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BAB III 

KRISIS PEMBANGUNAN DI NEGARA BERKEMBANG 

 

Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan perkembangan ideologi 

pembangunan yang diadopsi oleh negara-negara sedang berkembang dengan 

harapan sebagai solusi masalah kemiskinan. Krisis lingkungan yang 

berkepanjangan menjadi wajah baru bagi negara-negara yang menjadikan sumber 

daya alam sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 

Lingkungan menjadi komoditi yang sangat menguntungkan, sehingga menjarah 

dan mengeksploitasi alam demi pertumbuhan ekonomi menjadi sah-sah saja. 

A. Sejarah Pembangunan di Negara Berkembang 

Istilah pembangunan (development) pada awalnya merupakan proyek pasca 

Perang Dunia Kedua, sebuah pilihan model kemajuan bagi seluruh dunia 

khususnya negara-negara yang baru merdeka untuk mencapai kemajuan menurut 

model kemajuan gaya modern barat bekas penjajah tetapi, tanpa harus mengalami 

ditaklukan terlebih dahulu, seperti yang terjadi pada zaman kolonial. Yang berarti 

berakhimya era kolonialisme, dunia memasuki era 'neokolonialisme', dimana 

modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan 

melalui penjajahan teori dan ideologi.  

Pada konteks kesejarahannya, ideologi pembangunan dikembangkan dalam 

rangka membendung semangat anti-kapitalisme di Negara-negara baru merdeka. 

Gagasan pembangunan dimulai pada tahun 1940-an, khususnya pada tanggal 20 
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junuari 1949, yakni pada saat Presiden Amerika Harry S. Truman mengumumkan 

kebijakan pemerintahannya. Sejak saat itu istilah pembangunan dan 

keterbelakangan (underdevelopment) resmi menjadi kosakata dan doktrin 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
59

   

Selain untuk memberi jawaban atas penolakan rakyat negara berkembang 

yang baru merdeka atas kapitalisme, pembangunan juga ditujukan sebagai 

jawaban ideologis atas meningkatnya ketertarikan rakyat negara berkembang 

terhadap keberhasilan Uni Soviet sebagai kekuatan baru. Pasca Perang Dunia II, 

Uni Soviet berhasil memperluas pengaruh politiknya, sehingga berhasil 

memciptakan dua arus besar yang sama-sama berusaha meraih pengaruh di Dunia 

yakni, Amerika Serikat dengan paham kapitalisme dan Uni Soviet dengan paham 

komunisme. Dengan demikian, jelas bahwa gagasan pembangunan pada mulanya 

dilontarkan dalam rangka perang dingin yakni, suatu kebijakan yang sengaja 

diciptakan untuk menghambat atau bahkan jika mungkin menghentikan laju 

komunisme di negara berkembang. Maka tidaklah mengherankan jika sejumlah 

intelektual menyebut pembangunan sebagai kemasan baru dari “kue” lama 

kapitalisme. 

Kapitalisme yang berorientasi pada logika modal dalam lingkar ilmu 

ekonomi berusaha mentransformasikan dirinya sebagai ideologi universal di 

dunia. Pengaruh kapitalisme ini mewabah ke berbagai negara-negara di dunia 

melalui proses globalisasi. Globalisasi bisa diartikan sebagai proses integrasi 
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dunia dengan mengikutsertakan ekspansi pasar (barang dan jasa) yang di 

dalamnya mengandung banyak implikasi bagi kehidupan manusia. Keadaan ini 

telah berhasil memaksa negara-negara berkembang untuk turut ambil bagian 

dalam skema besar globalisasi yang hingga kini mendewakan kapitalisme sebagai 

sistem ekonominya.   

Proses dan mekanisme globalisasi bukanlah sebuah keadaan yang bergerak 

tanpa kemudi, adanya peran negara-negara maju dalam memproduksi wacana ini 

dalam bentuk aktor-aktor globalisasi yakni perusahaan-perusahan transnasional, 

IMF, dan Bank Dunia.
60

 Aktor-aktor globalisasi ini yang nantinya akan 

memuluskan jalan kapitalisme untuk menguasai sektor ekonomi. Di negara 

berkembang atau negara baru peran aktor-aktor globalisasi ini sanggatlah kuat, 

dimana nantinya mereka akan mempengaruhi setiap kebijakan suatu negara, 

karena dalam perkembangannya kapitalisme memerlukan strategi baru untuk 

mempercepat pertumbuhan dan 'akumulasi kapital'. Maka menyingkirkan segenap 

rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, good 

governance, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, 

dan penguatan civil society dan anti korupsi, dan lain sebagainya sangat perlu 

untuk dilakukan.  

Dengan mengikuti contoh negara maju, negara-negara berkembang 

didorong melakukan industrialisasi sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan. 

