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BAB II 

SEJARAH PERKEMBANGAN EKOFEMINISME 

Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan sejarah perkembangan 

ekofeminisme yang menyangkut relasi antara gerakan ekologi dan gerakan 

ekofeminis yang saling memperkuat karena kehancuran ekologi yang terjadi tidak 

hanya akibat dari pandangan dari praktik antroposentris tapi juga androposentris. 

Ekofeminisme mengupayakan pemecahan masalah antara manusia dan alam, 

dengan mengangkat pengalaman perempuan menjadi sumber pembelajaran baru 

dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. 

A. Konteks Sosial-Politik Munculnya Ekofeminisme 

Kelangsungan hidup serta perwujudan keadilan, perdamaian dan keutuhan 

seluruh makhluk dapat tercapai jika tidak ada perubahan paradigma dalam 

memandang bumi dan sesama manusia. Perubahan paradigma ini mencakup 

tentang gender, kelas, ras, etnis dan lainnya. Kalau penindasan dan kerusakan 

pada bumi berkaitan dengan dominasi gender, kelas, ras dan struktur sosial lainya, 

maka relasi yang sehat terhadap bumi tidak dapat hanya dengan mengedepankan 

teknologi tertentu sebagai jawaban untuk kelangsungan hidup manusia dan 

lingkungannya, tetapi perlu pengertian sosial yang menghubungkan rasa cinta 

antara perempuan dan laki-laki serta semua manusia, antar ras dan bangsa, antar 

anggota kelas dan lainnya. 

Gerakan feminisme dan ekologis mempunyai tujuan yang saling memperkuat, 

keduanya ingin membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang tidak 

berdasarkan model-model dominasi, seperti yang dikemukakan Resemary 
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Radford Ruether, ada kaitan yang sangat penting antara pola dominasi terhadap 

perempuan dan perlakuan dominasi terhadap alam (kaitan antara isu feminis dan 

ekologis), kedua wujud dominasi ini menyangkut kenyataan yang patriarkis dan 

hirarkis.
30

 Kehancuran ekologi saat ini tidak hanya akibat dari pandangan dan 

praktik yang antroposentis tapi juga androposentris. Kedua gerakan feminis dan 

ekologis adalah gerakan yang mengkritisi kompetisi, agresi dan dominasi yang 

dihasilkan oleh ekonomi modern dan menjadi gerakan pembebasan.
31

  

Perkawinan antar kedua gerakan ini yang kemudian menjelma menjadi 

gerakan ekofeminisme. Gerakan ini diplopori oleh Rachel Carson yang 

menuliskan dalam bukunya “The Silent Spring” terbit pada tahun 1962. Sebuah 

buku yang telah menyadarkan sebagian besar umat manusia terhadap lingkungan 

hidup yang telah diracuni dan dicemari oleh manusia sendiri, dan manusia tidak 

pernah memikirkan bahwa suatu waktu lingkungan hidup dan segala yang hidup 

di bumi akan menghadapi ancaman maut, yang berarti mautnya seluruh umat 

manusia di bumi ini.
32

 

Karren J. Werren salah seorang tokoh ekofeminisme yang melihat persoalan 

penindasan ini sebagai akibat dari adanya keyakinan dasar, nilai-nilai, sikap dan 

asumsi dari negara Barat yang androsentrisme, kerangka konseptual patriarkal 

yang menindas dan mengatasnamakan keuntungan dan kemajuan, serta memiliki 

cara berfikir berdasarkan nilai yang hirarkis, dualistik, dan menggunakan logika 
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dominasi (cara berpikir maskulin). Menurut Warren, cara berpikir patriarki yang 

hirarkis, dualistik dan opresif telah merusak perempuan dan alam.
33

 

Ekofeminisme dalam beberapa hal mirip dengan deep ecology (ekologi 

dalam), tetapi berbeda dalam melihat pokok permasalahannya. Ekofeminisme 

sekaligus muncul sebagai kritik atas gerakan ekologis yang berpusat pada 

manusia, yang menganggap alam sebagai instrumental belaka yang 

keberadaannya adalah untuk melayanai kebutuhan dan eksistensi manusia. 

Paradigma seperti ini dipandang ekofeminisme sebagai arrogant 

anthropocentrism (kesombongan manusia yang menilai segala sesuatu berpusat 

pada manusia) seperti yang ada pada tradisi kristiani lewat Kitab kejadian yang 

memerintahkan manusia untuk menguasai bumi dan isinya.  

