinsi Bangka Belitung, kegiatan 

tambang menjadikan areal sekitar tambang menjadi rawa berwarna coklst keabu-

abuan dengan kedalaman 6 hingga 8 meter.  

Di sektor kehutanan, penggundulan hutan yang terus menerus terjadi akan 

membuat hutan Indonesia semakin rusak dan hilang, seperti data yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Kehutanan tahun 2011 bahwa sekitar 1,2 juta hektar hutan 

Indonesia hilang setiap tahunnya, hampir 5 kali lipat luas negata singapura, belum 

lagi berdampak pada perubahan iklim global.
25

 Di sektor pariwisata menyebabkan 

                                                           
22

 Kegiatan pertambangan selalu menghasilkan limbah berupa produk buangan yang disebut tailing. 
Tailing dari industry pertambangan biasanya berbentuk bahan gilingan halus yang tersisa setelah 
logam berharga (misalnya, tembaga, emas dan perak) diekstrasi. Tailing dari hasil kegiatan 
pertambangan perlu ditempatkan pada lokasi yang aman agar tidak mencemari lingkungan. Suatu 
perencanaan yang cermat mesti dilakukan agar meminimalisir efek negative yang ditimbulkan oleh 
pembuatan tailing. Safwan hadi, “Tinjauan Oceanografi dalam pembuangan Tailing di Dasar Laut, 
2001. 
23

 Kegiatan pertambangan usaha emas, pengelolaan biji dilakukan dengan proses amalgamasi 
dimana merkuri (Hg) digunakan sebagai media untuk mengikat emas. Sifat merkuri adalah berbahaya 
dan termasuk logam B-. Denni Widhiyatna, kab. Kulon Progo, di Yogyakarta. SUBDIT 
Konservasi:Kolokium Hasil Lapangan, 2005, hlm. 10. 
24

 Rusdian lubis, Dampak Krisis Ekonomi pada lingkungan Hidup: tinjauan dari kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (Strategic Environmental assessment). 
25 Zamzami dalam artikel “Menyelamatkan Hutan Kita dengan Moratorium” pada 30 Maret 2015, 

(www.greenpeace.org) 
 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/high/blog/menyelamatkan-hutan-kita-dengan-moratorium/blog/52454/
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penumpukan sampah di areal wisata dan di sektor pertanian yang membuat 

penurunan kualitas tanah dan mematikan keanekaragaman hayati. 

 

B. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat memperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana kritik ekofeminisme transformatif terhadap kerusakan lingkungan akibat 

pembangunan di negara sedang berkembang seperti Indonesia? 

 

C. Kerangka Teoritik 

1. Shallow Ecology  

Shallow ecology ethics (etika ekologi dangkal) adalah pendekatan terhadap 

lingkungan yang menekankan bahwa alam sebagai sarana untuk kepentingan 

manusia, yang bersifat antroposentrisme. Antroposentrisme adalah etika 

lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. 

Menganggap bahwa manusia dan kepentingannya sebagai nilai tertinggi, 

sehingga nilai, prinsip dan etika hanya berlaku bagi manusia. Hanya manusia 

yang memiliki nilai dan mendapat perhatian, sesuatu yang lain dari alam 

semesta ini hanya mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi 

kepentingan manusia. Oleh karena itu, alam pun hanya dilihat sebagai objek, 
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alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia, dengan 

kata lain, alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. 

Etika ini bersifat instrumentalistik, dalam pengertian pola hubungan 

manusia dilihat hanya dalam relasi intrumental. Alam dinilai sebagai alat bagi 

kepentingan manusia. Kalaupun manusia mempunyai sikap peduli terhadap 

alam, itu semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan hidup manusia, 

bukan karena pertimbangan bahwa alam mempunyai nilai sehingga pantas 

untuk dilindungi. Sebaliknya, kalau alam itu sendiri tidak berguna bagi 

kepentingan manusia, maka alam akan diabaikan begitu saja. 