Mulanya negara berkembang diberi label “kekurangan” tentang hal-hal yang dapat 

dipenuhi oleh teknologi dan keahlian profesional, kemudian melalui tangan aktor-
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aktor globalisasi, negara-negara Utara yang “maju” serta kaya menawarkan 

bantuan pembangunan, dalam bentuk suntikan modal dan bantukan ekonomi, 

yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk “tinggal landas” (take 

off). Bantuan dana pembangunan yang syarat akan kolonial, yang membuat negara 

penerima bantuan kembali mengalami kolonialisasi tapi di zaman modern, karena 

setiap bantuan modal yang datang terselip juga permintaan-permintaan yang akan 

mempengaruhi atau mengubah kebijakan di negara tersebut. 

Proses kesejahteraan sekaligus juga menghasilkan kemiskinan, proses 

pengetahuan sekaligus juga melahirkan kebodohan dan proses untuk memperoleh 

kebebasan atau kemerdekaan sekaligus juga melahirkan keterikatan atau 

penjajahan, Mahatma Gandhi.
61

 Layaknya industri tambang yang secara umum 

hampir seluruh operasi tambang bermasalah. Saat terjadi kerusakan pada operasi 

tambang dan perusahaan tambang telah pergi tanpa adanya pertanggungjawaban 

maka akhirnya negara harus mengambil alih mekanisme penutupan tambang dan 

melakukan pemulihan. Parahnya, daya rusak pertambangan yang tak terjangkau 

dan tingginya biaya pemulihan yang sama sekali tidak diperhitungkan sejak awal. 

Perusahaan tambang hanya mewariskan masalah lingkungan tanpa pemulihan 

serta menolak untuk bertanggung jawab. Kawasan tambang itu tidak berubah 

menjadi daerah yang makmur, hampir seluruh kawasan tambang yang ada justru 

makin jelas kemiskinannya. 
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Bagi ekonom pembangunan, mekanisme pasar saja tidak akan cukup untuk 

mendorong pembangunan, pembangunan memerlukan intervensi negara dalam 

perekonomian dan modernisasi memerlukan birokrasi teknokratis. Pertumbuhan 

ekonomi menjadi kolonialisme baru yang meranpas sumber daya dari tangan 

mereka yang paling memerlukan. Dengan jargon “pertumbuhan ekonomi”, 

kelompok ekonomi nasionallah yang akan merancang eksploitasi, maka untuk 

mewujudkannya menggunakan teknologi penggusuran dan teknologi perusakan 

sangat perlu untuk dilakukan. 

 

B. Lingkungan Sebagai Komoditi Dalam Pembangunan di Negara 

Berkembang 

Maraknya Negara-negara baru merdeka pasca PD II, menggerakkan Amerika 

Serikat mengambil langkah untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan 

politik di Negara-negara baru, maka tidaklah mengherankan jika pembangunan di 

Negara berkembang sangat dipengaruhi oleh diskursus politik Amerika Serikat. 

Pada tahun 1960-an, modernisasi menjadi “trend” pembangunan Negara Dunia 

Ketiga, dengan menerapkan model pembangunan negara maju untuk menjalankan 

program pembangunan. Negara Dunia Ketiga mulanya mendapat bantuan dana 

yang terwujud dalam bentuk hutang luar negeri dan investasi Asing dan proses 

tersebut diawali dengan adanya pemodal asing yang melakukan investasi di suatu 

negara. Bagi negara yang kaya akan sumber daya alam, maka pemanfaatan 

sumber daya alam untuk pembangunan pun dilakukan. 
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Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya 

alam untuk menghasilkan barang dagangan di negara berkembang telah 

menciptakan wilayah-wilayah jajahan baru di negara tersebut. Model 

pembangunan seperti ini sama saja seperti melanjutkan proses penjajahan, karena  

masyarakat digusur dan kontrol mereka atas alam dicabut dengan 

mengatasnamakan kepentingan nasional. Dalam logika ekonomi pasar dunia, 

Pembangunan telah merubah tanah yang mulanya diisyaratkan sebagai ibu yang 

disucikan menjadi objek yang dapat dirampas dan dirusak untuk mengeruk 

sumber mineral yang ada di bawahnya. Pembangunan dan pasar dunia telah 

melahirkan ketunawismaan baik dalam bentuk nyata maupun imajiner di zaman 

modern. 