Dalam kitab kejadian 1:28, dimana Allah memerintahkan manusia untuk 

memeluk bumi, dari sini banyak yang mengisyaratkan bahwa bumi dan semua 

makhluk hidup non-manusia adalah milik manusia, dan alam sebagai sarana dan 

wahana eksploitasi untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Akibat dari pola pikir tersebut terjadi pergeseran pandangan, yang 

mulanya alam sebagai organisme (alam adalah ibu) menjadi mekanistik (alam 

adalah mesin).
34

 

Perempuan dan alam seringkali diartikulasikan sebagai dua hal yang sangat 

erat dan dekat. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini tidak netral gender, 

karena ketika terjadi kerusakan alam, perempuan menjadi pihak yang paling 

beresiko terkena dampaknya. Ekofeminisme mencoba menjelaskan hubungan 
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antara feminisme dan ekologi. Ekofeminisme melihat adanya keterkaitan antara 

perempuan dan alam, dimana penindasan atas alam dan juga sebaliknya, serta 

sistem dominasi laki-laki terhadap perempuan dan dominasi laki-laki terhadap 

alam terjadi secara pararel pada tingkat konseptual, dengan cara memandang 

dunia sebagai mitos, simbol, ide dan imej, maka pembebasan keduanya tidak 

dapat dipisahkan. 

Dalam perspektif ekofeminis yang perlu kita perjuangkan, bukan hanya 

perempuan dan alam saja, tetapi termasuk juga laki-laki, perempuan, semua 

manusia dan seluruh ciptaan. Terdapat keterhubungan antara perempuan dan 

alam, antara gerakan feminis dan gerakan ekologis, baik secara konseptual, 

simbolik maupun linguistik yang menjadi relasi dasar sosio-ekonomi dan nilai-

nilai dalam masyarakat. 

 

B. Relasi Antara Gerakan Feminisme dan Gerakan Ekologi 

a. Gerakan Feminisme 

Membicarakan gerakan feminisme, terlebih dahulu perlu diuraikan 

hakekat feminisme itu sendiri, karena tanpa menyinggung dan mengkaji 

akar historis feminisme dan perkembangan perjuangannya, akan 

kehilangan semangat historitas perjuangan dan kritik terhadap gerakan 

feminisme. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari 

asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, 

serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. 

Meskipun terjadi perbedaan antar feminis mengenai apa, mengapa, dan 

bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun semua aliran 
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sepaham bahwa hakekatnya perjuangan feminis adalah demi kesamaan, 

martabat dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan yang lebih baik di 

lingkungan keluarga, masyarakat maupun di tempat kerja. 

Gerakan-gerakan feminis lahir sebagai reaksi terhadap kondisi yang 

tidak adil dan menyedihkan yang harus ditanggung kaum perempuan 

sepanjang sejarah. Hal ini ditunjukan dengan diadakannya Declaration of 

Sentiments yang disusun oleh Elizabeth Cady Stanton, sebagai salah satu 

tokoh feminis liberal. Deklarasi ini dikeluarkan pada 19-20 juli 1848, di 

Saneca Falls, sebuah Negara bagian New York, dan dihadiri sekitar 100 

orang yang sebagian besar adalah perempuan. Dalam deklarasi tersebut 

ditulis sebanyak 15 protes mengenai nasib wanita, di antaranya masalah 

lembaga perkawinan yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga, 

masalah politik dan sosial serta lainnya.
35

 

Secara umum munculnya gerakan feminisme dilatarbelakangi dan 

dipengaruhi oleh dua arus pemikiran besar yaitu: teori struktural 

fungsional dan teori sosial konflik. Teori struktural fungsional merupakan 

arus teori besar yang meyakini dan mengakui adanya penguasaan dan 

pembagian peran untuk mewujudkan keharmonisan dan kestabilan 

masyarakat. Sedangkan teori sosial konflik merupakan kritik atas teori 

fungsional struktural. Teori ini berkeyakinan bahwa dalam kehidupan 

sosial, tidak perlu ada pembagian peran dan pembatasan aktivitas. Setiap 

individu adalah makhluk yang bebas berekspresi untuk mencapai segala 
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sesuatu yang diinginkan. Teori ini meyakini bahwa ada realitas konflik 

dalam sosial ketika sumber daya menjadi terbatas.
36

 

Dari dua arus teori besar ini gerakan feminisme lahir di dunia. 

Pendapat ini didukung dengan munculnya gerakan feminisme di Amerika 

pada tahun 1960 sebagai bagian dari radikal kultur yakni gerakan civil 

rights (hak-hak sipil) dan sexual liberation (kebebasan seksual) saat itu. 

Feminisme sebagaimana dikemukakan Mansour Fakih merupakan suatu 

gerakan yang didasari dari kesadaran, asumsi dan kepedulian terhadap 

ketidakadilan, ketidaksetaraan, penindasan atau diskriminasi terhadap 

kaum perempuan, serta usaha untuk mengakhiri diskriminasi tersebut.
37

 

Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan mengartikan feminisme adalah suatu 

kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam 

masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh 

perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.
38

 

Meskipun semua feminis berangkat dari kesadaran akan diskriminasi, 

ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan yang sama, namun mereka berbeda 

dalam membangun argumen mengapa ketidakadilan atau ketidaksetaraan 

terjadi dan bagaimana strategi untuk menghentikannya. Dari sinilah lahir 

beberapa aliran feminisme yang memiliki alasan dan analisis serta strategi 

yang berbeda-beda dalam berjuang untuk menegakkan kesetaraan dan 

menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Secara umum 
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feminisme dapat dikategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme radikal. 