Dalam arti itu, antroposentrisme juga disebut sebagai etika teleologis 

karena mendasarkan pertimbangan moral pada akibat dari tindakan tersebut 

bagi kepentingan manusia. Suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam 

kaitan dengan lingkungan hidup akan dinilai baik kalau mempunyai dampak 

yang menguntungkan bagi kepentingan manusia. konservasi, misalnya, hanya 

dianggap serius sejauh itu bisa dibuktikan mempunyai dampak menguntungkan 

bagi kepentingan manusia, khususnya kepentingan ekonomis. 

Teori ini juga bersifat egoistis, karena hanya mengutamakan kepentingan 

manusia. Kepentingan makhluk hidup lain dan juga alam semesta seluruhnya, 

tidak menjadi pertimbangan moral manusia. Kalaupun mendapat pertimbangan 

moral, sekali lagi pertimbangan itu bersifat egoistis yakni demi kepentingan 

manusia. kerena berciri instrumentalistik dan egoistis, teori ini dianggap 
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sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (shallow ecology 

ethics). 

Argumen antroposentisme yang lain diambil dari tradisi Aristotelian yang 

dikembangkan oleh Thomas Aquinas dengan fokus utama pada rantai 

kehidupan (The Great Chain of Being). Menurutnya, semua kehidupan di bumi 

membentuk dan berada dalam sebuah rantai kesempurnaan kehidupan, mulai 

dari yang sederhana sampai kepada yang Maha Sempurna yaitu Allah. Dalam 

rantai kesempurnaan itu, manusia menempati posisi sebagai yang paling 

mendekati Maha Sempurna. Itu berarti manusia menempati urutan teratas dari 

rantai ciptaan sehingga dianggap lebih superior dari semua ciptaan lainnya.  

Argumen ini sesungguhnya menggarisbawahi apa yang telah dikemukakan 

oleh Aristoteles dalam bukunya The Politics. Dalam buku ini, pemikiran 

antroposentris Aristoteles mengemukakan “tumbuhan disiapkan untuk 

kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia”, 

jadi ada semacam teologi rangkaian urutan menuju kesempurnaan, dimana 

ujung dari kesempurnaan itu dalah Yang Maha Sempurna, Allah. 

Berdasarkan argumen ini, setiap ciptaan yang lebih rendah dimaksudkan 

untuk kepentingan ciptaan yang lebih tinggi. Karena manusia adalah ciptaan 

yang lebih tinggi dari semua ciptaan yang lain, maka ia berhak menggunakan 

semua ciptaan, termasuk semua makhluk hidup lainnya, demi memenuhi 

kebutuhan dan kepentingannya sebagai makhluk ciptaan yang lebih tinggi 
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kedudukannya. Manusia juga boleh memperlakukan ciptaan yang lebih rendah 

sesuai dengan kehendaknya dan menggunakannya sesuai dengan keinginannya. 

Dan itu “sah”, karena demikianlah kodrat kehidupan dan tujuan penciptaan.  

Manusia lebih tinggi dan terhormat dibanding dengan makhluk ciptaan 

lain karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bebas dan rasional (the 

free an rational being) sebagaimana dipahami oleh Thomas Aquinas, Rene 

Descartes dan Immanuel Kant. Manusia merupakan satu-satunya makhluk 

hidup yang mampu menggunakan dan memahami bahasa, khususnya bahasa 

simbol untuk berkomunikasi. Manusia juga mampu mengkomunikasikan isi 

pikirannya dengan sesama manusia melalui bahasa. Kemampuan-kemampuan 

itu tidak ditemukan pada binatang dan makhluk lainnya, sehingga sebagai 

makhluk yang lebih tinggi, bebas dan rasional, Tuhan menciptakan dan 

menyediakan segala sesuatu di bumi ini demi kepentingan manusia. 

Pemikiran Rene Descartes, manusia mempunyai tempat istimewa di antara 

semua makhluk hidup, karena manusia mempunyai jiwa yang memungkinkan 

untuk berfikir dan berkomunikasi dengan bahasa.  Sebaliknya, binatang adalah 

makhluk yang lebh rendah dibandingkan manusia karena binatang hanya 

memiliki tubuh  yang dianggap Descartes sebagai sekedar mesin yang bergerak 

secara otomatis. Binatang tidak mempunyai jiwa yang memungkinkannya bisa 

bergerak berdasarkan pemikiran atau pengetahuan sendiri. Binatang lebih 
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bertindak secara mekanis dan otomatis, seperti halnya jam, seakan telah disetel 

oleh Tuhan untuk bergerak secara tertentu. 