Berbeda dengan zaman kolonial dulu, di zaman modern sekarang ini 

kelompok elit nasionallah yang merancang konsep eksploitasi dengan dalih untuk 

‘kepentingan nasional’. ‘Kepentingan nasional’ seperti kata “ajaib” yang mampu 

menerjang sumua rintangan yang menghadang, tanpa peduli kondisi warga negara 

dan apa yang dikehendaki oleh warga negaranya. Contohnya, ketika peningkatan 

secara dramatis bisnis baja global 10 tahun terakhir, menjadikan dominasi 

investasi pemodal Cina, India, Singapura dan Australia sangat nyata.
62

 Indonesia 

adalah salah satu destinasi dari investasi pasir besi yang sangat potensial, karena 

kekayaan pasir besinya yang tersebar di banyak daerah di Indonesia.  
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Pemerintah dengan sigap merespon kebutuhan bisnis tambang baru dunia ini 

dengan membuat instrumen perlindungan hukum, yaitu regulasi tentang 

pertambangan, penanaman modal, dan tarif bea masuk guna untuk melancarkan 

proses investasi yang masuk ke Indonesia. Hampir seluruh regulasi meniadakan 

eksistensi dari komunitas sekitar kawasan tambang, yang menjadikan cikal bakal 

terjadinya persimpangan kepentingan atau clash antara investor, rakyat miskin 

dan Pemerintah.  

Dalam benturan ini, kepentingan perusahaan dan negara bersatu, sementara 

rakyat berada diseberangnya. Dimana-mana pemerintah daerah berlaku represif 

dan tidak berpihak kepada kehidupan rakyat. Pemerintah daerah mengintimidasi 

penduduk yang menolak menjual lahan berpasir besi kepada perusahaan. Secara 

individual penduduk ditekan, mereka yang menentang berada di bawah 

pengawasan aparat, sementara lembaga legislatif membiarkan penanganan yang 

represif itu. 

Sedikit berbeda, kebijakan Revolusi Hijau di era pemerintahan Orde Baru, 

yang begitu getol dipropagandakan demi tercapainya swasembada beras kala itu. 

Seluruh petani Indonesia dipaksa menanam satu jenis padi saja, kebijakan 

penyeragaman benih (monokultur) padi jenis unggulan dan paket teknologi 

(pupuk dan asupan kimiawi) Revolusi Hijau telah menyebabkan erosi 

keanekaragaman hayati dan kearifan lokal yang berujung dengan ketahanan 

pangan yang cenderung rentan. 
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Tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas menggerakan para 

pemangku kepentingan pada era Orde Baru memilih kebijakan swasembada 

pangan sebagai solusi untuk mengangkat Indonesia dari jurang kemiskinan pasca 

kemerdekaan. Walau banyak menghasilkan penghargaan bagi “Bapak 

Pembangunan”, puncaknya Indonesia bisa berswasembada beras pada tahun 1984 

dan prestasi luar biasa itu membuat presiden Soeharto menerima penghargaan 

Organisasi Pangan Dunia (FAO).
63

 Namun, situasi indah itu hanya berlangsung 

singkat dan justru menimbulkan krisis lingkungan yang berkepanjangan. 

Kelaparan dan kemiskinan menjadi wajah baru bagi sebagaian besar warga 

Indonesia.  

Revolusi hijau menciptakan konsep realitas yang dipaksakan pada semua 

lapisan masyarakat. Secara konkret, melalui proses yang singkat, program tersebut 

berhasil mengubah gaya hidup, sikap dan prinsip petani menjadi lebih menerima 

model pertanian kapitalistik, sehingga hal-hal yang tadinya tidak dikenal seperti 

persaingan, efisiensi, menjadi bagian perjuangan untuk hidup para petani. Selain 

itu, Revolusi Hijau sebenarnya hanyalah salah satu upaya yang diluncurkan untuk 

mendukung kepentingan perusahaan pupuk kimia, pestisida, dan bibit 

multinasional serta membantu kelangsungan pasokan konsumsi hasil-hasil 

pertanian di negara Utara.  

Revolusi Hijau juga menciptakan pasar bagi perusahaan multinasional, 

mensubordinasi produsen pedesaan pada perusahaan agro-industri, serta 

memperkuat petani kaya dan patron politik mereka. Program bantuan dalam 
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Revolusi hijau justru memperkokoh status quo Bank Dunia yang sebenarnya 

adalah hutang dan membuat negara berkembang semakin bergantung dengan 

tujuan melancarkan kepentingan perusahaan dan melancarkan bisnis mereka di 

negara yang berhutang. 

Di Madhya Pradesh, India merupakan kawasan jatung hutan India, dimana 

dahulu terkenal dengan air yang melimpah yang dapat dijumpai di setiap langkah 

kaki. Kawasan ini kehilangan 1,8 juta ha hutan dari 1975 sampai 1982 akibat 

industri kayu. Kini Madhya Pradesh terperangkap dalam penipisan sumber daya 

air yang tak dapat terpecahkan, karena kebanyakan sungai, kolam, sumur dan 

sumber-sumber air lainnya telah mengering dan situasi ini berlangsung di hampir 

seluruh desa. Dengan kata lain, hampir seluruh desa di India menderita krisis air. 

Akibat pendayagunaan hutan secara komersial, pendayagunaan air tanah yang 

berlebihan untuk kepentingan pertanian komersial dan penghutanan yang tidak 

sesuai. 