Pertama, feminisme liberal aliran ini berkembang pada abad ke-18 

ketika berkembang masa pencerahan (enlighment). Tokoh aliran ini antara 

lain: Mary Wollstonecraft (1759-1799), Margaret Fuller (1810-1850), 

Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan 

Anthony (1820-1906). Dalam sejarahnya aliran ini muncul untuk 

mengkritik aliran politik liberal yang menekankan pada otonomi, 

persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu, tetapi masih dianggap 

masih mendiskriminasikan perempuan. Pada dasarnya perjuangan 

kelompok ini lebih menekankan pada pemberian kesempatan dan hak yang 

sama, karena kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas dan oleh 

karenanya perempuan juga adalah makhluk rasional, maka mereka juga 

harus diberi hak yang sama dengan laki-laki. Feminisme liberal 

beranggapan bahwa keterbelakangan perempuan dari sisi ekonomi, 

dikarenakan perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan. Berangkat 

dari padangan seperti ini, melahirkan konsep pembangunan yang 

melibatkan kaum perempuan yang dikenal sebagai “Women in 

Development” (WID).
39

 

Kedua, feminisme sosialis. Aliran ini pada umumnya banyak 

berangkat dari ketidakpuasan terhadap gagasan feminisme Marxis atas 

kecenderungan Marxis yang menganggap bahwa penindasan terhadap 
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perempuan jauh di bawah pentingnya penekanan terhadap kerja. Bagi 

feminisme Marxis sangat erat hubungan antara partisipasi kaum 

perempuan dalam produksi dan untuk meningkatkan status kaum 

perempuan. Oleh karenanya penindasan kaum perempuan adalah bagian 

dari eksploitasi kelas dalam cara produksi. Mereka cenderung lebih 

mengidentifikasi struktur kelas dan bukan gagasan biologi sebagai 

penyebab utama penindasan terhadap perempuan. Sebaliknya feminisme 

sosialis menegaskan bahwa penyebab mendasar penindasan kaum 

perempuan bukanlah persoalan kelas, melainkan suatu keterkaitan yang 

sangat rumit antara kapitalisme dan patriarki karena penindasan 

perempuan bagi feminisme sosialis terjadi tidak memandang kelas.
40

 

Ketiga, Feminisme Radikal. Aliran ini sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan feminisme sosialis, namun ada sedikit perbedaan terhadap 

anggapan terjadinya diskriminasi perempuan, jika menurut feminisme 

sosialis bahwa penyebab diskriminasi perempuan adalah faktor ekonomi 

dan struktur sosial, maka aliran feminisme radikal menganggap penyebab 

mendasar diskriminasi perempuan adalah karena faktor biologis, terutama 

penguasaan perempuan secara fisik oleh laki-laki yang merupakan bentuk 

dasar penindasan, dan patriarki adalah sistem hirarki seksual yang 

memberi peluang pada laki-laki untuk memiliki kekuasaan lebih tinggi. 

Oleh karena itu feminisme radikal dapat diartikan lebih sebagai gerakan 

perempuan untuk memperjuangkan realitas seksual, sebagai sebab 
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kelemahan fisik dan menjadi akar dari ketertindasan perempuan, dengan 

penghapusan potensi biologis dengan sendirinya akan menghapus 

pembagian kerja seksual dan memberi peluang politik bagi kaum 

perempuan.
41

 

Semua feminis, baik liberal, sosialis, radikal dan feminis kontemporer 

lainnya, memandang bahwa penyebab ketidakadilan paling banyak 

disebabkan oleh konstruksi sosial yang melahirkan pembagian peran 

antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran ini sangat jelas sekali 

dalam masyarakat patriarkal. Dalam budaya patriarkal, perempuan 

cenderung diposisikan sebagai subordinat, dimasukan dalam dunia 

domestik dan dibatasi haknya dalam dunia publik, padahal perempuan dan 

laki-laki memiliki potensi yang sama, oleh karenanya seharusnya 

perempuan mempunyai hak yang sama pula. 

Menurut Simone de Beauvoir, penindasan terhadap perempuan oleh 

laki-laki dalam budaya patriarkal, lebih disebabkan karena faktor 

kelemahan tubuh biologis perempuan. Tubuh perempuan adalah milik 

laki-laki dan hanya untuk laki-lakilah tubuh perempuan ada di dunia ini, 

tubuh perempuan jugalah yang menjadikan perempuan lemah dan tidak 

cukup memiliki tenaga untuk berpartisipasi dalam kegiatan kreatifitas yang 

dinikmati laki-laki sehingga melalui tubuhnyalah penindasan dilakukan. 