Sejalan dengan Descartes, Immanuel Kant mengungkapkan bahwa hanya 

manusia yang merupakan makhluk rasional, mausia diperbolehkan secara 

moral untuk menggunakan makhluk non rasional lainnya untuk mencapai 

tujuan hidup manusia, yaitu mencapai suatu tatanan dunia yang rasional. 

Karena makhluk bukan manusia dan semua entitas alamiah lainnya tidak 

memiliki akal budi, maka karena itulah mereka tidak berhak untuk 

diberlakukan secara moral. Oleh karena itu manusia tidak mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap makhluk lainnya. Bagi Kant, 

hanya manusia yang perlu mendapat perlakuan moral sebagai tujuan pada 

dirinya sendiri, segala sesuatu yang lain hanya alat dan sah untuk diperlakukan 

sebagai alat demi memenuhi tujuan hidup manusia.  

Pada konteks ini, Program Revolusi Hijau, yang dulu begitu getol 

dipropagandakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mendorong semangat 

swasembada beras yang menghasilkan banyak penghargaan dan kebanggaan 

bagi “Bapak Pembangunan”, ternyata dampaknya sangat merusak ekologis, 

menyengsarakan petani dan merugikan perempuan. Penggunaan benih ajaib 

ternyata membutuhkan air yang sangat besar, sehingga air tanah menjadi 

kering, tanah berubah menjadi gurun dan keracunan, pupuk dan obat-obatan 

kimia menyebabkan keseimbangan organisme tanah menjadi terganggu, tanah 
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menjadi keras dan tidak mampu lagi memberi kehidupan. Ditambah lagi 

penggunan bahan kimia yang hasil pertanian dikonsumsi oleh manusia 

menghasilkan berbagai penyakit seperti kanker, kelainan kehamilan dan lain 

sebagainya yang umumnya banyak diderita oleh perempuan. 

Revolusi hijau bukan sekedar program pertanian, tapi strategi perubahan 

melawan paradigma tradisionalisme. Model pembangunan yang bersifat 

industri, ditambah dengan perspektif bahwa manusia bukanlah bagian dari 

alam semesta dan memiliki nilai tertinggi dari makhluk lain, hanya akan 

memperparah kerusakan lingkungan. Sebagian besar sumber daya alam tidak 

dapat diperbaharui, kalaupun bisa, membutuhkan waktu yang sangat lama dan 

butuh generasi-generasi selanjutnya untuk menjaganya. Pembangunan yang 

berkelanjutan harus diterapkan di semua model industri dan diperlukan juga 

cara pandang baru dalam melihat alam, agar generasi mendatang juga dapat 

merasakan keindahan alam yang sama kita rasakan saat ini. 

2. Ekofeminisme Transformatif 

Krisis ekologi dan ancaman global warming akibat tidak seimbangnya 

interaksi antara manusia dengan lingkungan mengakibatkan bumi semakin 

terdesak oleh arogansi manusia. Ekpsploitasi dan “pemerkosaan” terhadap 

alam telah berjalan begitu sistematis dilakukan manusia. Gerakan feminis 

memandang kerusakan lingkungan berbanding lurus dengan kasus eksploitasi 

terhadap perempuan, sehingga kalagan feminis menganggap bahwa untuk 
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menyelamatkan alam, perempuan harus dilibatkan di dalamnya. Perempuan 

harus bersatu dan bersama-sama melakukan aksi penyelamatan lingkungan. 

Bagi perempuan, bumi adalah ibu yang harus diselamatkan dari ancaman 

kerusakan yang dilakukan oleh korporasi yang didukung penuh oleh lembaga 

keuangan internasional dan aparatur negara melalui kebijakannya. Perempuan 

jugalah yang merupakan tangan pertama yang bersentuhan dengan sumber 

daya alam, karena itulah perempuan kemudian menjadi kelompok yang lebih 

rentan terhadap resiko dan dampak kerusakan lingkungan hidup. 