Krisis air bahkan memicu kekerasan di India, kota-kota yang menderita 

kelangkaan air pada bulan mei 1985, melibatkan ratusan orang termasuk polisi 

terluka dalam bentrokan untuk mendapatkan air di Jabalpur. Sagar tidak 

mendapatkan air karena sungai Debus yang merupakan sumber air minum 

mengering untuk pertama kalinya pada tahun 1985. Kala itu air di jual seharga Rs. 

10 per drum dan setiap tanki dan truk air di tempatkan beberapa personil polisi 
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untuk mengawal karena sering terjadi perkelahian bahkan penyerangan terhadap 

pengemudi truk air akibat percobaan perampasan air.
64

 

Mahatma Gandhi berkata, “sumber daya di dunia cukup tersedia untuk 

memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak akan cukup untuk memenuhi 

keserakahan beberapa orang”.
65

 Pembangunan yang menyimpang telah 

menyebabkan 830 dari 2.842 desa di Kalahandi, Orissa berubah menjadi gurun. 

190 desa ditinggalkan, dimana sebagian penduduknya pindah ke kota, sedangkan 

lainnya ke hutan mecari akar dan buah-buahan yang dapat dimakan untuk 

bertahan hidup.
66

 Perubahan ini sangat mencolok karena Orissa 30 tahun 

sebelumnya adalah hamparan hutan hijau yang lebat yang tak terkira luasnya dan 

kaya akan kayu jati dan sal, namun industri kayu komersial telah merubah 

hamparan hutan hijau menjadi gurun yang tandus dan tak berpenghuni. 

Seringkali perusahan-perusahaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber 

daya alam mengabaikan masalah-masalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas 

mereka bahkan tak jarang justru menghindar dari tanggung jawab karena 

perusahaan-perusahan raksasa telah menjadikan politik internasional menjadi 

bagian strategi mereka untuk meyakinkan dunia bahwa mereka telah 

menanggalkan peran lama dan kini memasuki zaman baru yaitu “bisnis hijau”, 

sehingga eksploitasi terhadap alam akan terus terjadi meskipun terselubung. 
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C. Krisis Lingkungan di Negara Berkembang 

Bumi adalah suatu sistem kehidupan, suatu persimpangan elemen yang saling 

berkait dan saling bergantung dengan sangat rumit, yang berfungsi sebagai 

keseluruhan organisme. Jika satu elemen dari sistem ini sakit, keseluruhan sistem 

mungkin sakit juga, dan satu-satunya untuk mengobati sistem ini adalah dengan 

merawat dan menyembuhkan bagian yang sakit, apapun yang sakit itu, Aldo 

Leopold.
67

 Kematian alam adalah bagian utama dari ancaman atas kelangsungan 

hidup. Bumi kini sudah mendekati ajalnya: hutan, tanah, air dan udara sedang 

menuju kematian.  

Rusaknya hutan akan berakibat lenyapnya kekayaan keanekaragaman hewani 

dan tumbuh-tumbuhan. Hutan adalah jantung sungai dan sumber air  dan merusak 

hutan di daerah-daerah tropik sama saja dengan menciptakan tanah tandus dan 

gurun pasir. Setiap tahun 12 juta hektar tanah berubah menjadi pasir dan tidak 

dapat lagi menopang vegetasi dan menghasilkan pangan. Gurun pasir yang 

tercipta di Sahel, Afrika membunuh jutaan penduduk dan hewan. Ada 456 juta 

orang di seluruh dunia yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi karena 

ladang pertanian telah berubah menjadi padang pasir.
68

  

Krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam, tidak bisa dilepaskan dari 

ketidakadilan dan ketimpangan struktur penguasaan sumber daya alam, yang 

selama ini dikuasai oleh korporasi yang difasilitasi oleh pemerintah negara 
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melalui berbagai kebijakan. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan 

sumber daya alam untuk produksi ekonomi ternyata berakibat brutal, hak milik 

penduduk desa yang dianggap kurang efisien dicabut dan dirampas secara besar-

besaran dan pada akhirnya nanti hanya akan mewariskan masalah lingkungan 

yang tak terkira daya rusaknya. 

Kapitalisme, pembangunan dan pasar dunia telah mentransformasikan alam 

dari sumber kehidupan dan milik umum dimana semua rakyat dapat memperoleh 

nafkah, menjadi milik pribadi yang diperjual belikan dan ditakhlukan, seakan 

melanjutkan tugas kolonialisasi yang belum usai. Kolonialisasi 

mentransformasikan manusia dari peran tamu menjadi pemangsa. Di tempat yang 

disakralkan seperti alam, manusia harus bersikap sebagai seorang tamu, yang 

bijaksana dalam memanfaatkan apa yang ia sakralkan dan bukan sebagai pemilik 

yang mengeksploitasi. 