Perempuan dijadikan objek seks, dikorbankan dan dilumpuhkan. Dalam 
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budaya patriarkal, mitos tentang tubuh perempuan digunakan sebagai 

sarana penindasan perempuan.
42

  

Ekofeminisme sebagai bagian atau cabang feminisme yang melihat 

bahwa ada hubungan langsung antara penindasan terhadap perempuan dan 

perusakan terhadap alam. Para ekofeminis mengklaim bahwa pembebasan 

salah satu dari keduanya tidak dapat terjadi secara terpisah dari yang 

lainya.
43

 Melalui perspektif ekofeminisme, dominasi patriarkis laki-laki 

terhadap perempuan merupakan  sebagai bentuk-bentuk dominasi dan 

eksploitasi yang beraneka ragam yang bersifat hirarkis. Sejarah penindasan 

terhadap perempuan sejalan dengan sejarah penindasan terhadap alam. 

Karena ekofeminisme melihat adanya suatu hubungan yang sangat penting 

dan menentukan baik bersifat historis, empiris, teoritis maupun simbolis 

antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam. 

Berbeda dengan gerakan feminisme pada umumnya yang lebih 

menggunakan analisis gender untuk memahami ketidakadilan perempuan, 

Vandana Shiva yang merupakan salah satu tokoh ekofeminisme lebih 

memfokuskan gagasannya pada prinsip maskulinitas dan prinsip feminitas, 

yang merupakan ideologi yang kontradiktif. Feminitas sebagai ideologi 

yang berciri kedamaian, kesalamatan, kasih dan kebersamaan, sedangkan 

maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan 

penindasan. Sebagai prinsip, feminitas tidak mesti hanya dimiliki oleh 

kaum perempuan, begitu juga maskulinitas tidak serta merta hanya 
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dimiliki oleh laki-laki. Pada kenyataannya banyak sekali kaum perempuan 

dan bahkan aktivis perempuan yang menganut ideologi maskulinitas. 

Maskulinitas telah berhasil merealisasikan dirinya dalam berbagai 

aspek kehidupan dan dalam perjalanannya berhasil mendominasi dan 

menghegemoni, seperti developmentalisme, militerisme, ilmu pengetahuan 

modern. Menurut Shiva hasil dari merajalelanya prinsip maskulinitas 

adalah kekerasan terhadap kaum miskin dan perempuan, penghancuran 

alam dan lingkungan, penghancuran terhadap sistem pengetahuan non-

rasionalisme.  

Lebih lanjut bagi Shiva memulihkan prinsip feminin adalah tantangan 

intelektual dan politik untuk menghadapi pembangunan yang timpang 

sebagai proyek patriarki yang melibatkan dominasi, perusakan, kekerasan 

dan penundukan, perampasan serta pengabaian perempuan dan alam. 

Melalui ekofeminisme inilah gerakan perempuan sebagai alternatif untuk 

mengajarkan bahwa dengan menolak kapitalisme patriarkis yang 

mengeksploitasi lingkungan dan secara tegas berani menjamin pemberian 

peran sama bagi perempuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan 

hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam.
44

 

Dengan demikian, jelas pengungkapan adanya relasi antara 

penindasan perempuan sebagai bentuk ideologi yang (anti feminitas), dan 

juga perusakan terhadap lingkungan hidup (anti ekologi) penting untuk 

dikemukakan dalam pembahasan selanjutnya, yang akan membicarakan 
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masalah saling keterkaitan antara perempuan dan lingkungan hidup dalam 

perspektif ekofeminisme. 

b. Gerakan Ekologi 

Secara epistemologi, ekologi berasal dari dua suku kata bahasa 

Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan logos berarti ilmu. Jadi 

dapat dikatakan bahwa istilah ekologi merupakan suatu ilmu tentang 

rumah tangga makhluk hidup, atau ilmu tentang makhluk hidup di dalam 

rumah tangganya. Menurut Anton Bakker, ekologi merupakan ilmu 

majemuk atau disiplin lintas ilmu, karena ekologi menyangkut lingkungan 

manusia, maka objeknya meliputi objek-objek banyak ilmu yang 

mempelajai lingkungan manusia dari berbagai sudut, misalnya fisik, 

biotik, psikis, estetis dan sebagainya.  

Ekologi memiliki suatu keistimewaan diantara ilmu-ilmu spesifik, 

terutama yang eksakta, sebab dengan jelas berciri normatif. Ekologi tidak 

hanya mempelajari struktur alam dunia tapi juga menentukan norma-

norma untuk memelihara dan mengembangkannya. Selanjutnya, menurut 

Sumartana bahwa visi ekologi memiliki basis etika yang mendalam. 

Menghadapi destruksi alam dan destruksi kemanusiaan di masyarakat, 

maka pendekatan etika ekologis bermula dari asumsi mengenai keterikatan 

yang menyatu antara semua unsur kehidupan di bumi. 