Gerakan feminis yang mengusung kesetaraan dalam menyelamatkan 

lingkungan disebut ekofeminisme. Ekofeminisme adalah sebuah gerakan yang 

berusaha menciptakan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan dengan 

berbasis feminitas/perempuan. Ekofeminisme lahir didasari atas sebuah kondisi 

dimana bumi yang digambarkan sebagai ibu yang dieksploitasi, dijarah dan 

dirusak oleh sistem kapitalisme yang berkuasa dengan melanggengkan budaya 

patriarki dan feodalisme. Ekofeminisme lahir juga untuk menjawab sebuah 

kebutuhan penyelamatan bumi dengan berbasiskan pada kekhasan perempuan 

yang selama ini memiliki pengetahuan dalam mengelola lingkungan hidup dan 

sumber-sumber kehidupannya.
26

 

Tidak seperti model feminis sebelumnya yang memohon-mohon pada 

negara agar kaum perempuan diberikan tempat yang “sejajar” dengan kaum 
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laki-laki. Ekofeminisme merupakan salah satu paham dalam feminisme yang 

melihat hubungan antara semua bentuk opresi manusia, dan menfokuskan pada 

tindakan manusia yang mendominasi dunia bukan manusia atau alam.
27

 

Gerakan ekofeminisme berangkat dari sebuah asumsi bahwa eksploitasi dan 

hegemonis-ekspansif atas alam, berbanding lurus dengan kasus yang dialami 

kaum perempuan. Perempuan mengalami subordinasi dalam struktur 

kehidupannya, baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, sehingga sangat perlu 

menempatkan perempuan sebagai aktor utama untuk mendobrak sistem yang 

selama ini merugikan kaum perempuan. Menurut Francoise (1974) bahwa ada 

hubungan antara opresi yang terjadi pada perempuan dan opresi yang terjadi 

pada alam, maka untuk pembebasan atas penindasan salah satu dari keduanya 

tidak dapat terjadi secara terpisah. 

Dalam tataran ekologisnya, ekofeminisme seringkali diartikan sebagai 

sebuah teori dan gerakan (movement) etika lingkungan yang berusaha 

mendobrak etika lingkungan pada umumnya yang bersifat antroposentrisme.
28

 

Dimana dimensi maskulinitas diletakkan pada posisi nomor satu di dalam 

pertimbangan moral dan etisnya. Disamping itu, lebih jauh lagi gerakan 

ekofeminisme juga mengkritik teori androsentrisme, sebuah teori lingkungan 

hidup yang berpusat pada kaum laki-laki. Laki-laki diletakkan sebagai pusat 

dari setiap pola dan sistem yang ada dalam kehidupan. 
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 Antroposentrisme adalah paham yang mengutamakan kepentingan manusia dari pada alam. 
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Dalam hal ini,  Karren J. Warren (1980) berpendapat bahwa logika 

konseptual yang dibangun androsentrisme yang bertipikal menindas dan 

mengeksploitasi memiliki tiga ciri utama yaitu: pertama, berpikir tentang nilai 

secara hierarkis, yaitu pola pikir “atas-bawah” yang memberikan nilai, status 

atau prestise yang lebih tinggi kepada apa yang “di atas” dari pada apa yang 

ada “di bawah”. Kedua, dualisme yang memberi nilai atau status yang tinggi 

kepada apa yang secara historis diidentifikasikan sebagai “pikiran”, “nalar” dan 

“laki-laki” dari pada apa yang yang secara historis diidentifikasi sebagai 

“tubuh”, “perasaan” dan “perempuan” (dualisme yang melakukan penilaian 

moral dalam kerangka dualistis (laki-laki vs perempuan dan manusia vs alam). 

Ketiga, logika dominasi, yaitu struktur dan paradigma berpikir yang cenderung 

membenarkan dominasi dan subordinasi.
29

 

Logika dan filsafat antroposentrisme dan androsentrisme telah menjadikan 

tatanan dan sistem ekologis alam terancam eksistensinya. Menurut logika ini, 

manusia telah dididik untuk saling menjegal, saling menghegemoni dan saling 

jarah-menjarah. Manusia dididik hidup dalam sebuah sistem dimana “aku 

mengeksploitasi, aku merusak dan aku menjajah, maka aku ada”. Hal ini 

sejajar dengan hukum rimba (homo homini lupus) dimana yang kuat, yang 

mengeksploitasi dan yang memperkosa (alam) berarti dialah penguasanya dan 

dialah yang hidup. Padahal berbagai kalangan dan di dalam ajaran agama 
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manapun (termasuk Islam) tidak ada yang menjustifikasi paradigma yang 

berpikir ekspansif, eksploitatif dan hegemonis, baik terhadap alam, hewan atau 

manusia. 