Proses pembangunan telah mengubah tanah yang sebelumnya sebagai sumber 

kehidupan dan kelangsungan hidup, menjadi sumber meraih keuntungan ekonomi 

yang berujung pada penurunan mutu dan produktivitas lahan. Dari indusri 

tambang, hasil dari kegiatan pertambangan pasir besi di Penago baru dan Pasar 

Saluma, kawasan Selatan Bengkulu, Indonesia, meninggalkan lubang-lubang 

raksasa yang dibiarkan terbuka di permukaan bumi yang menampung air yang 

mengandung logam berat atau asam yang menembus ke sisi air tanah, namun 

ditinggalkan bergitu saja oleh perusahaan tambang tanpa adanya 

pertanggungjawaban, serta mewarisi masalah sosial yang sama sekali tidak 

diperhitungkan. 
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Kerentanan daerah pesisir pantai akibat abrasi, diperparah dengan adanya 

penambangan pasir besi. Kegiatan eksploitasi melalui proses ekstraksi, dimana 

ada proses pengerukan yang merusak garis pantai sekaligus menghabiskan hutan 

mangrove dan pinus. Proses pemurnian biji besi dengan menggunakan magnet 

separator, proses ini memisahkan pasir dari empat unsur lain, yaitu batu koral, air, 

pasir dan tanah, proses pemurnian ini menghasilkan limbah cair dan padat. Proses 

magnetiknya memerlukan bergitu banyak air, untuk 50.000 m
3
 pasir memerlukan 

20.000 m
3
 air. Untuk memenuhi kebutuhan airnya, maka perusahaan pasti 

membendung mulut sungai untuk sumber air, sehingga eksplorasi pasti merugikan 

sumber air warga. Eksplorasi memerlukan area yang luas, membutuhkan ribuan 

hektar area pantai. Perusahaan pemegang izin pastilah berskala besar dan resiko 

akan kepunahan keanekaragaman hayati secara cepat dan meluas (massive). 

 Dari industri pertanian, sebagian besar lahan pertanian yang ditanami secara 

intensif dengan teknik Revolusi Hijau terendam air atau menjadi tandus. Di India, 

hampir 7 hektar tanah yang diairi dengan sistem irigasi tidak dapat mnenghasilkan 

lagi karena banyak mengandung garam, dan 6 hektar lainnya terendam air.
69

 

Revolusi hijau membawa akibat berkurangnya keanekaragaman plasma nutfah 

dan meningkatnya kemungkinan gagalnya panen karena menurunnya daya tahan 

tanaman pada musim kemarau dan karena hama. 

Tidak hanya bagi tanaman, tanah juga menjadi tidak produktif lagi sehingga 

kerusakan mata rantai organik yang terjadi pada tanah juga mengarah pada 

kerusakan mata rantai organik yang ada di dalam masyarakat. Beragam macam 
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komunitas yang saling berhubungan satu sama lain dan saling tergantung dengan 

tanah, kemudian menjadi komunitas yang berbeda yang saling bersaing untuk 

mengusai tanah. Yang berarti tanah telah berubah peran menjadi alat untuk 

menghasilkan kekayaan, dimana masyarakat di dalamnya dengan dukungan 

negara saling bersaing memperebutkan kelangkaan sumber kekayaan alam yang 

nantinya akan menentukan kekuatan ekonomi dan politik. 

Kerusakan lingkungan yang bahkan menyebabkan hilangnya jiwa akibat dari 

aktivitas beberapa perusahaan-perusahan transnasional, seperti yang terjadi di 

Bhopal, India, semburan gas dahsyat pada tahun 1984 di pabrik pestisida dari 

cabang Union Carbide (UC) yang berpusat di Amerika Serikat, menyebabkan 

kematian ribuan orang dan cederanya ratusan ribu orang. UC berusaha 

menghindari tanggung jawabnya bagi para korban akibat musibah perusahan 

industri terparah dalam sejarah itu. Pemerintah India membatalkan semua tuduhan 

kriminal terhadap perusahaan tersebut dan pada 1994 UC mulai menjual aset-

asetnya di India dan meninggalkan negeri itu tanpa mempertanggung jawabkan 

kejahatan mereka. 