Ekologi yang sejatinya hanya benar-benar terwujud jika semua unsur 

di alam ini mendapat tempat yang sebenarnya, saling menghargai otonomi 

masing-masing sekaligus solidaritas satu sama lain. Di dalamnya 
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terkandung cita-cita memulihkan serta mengembalikan seluruh ciptaan 

kepada hak dan martabatnya yang sejati maka keadilan menjadi salah satu 

aspek yang hakiki. Gerakan ekologi adalah gerakan politik bagi tatanan 

dunia tanpa kekerasan dimana alam dilestarikan untuk mempertahankan 

pilihan-pilihan bagi kelangsungan hidup. Jika dunia ini tidak mengalami 

restrukturisasi secara ekologis pada tingkat pandangan dunia dan gaya 

hidup, maka keadilan dan perdamaian akan terus dilanggar dan pada 

akhirnya kelangsungan hidup manusia itu sendiri akan terancam.
45

 

Dalam prakteknya, gerakan ekologis secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi dua paradigma, yaitu gerakan ekologis yang berpusat 

pada manusia (shallow ecology) dan yang berpusat pada alam (deep 

ecology).
46

 

a. Shallow Ecology, aliran ini melihat alam sebagai alat atu mesin, 

yang keberadaannya untuk melayani kebutuhan manusia. Manusia 

ada di atas dan di luar alam sebagai sumber nilai. 

b. Deep Ecology, ingin meninggalkan pola pikir bahwa alam sebagai 

mesin dan keberadaannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan 

manusia, tetapi deep ecology juga ingin mengembalikan alam pada 

konsepsi awalnya yakni alam sebagai organisme, dimana seluruh 

komponen alam adalah sebuah kesatuan dalam sebuah 

keberagaman. Sebagai sebuah organisme, alam adalah sebuah 
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sistem hidup yang terjalin satu sama lain dan antara elemennya 

saling tergantung dan terkait.
47

  

David Sutasurya mencoba memisahkan kedua pandangan tersebut 

dalam tiga aliran, yaitu, pertama, Light Green, yang bertujuan pada 

perubahan perilaku sehari-hari, dalam bentuk aksi non politis dengan 

ruang aksi pada sistem sosial, ekonomi, politik dominan dan konvensional. 

Kedua, Medium Green, yang bertujuan untuk melakukan perubahan 

kebijakan dalam bentuk aksi politis, tapi masih dalam ruang sosial, 

ekonomi, politik dominan atau konvensional. Ketiga, Dark Green, yang 

bertujuan membuat perubahan paradigma, pada tataran kebudayaan. 

Bentuk aksinya adalah gerakan kebudayaan dalam ruang paradigma, 

sistem sosial, ekonomi, politik dan gaya hidup baru yang dibangun sesuai 

tujuan gerakan.
48

 

Perempuan dan alam seringkali diartikulasikan sebagai dua hal yang 

sangat erat dan dekat. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini tidak 

netral gender, karena ketika terjadi kerusakan alam, perempuan menjadi 

pihak yang paling beresiko terkena dampaknya. Gerakan ekologis yang 

dipaparkan di atas menyadarkan manusia bahwa perjuangan feminisme 

dan perjuangan ekologis merupakan gerakan yang saling memperkuat, 

demi kepentingan dan kelangsungan hidup bersama, bukan semata-mata 

demi laki-laki ataupun demi manusia.  Gerakan ekologi adalah gerakan 
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untuk menyelamatkan kelangsungan dan seluruh isinya demi keutuhan 

ciptaan. Gerakan feminisme dan gerakan ekologi sama-sama mengkritisi 

kompetisi, agresi dan dominasi yang dihasilkan oleh ekonomi modern dan 

bersatu menjadi gerakan pembebasan. 

 

C. Varian Pemikiran Ekofeminisme 

Keterkaitan antara perempuan dan alam telah menjadi perdebatan para 

feminis, meskipun mereka menyetujui bahwa asosiasi perempuan dengan alam 

yang telah menjadi penyebab seksisme dan naturisme, namun mereka tidak 

sepakat tentang bagaimana keterkaitan perempuan dan alam itu, apakah secara 

biologis dan psikologis atau lebih pada keterkaitan secara sosial atau kultural. 

Mereka juga tidak sepakat dengan apakah perempuan harus memperlambat, 

mempertegas dan menyusun kembali keterkaitan antara perempuan dan alam.  

Karena itu, menurut Ynestra King, terdapat tiga kemungkinan arah yang 

diambil feminis tentang hal ini, yaitu: 1) memutuskan relasi perempuan dan alam 

secara total, mengintegrasikan perempuan dalam budaya dan realitas produksi. 2) 

mengafirmasi kembali relasi perempuan dan alam dengan menekankan bahwa 

secara alamiah perempuan tidak hanya berbeda, tetapi lebih baik dari pada 

alamiah laki-laki. 3) mengenali dualisme alamiah dan budaya yang telah 

memproduksi kebudayaan dengan dominasi kita dapat mengukurnya sebagai 

tempat yang menguntungkan untuk menciptakan budaya dan politik yang berbeda, 

yang akan mengintegrasikan bentuk-bentuk pemikir yang intuitif, spiritual dan 
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rasional, serta memunculkan ilmu pengetahuan yang bebas dan ekologis.
49

 Bagi 

King, ekofeminisme sesungguhnya adalah yang ketiga, dengan asumsinya percaya 

bahwa akar segala bentuk penindasan adalah kerangka konseptual yang dikotomis 

yang memberi pemisahan pada salah satu anggota terhadap yang lainnya. 