Ekofeminisme sosial transformatif yang diplopori oleh Vandana Shiva dan 

Maria Mies lebih fokus mengkritisi model-model pembangunan dengan jargon 

modernisasi dan teknologi yang diyakini sebagai alternatif untuk mengatasi 

kemiskinan, tapi pada kenyataannya justru semakin memojokan ke jurang 

kemiskinan dan ketimpangan, serta kerusakan ekologi tak dapat terhindarkan 

akibat ide pembangunan kapitalis. Sebagai ekofeminisme sosialis 

transformatif, Shiva dan juga Mies, yakin bahwa ada cukup kesamaan antara 

perempuan untuk memotivasi perempuan lainnya agar bekerja sama melawan 

patriarki kapitalis dan isme-isme destruktif lain yang dihasilkannya.  

Contoh perjuangan perempuan dalam melawan kehancuran dan 

memburuknya ekologi, dimana perempuan memimpin perjuangan untuk 

menyelamatkan dasar-dasar kehidupan di mana pun dan kapan pun 

kepentingan militer dan/atau industrial mengancamnya. Salah satunya adalah 

perjuangan perempuan untuk menyelamatkan lingkungan yang terkenal adalah 

gerakan Chipko dari India yang (dianggap) telah dapat menekan laju tingkat 

kerusakan lingkungan. Pada tahun 1974, 74 perempuan di kota Reni, bagian 

utara India, bersepakat untuk menghentikan penebangan hutan. Mereka 

memeluk erat-erat pohon-pohon yang akan ditebang oleh mesin pemotong 
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kayu yang dilakukan oleh perusahan-perusahan besar. Garakan para 

perempuan ini dikenal dengan sebutan Gerakan Chipko. Gerakan ini berhasil 

menyelamatkan sebanyak 12.000 km areal hutan. 

Contoh lain dari gerakan ekofeminisme, Gerakan yang pernah dilakukan 

perempuan Wangari Maathai dari Kenya yang kemudian mendapatkan hadiah 

Nobel untuk bidang ekologi, karena inisiatifnya dalam mempelopori gerakan 

penanaman pohon untuk seluruh perempuan di Kenya (tropikaindonesia.com). 

Di Indonesia juga memiliki sejarah panjang atas perjuangan kaum perempuan, 

salah satunya seperti  yang dilakukan oleh Aleta Baun bersama 150 perempuan 

adat Molo yang menduduki area pertambangan sambil menenun kain 

tradisional adat Molo di lokasi pertambangan marmer sebagai aksi protes 

selama satu tahun.Aksi itu juga untuk melawan upaya pengerusakan tanah 

hutan yang sakral di Gunung Mutis, Pulau Timor. 

Di tahun 1980an, pemerintah daerah mengeluarkan izin bagi perusahaan-

perusahaan tambang untuk memotong batu-batu marmer di pengunungan 

Molo, Pulau Timor. Hal ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan warga 

terlebih dahulu dan warga justru dianggap sebagai penghalang program 

pembangunan. Penambangan yang tidak terkontrol mengakibatkan bencana 

yang mulai dirasakan warga, terjadinya penggundulan hutan, tanah longsor, 

pencemaran air dan banyak menimbulkan penderitaan bagi warga yang tinggal 

di daerah hilir. Akihirnya pada tahun 2010, Aksi protes pendudukan dan 
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menenun semakin berkembang dan mendapat perhatian pemerintah sehingga 

pada akhirnya aksi protes para perempuan adat Molo menuai hasilnya. karena 

menghadapi tekanan yang amat besar, perusahaan-perusahaan tambang 

menghentikan penambangan di 4 lokasi di wilayah Molo dan meninggalkan 

operasi tambang mereka. 