DuPont dan Pabrik-pabrik klorofluorokarbon (CFC) lain memungkiri peran 

mereka dalam penipisan lapisan ozon selama lebih dari 14 tahun sejak ilmuan 

pertama kali menemukan hubungan antara CFC dan perusahaan-perusahaan 

molekul ozon. Gas klor menumpuk dalam atmosfer dan penipisan lapisan ozon 

pun makin cepat terjadi di seluruh dunia. Dan salama bertahun-tahun mereka 

berkutat untuk meremehkan temuan itu. Begitu pula, Dow Chemical dan Shell Oil 

melakukan muslihat hukum bertahun-tahun dalam suatu gugatan hukum terhadap 
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mereka atas perbuatan dan pemakaian DBCP, yakni pestisida yang diduga 

menyebabkan kemandulan pada para buruh tani Costa Rica.
70

 

Ladang minyak Montara di Laut Timor, NTT, Indonesia, tanggal 29 agustus 

2009, unit pengeboran atlas yang di kelola oleh PT TEP Australasia ladang 

minyak Montara meledak dan terbakar hebat, selama 75 hari jutaan barrel minyak 

dan gas baku tumpah ke laut timor, merusak segala ekosistem laut dan 

melumpuhkan perekonomian para nelayan dan petani rumput laut NTT. Dr. Georg 

Neonbasu
71

 mengatakan “meledaknya kilang minya Montara, tidak hanya 

mencemarkan perairan laut Indonesia dengan minyak dan gas baku tapi juga zat 

timah hitam yang bercampur bubuk kimia dispersant jenis korexit 9500 dan 9572 

yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan ekosistem laut”.  

Tidak hanya sampai disitu, Dr. Georg juga mengatakan bahwa tragedi 

Montara merupakan kasus pencemaran laut terbesar sepanjang sejarah dunia, 

karena jika dibandingkan dengan tumpahan minyak di laut Alaska, AS tahun 1989 

dan tumpahan di teluk Meksiko tahun 2010, tumpahan kilang minyak Montara 

telah mencemari laut seluas 90.000 m
2 

yang merupakan pencemaran laut terbesar 

di dunia dalam sejarah pencemaran laut oleh minyak yang pernah ada di muka 

bumi ini.
72
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Sistem ekonomi global jelas tidak berkelanjutan dan tidak adil, sistem 

ekonomi semacam ini mau tidak mau akan menemui krisis, karena sistem 

ekonomi dunia yang dipimpin oleh kapitalis dagang, bukannya menghasilkan 

kesejahteraan dan kekayaan secara berkelanjutan, tetapi justru berfokus pada 

penciptaan kekayaan dalam waktu singkat dengan melakukan segala aktivitas 

yang dapat menghasilkan kekayaan sebanyak mungkin bahkan perusakan 

lingkungan untuk mendapatkan keuntungan pun dihalalkan. Pada akhirnya kaum 

miskin yang akan dikorbankan demi segelintir elit dan tidak akan ada masa depan 

bagi generasi selanjutnya karena lingkungannya telah dijarah, diperas dan rusak. 

 

D. Perempuan Sebagai Korban Terbesar Dari Pembangunan 

Mitos “mengejar ketinggalan” pembangunan adalah reduksionisme yang 

merupakan manifestasi dari prinsip maskulinitas yang berakar pada ideologi 

patriarki. Gagasan pembangunan yang menjanjikan harapan sebagai solusi 

masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga 

kini telah menyebar dan dipergunakan sebagai visi, teori dan proses yang diyakini 

oleh rakyat hampir di semua negara, khusunya Dunia Ketiga. Namun, bagi 

Vandana Shiva, gagasan pembangunan justru menjadi masalah bagi kaum 

perempuan maupun ekologi. 

Program Revolusi Hijau menyingkirkan segala bentuk pengetahuan lokal dan 

mengancam keanekaragaman hayati yang merupakan manifestasi prinsip feminin. 

Keanekaragaman hayati bagi kaum perempuan mempunyai nilai keberlangsungan 
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kehidupan tapi bagi industri bioteknologi hanya dianggap sebagai “bahan baku”. 

Melalui mekanisme teknologi “bahan baku” tersebut diolah menjadi bibit 

‘”unggul buatan” yang dipatenkan demi keuntungan. Bagi Shiva, bioteknologi 

merupakan bencana bagi lingkungan dan petani perempuan Selatan.
73

 Teknologi 

dan komersialisasi serta paten bibit merupakan musuh bagi perempuan karena 

selain mengganggu proses kreasi ilmiah, juga merupakan proses pencurian hak 

kaum perempuan miskin atas pengetahuan dan sumber daya. 

Keadaan ekonomi kaum perempuan yang buruk bukan disebabkan oleh 

“partisipasi” kaum perempuan dalam pembangunan yang tidak memadai dan tidak 

cukup banyak. Keadaan ekonomi mereka terbelakang justru karena partisipasi 

perempuan yang dipaksakan dan tidak seimbang dalam pembangunan. 

Pembangunan yang timpang menjadi sumber baru kesenjangan antara laki-laki 

dan perempuan. Perempuan digusur dari kegiatan produktif oleh pembangunan 

yang semakin meluas, kerena proyek pembangunan yang menyita dan merusak 

sumber daya yang menjadi landasan bagi produksi pangan dan kelangsungan 

hidup, maka dengan kata lain, pembangunan menghancurkan produktivitas 

perempuan. 