Perbedaan seputar keterkaitan perempuan dan alam ini telah memunculkan 

berbagai aliran ekofeminisme, ada yang menganut aliran feminisme alam dan ada 

juga yang menggunakan  analisis feminis sosial. Dari sinilah kemudian muncul 

aliran ekodeminisme alam dan ekofeminisme sosial. Dalam pembahasan ini 

penulis akan mengemukakan aliran ekofeminisme yang mengacu pada pembagian 

aliran ekofeminisme menurut Rosemarie Putnam Tong sebagai berikut: 

Ekofeminisme alam atau sering juga disebut sebagai ekofeminisme kultural 

menganggap perempuan adalah bagian dari alam, yakni sebagai makhluk ekologis 

yang unik. Ekofeminis alam meyakini bahwa sifat-sifat peduli seperti merawat, 

mengasuh dan lainnya yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan 

dan dilekatkan sebagai nilai dan citra perempuan adalah merendahkan 

perempuan.
50

 Ekofeminisme alam juga menolak inferioritas yang diasumsikan 

kepada perempuan dan alam  dan superioritas yang diasumsikan kepada laki-laki 

dan kebudayaan. Sebaliknya, ekofeminisme alam bersikeras menegaskan bahwa 

alam dan perempuan tidak setara dan barangkali lebih baik dari pada laki-laki dan 

kebudayaan, serta mengimplikasikan bahwa nilai-nilai tradisional perempuan 

dapat mendorong hubungan sosial yang lebih baik dan mengedepankan cara hidup 
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yang berkelanjutan. Tokoh dari ekofeminisme alam adalah Mery Daly dan Susan 

Griffin.  

Ekofeminisme spiritual meyakini bahwa kebudayaan yang memandang 

tubuh perempuan dan alam sebagai yang sakral, dengan menggunakan analogi 

peran perempuan secara biologis seperti “ibu pertiwi” dan peran secara arketipikal 

(dasar) “ibu kelahiran”, maka peran perempuan dan alam akan lebih diuntungkan 

dari  pada hubungan laki-laki dengan alam.
51

 Ekofeminis spiritual cenderung 

memfokuskan untuk penyembahan dewi-dewi kuno dan ritual penduduk asli 

Amerika yang beroriensi pada bumi. Ekofeminis spiritual menggunakan “teknik 

pembangunan komunitas” sebagai pertunjukan seni, observasi kinetis (menari dan 

menyanyi), dan ritual yang memungkinkan manusia “untuk menciptakan dan 

memelihara komunitas satu sama lain dalam situasi yang sulit dan saling 

berkompetisi dalam keterlibatan politis di dunia publik.
52

 Tokoh dari 

ekofeminisme spiritual adalah Starhawk dan Charles Spretnak. 

Ekofeminisme sosial-konstrusionis menolak anggapan bahwa perempuan 

secara “alamiah” memiliki sifat peduli dan pengasuh, tapi sebaliknya karakteristik 

perempuan merupakan produk enkulturalisasi dan sosialisasi. Ekofeminisme 

sosial menjelaskan implikasinya jika perempuan meminimalkan hubungan mereka 

dengan alam yang dikonstruksikan secara sosial dan dipaksakan secara ideologis, 

maka perempuan akan terus menerus tersubordinasi oleh laki-laki, begitu juga 

alam akan tersubordinasi oleh kebudayaan. Dorothy sebagai salah satu tokoh 

aliran ini, menegaskan bahwa dikotomi yang ada dalam segala aspek harus 
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dihancurkan, sebagai upaya mengakhiri penindasan terhadap semua orang 

(perempuan dan laki-laki) dan juga segala sesuatu yang selama ini tidak dihargai 

(alam). Penghancuran ini harus dimulai dengan mendekonstruksi dikotomi 

perempuan-laki-laki, karena pendikotomian ini adalah sumber fundamental dari 

“kebencian” terhadap ibu pertiwi sebagai sumber kehidupan. Tokoh Ekofeminis 

ini adalah Dorothy Dinnerstein dan Karen J. Warren. 

Ekofeminisme Sosial-Transformatif menuntut perubahan gaya hidup 

manusia, terutama kebudayaan Barat yang dikendalikan oleh sistem kapitalisme 

yang menyuburkan laju patriarki sehingga mengasingkan manusia dan merusak 

kelangsungan hidup alam. Sistem patriarki-kapitalis membuat tingkah laku 

manusia Barat menjadi tidak menentu, terkadang mereka tersadar dan 

mendekatkan diri dengan alam tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk 

menjembatinya. Contohnya adalah ketertarikan manusia Barat dengan budaya 

Timur dan alamnya karena adanya eksotisme, tapi yang terjadi adalah 

ekstrimisme dari kelebihan eksotisme ini mengakibatkan prostitusi dalam turisme 

dimana akhirnya laki-laki dan perempuan putih dapat “membeli” perempuan atau 

laki-laki berkulit gelap dan miskin. Shiva dan Mies meyakini bahwa terdapat 

cukup kesamaan pada perempuan untuk memotivasi perempuan lain agar 

bekerjasama melawan patriarki kapitalis dan isme-isme destruktif lain yang 

dihasilkannya, yang mengancam kehidupan perempuan dan kelestarian alam. 