Jika kehidupan adalah tema ekofeminis sosial transformatif, begitu juga 

dengan kebebasan. Namun kebebasan yang diacu oleh Mies dan Shiva 

bukanlah jenis kebebasan Marxis yang menuntut laki-laki untuk menguasai 

alam, dan karena itu juga menguasai tubuh perempuan. Namun, kebabasan 

disini lebih tepatnya adalah jenis kebebasan yang meminta kita semua untuk 

menyadari dan menerima ‘kealamian’ fisikalitas, materialitas dan moralitas 

kita, karena alam adalah barang yang akan habis maka kita harus belajar untuk 

menghematnya dengan cara hidup sesederhana mungkin dan dengan 

mengkonsumsinya sedikit mungkin. “Jika kita peduli pada kehidupan anak 

cucu kita di masa depan nanti, maka kita harus mengembangkan apa yang 

disebut perspektif subsistensi.  

Dalam terminologi Shiva dan Mies (2005) Subsistence Perspective 

berporos pada beberapa prinsip mendasar. Pertama, tujuan dari kegiatan 

ekonomi bukanlah untuk menghasilkan timbunan komoditas dan uang, tetapi 

manghasilkan kembali kehidupan. Kedua, Subsistence perspective didasarkan 

pada peningkatan partisipasi akar rumput. Ketiga, Subsistence perspective 
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menuntut paradigma baru dari ilmu, teknologi dan pengetahuan yang akan 

dikembangkan dengan melibatkan tindakan partisipatoris masyarakat. 

Keempat, Subsistence perspective menolak privatisasi milik publik seperti air, 

udara, tanah dan sumber daya alam. Kelima, Subsistence perspective juga 

menekankan bahwa proyek utopia Subsistence perspective ini bukan semata 

dari, oleh dan untuk perempuan, melainkan juga memerlukan sinergi yang 

setara dari laki-laki, maka Subsistence perspective meniscayakan peranan laki-

laki untuk mulai bersama-sama bertanggung jawab terhadap pemeliharaan 

kehidupan dalam planet ini. 

Dalam konteks ini, ekofeminisme menjanjikan harapan akan adanya jalan 

penyelamatan krisis ekologi yang semakin melaju kencang, dengan cara 

menghormati hak-hak kesetaraan dan keseimbangan alam-lingkungan. Alam 

adalah sumber kehidupan, jika alam rusak perlu ratusan tahun untuk bisa 

terbarukan kembali yang berarti perlu generasi-generasi selanjutnya untuk 

meneruskan pelestarian alam, maka pembangunan yang berkelanjutan sangaat 

perlu untuk dicanangkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya boleh 

dipergunakan untuk menjaga kelestarian bumi semata dan bukan untuk 

mengeruk kekayaan alam demi tujuan komersialisasi demi tujuan profit.  

Pemecahan masalah kehidupan manusia dan alam yang berangkat dari 

pengalaman perempuan dan menjadikan pengalaman perempuan menjadi salah 

satu sumber pembelajaran dalam pengelolaan dan pelestarian alam. Gerakan 
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penyelamatan lingkungan berbasis perempuan bukanlah sebuah utopia semata, 

karena setiap individu: lelaki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban 

menyelamatkan bumi. Keterlibatan perempuan dalam gerakan ekofeminisme 

sangat perlu mendapatkan apresiasi dan dijadikan jalan alternatif, dalam upaya 

menekan laju kerusakan lingkungan beserta ekologinya. Apabila lingkungan 

lestari, bukan hanya perempuan yang merasakan kebaikannya tapi juga laki-

laki.  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teoritik yang telah dibangun di awal, maka penulis 

menduga bahwa sebagian besar negara berkembang masih mengalami kolonialisasi, 

dengan “pembangunan” sebagai reinkarnasinya. Strategi mengejar ketertinggalan 

melalui pembangunan bukanlah “solusi” tapi “masalah baru”, karena pembangunan 

yang mengejar pertumbuhan ekonomi hanya akan mendorong kerusakan ekologi 

yang semakin parah dan apabila kerusakan lingkungan terjadi maka korban utama 

menanggung beban tersebut adalah perempuan, karena ‘pembangunan’ itu 

menghancurkan sumber kehidupan mereka, menghalangi akses mereka terhadap 

tanah, air, udara, hutan, masyarakat dan budaya mereka, serta dampak yang lebih 

buruk lagi ialah terusir dari tanah mereka sendiri akibat dari tanah yang telah rusak 

dan tak bisa menghasilkan kehidupan lagi.  