Seperti yang terjadi di Madhya Pradesh, India. Dimana kawasan itu dikenal 

sebagai jantung hutannya India, dengan air melimpah yang dapat dijumpai pada 

setiap langkah kaki. Namun, setelah kawasan ini kehilangan 1,8 juta ha, Madhya 

Pradesh kini justru terperangkap dalam krisis air yang tak dapat dipecahkan 
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karena sungai, kolam, sumur dan sumber-sumber air lainnya telah mengering.
74

 

Karena kaum perempuan adalah penyedia air, lenyapnya sumber air berarti beban 

baru dan kejenuhan baru bagi mereka. Setiap sungai dan mata air yang mengering 

berarti perjalanan yang harus ditempuh perempuan untuk mengambil air semakin 

jauh karena mereka harus berjalan sejauh 15-20 mil untuk membawa air.
75

 

Bila kegiatan produksi barang sebagai kegiatan pokok ekonomi dianggap 

sama dengan pembangunan, kegiatan itu merusak potensi alam dan potensi 

perempuan untuk menghasilkan penghidupan dan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. Kaum perempuanlah yang pertama mengalami 

kemunduran, karena dua alasan, pertama, pekerjaan mereka yang bekerja sama 

dengan proses-proses alam. Kedua, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

dan menjamin kelangsungan hidup secara umum dianggap rendah. Terus 

meningkatnya pembangunan yang timpang justru berarti menurunnya 

kelangsungan hidup dan sistem-sistem penopang kehidupan, karena itu, penting 

sekali untuk memulihkan prinsip feminin sebagai dasar pembangunan yang 

melestarikan alam dan menjaga ekologi. 

Menurut laporan United Nation Development (UNDP) tahun 1998 sebanyak 

2,7 juta orang setiap tahun meninggal akibat pencemaran lingkungan lewat polusi 

udara karena emisi-emisi industri, gas buang kendaraan bermotor dan bahan bakar 

fosil yang dibakar di rumah-rumah. Karenanya, manusia menderita kerusakan 

pernafasan, penyakit jantung dan paru-paru serta kanker. Sebanyak 2,2 juta 
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manusia yang meninggal berada di pedesaan terkena polusi udara di ruangan 

karena pembakaran bahan bakar tradisional. Laporan UNDP ini semakin 

mengerikan lagi manakala ditemukan sebanyak 2 juta anak per tahun meninggal 

akibat air yang kotor.
76

 Aliran-aliran air yang bercampur dioksin, pestisida, 

organoklorin, minyak, asam, alkali, dan logam-logam berat seperti kadmium dan 

timbal dari pabrik, pertambangan, dan pabrik kimia telah mengkontaminasi 

saluran air utama di seluruh bagian dunia. 

Lalu bagaimana dampaknya pada perempuan? Pencemaran lingkungan telah 

mengakibatkan kerugian yang besar terhadap perempuan. Sebuah studi pada tahun 

1990 dari Wisconsin, USA, menunjukan bahwa antara tahun 1970-1987, kelainan 

kehamilan kerap ditemukan hingga kasusnya melonjak sampai 400 persen. 

Penderita endometriosis
77

 mencapai 5,5 juta perempuan dan belakangan lewat 

studi diketahui pula bahwa penderita penyakit ini semakin meningkat di kalangan 

perempuan usia muda.  

Data juga menunjukan antara tahun 1980 hingga tahun 1987, penderita 

kanker payudara meningkat lebih dari 22 persen. Di Amerika Serikat kini 1 dari 8 

perempuan menderita kanker payudara. Bahkan dalam studi yang dilakukan di 

bagian utara negara bagian Carolina, ditemukan 866 kasus bayi yang disusui 
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ibunya mengalami gangguan saraf, yang berarti air susu ibu pun juga ikut 

tercemari.
78

 Fakta tersebut menunjukan bahwa beban perempuan berlipat ganda 

mengingat perempuan merupakan aktor utama yang bersentuhan langsung dengan 

alam, karena perempuan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarganya.  

Perusahaan obat Jerman, cabang perusahaan Schering Company Jerman 

Barat, mempropagandakan NET-OEN (norethisterone oenanthate) yakni sebuah 

hormon sintetis melalui penyuntikan intramuscular yang efeknya akan berhenti 

dalam dua atau tiga bulan. NET-OEN diujicoba di India tahun 1984 melalui 

keluarga berencana dan pusat kesehatan di India yang disponsori oleh WHO.
79

 

Strategi program keluarga berencana ini mengabaikan efek jangka panjang 

teknologi kontrasepsi terhadap kesehatan perempuan.  