Kerjasama ini sebagai bukti bahwa perempuan berbagi kepentingan yang sama 

dalam menjaga kelangsungan hidup alam. Tokoh ekofeminisme sosial-

transformatif adalah Maria Mies dan Vandana Shiva. 
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Tabel 2.1 : perbandingan tipologi aliran ekofeminisme 

 Ekofeminisme 

Alam/Kultural 

Ekofeminisme Spiritual Ekofeminisme 

Sosial/ Konstruksi 

Sosial 

Ekofeminisme 

Transformatif 

Asumsi 

tentang 

hubungan 

Perempuan-

Alam 

Berusaha 

memperkuat        

bahwa sifat-sifat 

yang 

dihubungakan 

dengan 

perempuan bukan 

semata-mata hasil 

konstruksi 

kultural namun 

juga produk dari 

pengalaman 

aktual biologis 

dan psikologis. 

Berusaha memperkuat                      

ada hubungan yang 

dekat antara degradasi 

lingkungan dan 

keyakinan bahwa 

Tuhan memberikan 

manusia ‘kekuasaan’ 

atas bumi    Hubungan 

perempuan dengan 

alam lebih diuntungkan 

daripada hubungan 

laki-laki-alam. Fokus 

pada penyembahan 

terhadap dewi kuno 

dan ritual penduduk 

asli Amerika. 

Menghilangkan 

penekanan 

hubungan 

perempuan-alam  

Makhluk hidup 

adalah alamiah dan 

juga kutural 

1)Mengakui dan 

mengeksplisitkan saling 

keterkaitan antara semua 

sistem opresi. 2) 

menekankan 

keberagaman pengalaman 

perempuan, dan 

menghindari pencarian 

‘perempuan’ dan 

pengalaman bersamanya. 

3) menolak logika 

dominasi. 4) memikirkan 

ulang apa artinya menjadi 

manusia, dan dengan 

penuh keberanian 

mempertimbangkan 

kembali apakah manusia 

harus memandang 

‘kesadaran’ (dan 

rasionalitas), tidak saja 

sebagai pembeda manusia 

dari bukan-menusia. 5) 

bergantung pada etika 

yang menekankan nilai-

nilai ‘feminin’ tradisional 

yang cenderung untuk 

menjalin, saling 

menghubungkan,  dan 

menyatukan manusia, 6) 

berpendapat bahwa ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi hanya 

dipergunakan untuk 

menjaga kelangsungan 

bumi. 

Akar 

feminism 

Radikal kultural Radikal Kultural Sosialis Transformatif 

Tokoh 

Ekofeminis

me 

Mary Daly: 

Gyn/Ecology, 

Susan Griffin 

Starhawk Dorothy 

Dinnerstein, Karen 

J. Warren 

Maria Mies dan Vandana 

Shiva 

Sumber : dirangkum dari berbagai sumber, Putnam Tong (1998), Sturgeon 

(1997).
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D. Perkembangan Pemikiran Ekofeminisme 

Ekologikal feminisme atau ekofeminisme adalah istilah dari perspektif 

feminis terhadap alam yang beranekaragam, yang menghubungkan dominasi 

terhadap perempuan (dan orang-orang yang tertidas lainnya) dengan dominasi 

terhadap alam. Inti dari analisis keterkaian ini adalah bahwa: 1) penindasan 

terhadap perempuan dan alam adalah saling berkaitan, 2) hubungan ini harus 

dikritisi untuk bisa memahami penindasan atas keduanya, 3) analisis feminis 

harus juga meliputi wawasan ekologis, 4) perspektif feminis juga harus menjadi 

bagian dari solusi ekologis.
54

 

Istilah “ekofeminisme” pertama kali digunakan oleh penulis asal Perancis 

Francoise d’Eaubonne, pada tahun 1974 lewat bukunya Le Feminisme ou la Mort, 

inilah awal istilah ekofeminisme diperkenalkan, walaupun baru tahun 1980-an 

ekofeminisme menjadi populer, yakni pada saat munculnya berbagai protes 

menentang pengrusakan lingkungan dan bencana ekologis.
55

 Francoise 

d’Eaubonne (1974) mengungkapkan adanya keterkaitan yang erat antara 

penindasan terhadap perempuan dan penindasan terhadap alam yang dapat dilihat 

secara kultur, ekonomi, sosial, bahkan politik. Ynestra King (1983), juga 

menegaskan adanya hubungan antara penindasan terhadap perempuan dengan 

penindasan terhadap alam yang dilakukan oleh laki-laki. Penindasan ini berakar 

pada kultur patriarki, dimana dalam sistem ini, perempuan menempati konstruksi 

posisi yang sama dengan alam yaitu sebagai objek bukan subjek.
56
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Eaubonne juga mendeskripsikan potensi perempuan untuk mengawali dan 

melaksanakan perubahan atau revolusi lingkungan hidup. Istilah ini 

menggarisbawahi kaitan antara perempuan dan alam, cara kita memandang dunia, 

konsep ketuhanan, kosmologi dan keadilan sosial. Ekofeminisme memiliki 

manifesti yang disebut “S Declaration of Interdependence” yang isinya adalah: 

“When in the course of human events, it becomes necessary a new bond among 

people of the earth, connecting each to the other, undertaking equal 

responsibilities under the laws of nature, a decent respect for the welfare of 

humankind and all life on earth requires is to declare our interdependence… that 

humankind has not woven the web of life: we are but one thread within it. 