 

http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/03/02/a%20href=%E2%80%9Dhttp:/lombablogoxfam.wordpress.com%E2%80%9D%20alt=%E2%80%9DLomba%20Blog%20Oxfam%E2%80%9D/img%20src=
http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/03/02/a%20href=%E2%80%9Dhttp:/lombablogoxfam.wordpress.com%E2%80%9D%20alt=%E2%80%9DLomba%20Blog%20Oxfam%E2%80%9D/img%20src=
http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/03/02/a%20href=%E2%80%9Dhttp:/lombablogoxfam.wordpress.com%E2%80%9D%20alt=%E2%80%9DLomba%20Blog%20Oxfam%E2%80%9D/img%20src=
http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/03/02/a%20href=%E2%80%9Dhttp:/lombablogoxfam.wordpress.com%E2%80%9D%20alt=%E2%80%9DLomba%20Blog%20Oxfam%E2%80%9D/img%20src=
http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/03/02/a%20href=%E2%80%9Dhttp:/lombablogoxfam.wordpress.com%E2%80%9D%20alt=%E2%80%9DLomba%20Blog%20Oxfam%E2%80%9D/img%20src=


26 
 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang dibangun melalui argumen 

dasar teori kemudian membentuk hipotesa sederhana akan kajian permasalahan yang 

hendak dijelaskan hingga nanti menuju syarat pembuktian sebuah jawaban 

permasalahan. Jenis penelitian ini tentu saja lebih memfokuskan pada bentuk 

deskriptif analitif, yakni adanya pengukuran cermat terhadap fenomena-fenomena 

sosial yang sedang berlangsung dengan memusatkan fokus kajian pada isu-isu aktual. 

Proses interpretasi dalam memandang problematika utama penelitian ini tentu saja 

tidak mengesampingkan aktivitas heuristik yakni dengan turut melibatkan 

pengumpulan sumber atau fakta sejarah yang mendukung tema penulisan. Proses 

deskriptif ini akan menggabungkan fakta-fakta yang ditemukan dengan nalar 

konstruktif penulis untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dibangun di 

awal. 

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan data sekunder dengan 

lebih memusatkan perhatian pada studi pustaka melalui bahan-bahan referensi yang 

meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalah, media internet, dan berbagai 

sumber lain terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji. Data-data yang 

diperoleh akan melalui proses pembuktian analitis penulis agar bias dipastikan 

keakuratan dan kepercayaannya tersebut sehingga mampu membangun konstruksi 

kajian permasalahan menjadi lebih kokoh.  
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F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistem penulisan karya ilmiah ini secara garis besar menjelaskan 

tentang kritik ekofeminisme terhadap kerusakan kerusakan lingkungan akibat 

pembangunan di negara berkembang seperti di Indonesia. Oleh karena itu,  skripsi ini 

akan mendekati diskusi tentang masalah tersebut dalam lima bab yang disusun 

dengan sistematika sebagai berikut; bab I, pendahuluan, dalam bab ini, penulis 

menuliskan berbagai aktivitas metodologi penelitian sebagai pijakan untuk meneliti 

masalah yang terkait yakni latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka 

dasar pemikiran, hipotesa, metode penulisan, dan sistematika penulisan.  

Selanjutnya, bab II, akan mendeskripsikan mengenai sejarah perkembangan 

ekofeminisme menyangkut relasi antara gerakan ekologi dan gerakan feminisme, 

serta varian dari ekofeminisme. Bab III, akan mendeskripsikan tentang krisis 

pembangunan di negara berkembang akibat lingkungan sebagai komoditi yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan dan perempuan sebagai korban terbesar dalam 

pembangunan. Kemudian bab IV, akan dibahas mengenai kritik ekofeminisme 

terhadap pembangunan dan perempuan sebagai subjek pembangunan melaui gerakan 

penyelamatan lingkungan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah bab V, sebagai 

penutup dari skripsi ini, akan memberikan kesimpulan. 

 