Whatever we do to the web, we do to ourselves.” (Melihat arah perkembangan 

kehidupan manusia adalah semakin mendesak untuk menciptakan hubungan baru 

antar manusia di atas bumi, yang menghubungkan satu dan lainnya, mengemban 

kewajiban secara bersama di bawah hukum-hukum alam, dengan menghormati 

kesejahteraan umat manusia dan seluruh kehidupan di bumi, kita perlu untuk 

memproklamirkan keterkaitan kita… bahwa umat manusia belum merajut benang-

benang kehidupan: kita tidak lain adalah satu benang di dalamnya. Apapun yang 

kita lakukan pada benang-benang ini, kita melakukannya pula terhadap diri kita 

sendiri), Ratna Megawangi.
57

 

Berbada dengan pendahulunya, Karen J. Warren (1993) justru 

mengembangkan ekofeminisme dalam kerangka konseptual, metodologis dan 

praktek yang bersumber pada pandangan perempuan terhadap krisis ekologi. 
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Kerangka ini diarahkan untuk mengungkap, mengkritisi dan mencari solusi dalam 

interkoneksi antara perempuan, alam dan manusia, untuk mengupayakan keadilan 

gender  dan kelestarian alam. Sedangkan, Shiva dan Mies (1993) dalam bukunya 

Ecofeminism mengemukakan pemikiran dan gerakan ekofeminisme yang 

merupakan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan 

keberlangsungan ekologis sekaligus meminggirkan salah satu entitas manusia di 

dalamnya yakitu perempuan.
58

  

Ekofeminsme mengupayakan memecahkan masalah kehidupan manusia  dan 

alam yang berangkat dari pengalaman perempuan dan menjadikan pengalaman 

perempuan sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam pengelolaan dan 

pelestarian alam. Hal ini juga berarti memberikan ruang (akses) yang sama (adil 

dan setara) bagi perempuan bersama-sama laki-laki dalam pengelolaan dan 

pelestarian alam. Maka, seorang ekofeminisme adalah orang yang mempunyai 

cara pandang feminisme dan berperan serta untuk menciptakan dunia baru yang 

feminis dan ekologis.  

Ekofeminisme juga harus mengenali relasi fundamental yang simultan, yaitu 

antara manusia dan alam bukan manusia, antara manusia dan manusia (laki-laki 

dan perempuan, antar kelas, ras atau etnis dan lainnya), yang semuanya 

didefinisikan secara dualistik oleh budaya patriarkhi Barat. Maka transformasi 

yang diperlukan adalah transformasi ketiga hubungan itu. Bahkan antara manusia 

dan alam, serta dengan Tuhan adalah wujud yang tidak terpisahkan. Segala 

sesuatu bersumber dari-Nya dan pada akhirnya akan kembali pada-Nya. Tidak ada 
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struktur dalam mekanisme hubungan antara sesama makhluk. Pengecualian 

sesuatu aspek terkecil sekalipun, akan berdampak pada keutuhan keseluruhan 

sistem kehidupan.  

Gagasan ini sungguh ideal dan hampir semua agama megajarkan demikian. 

Seperti dalam al-Qur’an, “Barangsiapa yang melenyapkan satu jiwa, maka seolah-

olah melenyapkan seluruh jiwa. Dan barangsiapa yang menyelamatkan satu jiwa 

maka seolah-olah menyelamatkan seluruh jiwa” (Q.S. al-Maidah, ayat 5:32). 

Hanya saja perlu diingat kelompok yang diuntungkan dari sistem sosial budaya 

tertentu selalu berupaya mempertahankan status quo-nya. Agama dan kekuasaan 

dapat dengan mudah dijadikan alat legitimasi terhadap politik antropologi yang 

mengkonsepsikan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Dan ini merupakan 

masalah fundamental yang perlu mendapatkanperhatian serius, kajian-kajian 

perempuan selama ini terkesan selalu tematis sehingga seringkali 

mengesampingkan persoalan asasinya. 

Dari sini penulis melihat ekofeminisme mempunyai visi yang kuat yaitu 

terciptanya kembali sebuah planet bumi yang hijau untuk semua, dimana manusia 

diperlakukan terlebih dahulu sebagai manusia, bukan sebagai laki-laki dan 

perempuan, dengan mengedepankan kesadaran akan makna hakiki kesatuan dari 

segala sesuatu, yang akan membuat manusia dapat mengidentifikasi dirinya 

dengan seluruh alam semesta. 