Para ahli kependudukan mengakui bahwa program IUD (kontrasepsi untuk 

program keluarga berencana) di India, dibentuk atas tekanan asing dan program 

keluarga berencana tersebut akan diberhentikan apabila telah ditemukan efek-efek 

samping terhadap beberapa perempuan. Adapun bahaya kesehatan yang 

menghantui para pengguna kontrasepsi hormonal suntik (IC) yakni: kanker 

payudara, dua jenis kanker rahim, gangguan menstruasi secara serius dan 

maskulinisai rahim perempuan.
80

 Hal diatas mengisyaratkan bahwa perempuan-

perempuan di negara dunia ketiga dimanfaatkan sebagai kelinci percobaan oleh 

industri obat-obatan multinasional. 
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Di sektor pendidikan, alokasi dana anggaran tahun 2005 di Indonesia sebesar 

6,4% dari APBN tetapi dana tersebut tidak jelas pengalokasiaannya. Sementara 

itu, bila dilihat dari angka buta huruf usia diatas 10 tahun untuk perempuan di 

pedesaan 10% dan di perkotaan 7%, sementara untuk laki-laki di pedesaan 8% 

dan di perkotaan 3%. Untuk diatas 15 tahun ke atas menunjukan angka buta huruf 

perempuan sebanyak 45% dan laki-laki 23%.
81

 Data-data tersebut jelas 

menunjukan perbandingan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, 

untuk itu pemerintah seharusnya sudah jelas kemana alokasi anggaran tersebut. 

Di sektor kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) menurut data BPS tahun 

1994 menunjukan sebasar 390 kasus AKI, sementara tahun 2002-2003 sebesar 

307 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Menurut Meiwita
82

 penurunan angka AKI 

tersebut tidak bisa dikatakan secara nasional, karena survey yang dilakukan BPS 

tersebut tidak memasukan empat propinsi yaitu Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan 

Papua. Sementara itu, di keempat propinsi tersebut kondisinya sangat 

memprihatinkan. Apabila keempat propinsi itu masuk dalam survey maka 

jumlahnya akan jauh lebih besar, yang menunjukan masalah AKI yang masih 

tinggi di Indonesia. 

Tingginya Aki tersebut dapat terjadi karena tidak adanya kejelasan 

menyangkut alokasi anggaran kesehatan. Hal ini berdampak pada pengurangan 

sejumlah tenaga kerja medis dan tenaga bantu kesehatan seperti bidan desa. 

Menurut Meiwita, tenaga kesehatan seperti bidan desa pada tahun 2000 sebanyak 

                                                           
81

 Alokasi Anggaran yang Berkeadilan Gender Masih Kecil dan Tidak Fokus. Dipublikasikan 13 
September 2005.  www.wri.or.id 
82

 Seorang aktivis sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender yang fokus pada 
memberdayakan perempuan dalam penentuan “local Budgetting”. 



72 
 

62.906, sementara pada tahun 2003 jumlahnya semakin berkurang menjadi 

39.906. dalam profil kesehatan yang dipublikasikan oleh Departemen Kesehatan 

menunjukan pada tahun 2000 rasio bidan adalah 71 bidan per 100.000.
83

 

Kebijakan yang ada seringkali merugikan dan menjadikan perempuan sebagai 

objek dari sebuah kebijakan, bahkan justru membuat posisi perempuan menjadi 

terpojokan. Seperti program KB, hanya perempuan yang diberikan penyuluhan 

dan penataran dan kalau seandainya program KB tidak berhasil maka 

perempuanlah yang akan disalahkan. Sinta Nuriyah
84

, “Kebijakan seperti Program 

KB, sangat tdak adil bagi perempuan, penempatan posisi perempuan tidak 

disamakan dengan laki-laki dan tidak adanya sinergi bersama dalam mewujudkan 

subuah tujuan bersama”.
85

 

Terkait anggaran, karena perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dari 

laki-laki, maka perempuan harus memiliki akses terhadap fasilitas yang sesuai. 

Selama ini kebijakan publik di Indonesia sangat maskulin dan semua fasilitas 

publik masih dominan dipandang dari sudut kebutuhan laki-laki dan dilaksanakan 

oleh laki-laki, sehingga perempuan kurang mendapat tempat. 

Komisi Anggaran Independen (KAI) menilai penganggaran kesejahteraan 

perempuan dan anak dilihat dari presentase terhadap total APBN selalu berada di 

bawah 0,5%. Alokasi itu pun sebagian besar bukan untuk pendanaan program 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak miskin. “jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, anggaran kesejahteraan sosial secara normal memang 
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naik Rp 4,83 triliun menjadi Rp 5,04 triliun. Namun, secara presentase terhadap 

tatal belanja justru turun dari 0,39% menjadi 0,38%”, Justinus Prastowo
86

.
87

 

Dalam konstruksi budaya patriarki, kelompok perempuan selalu menjadi 

kelompok termiskin dari rakyat miskin, karena selain termiskinkan oleh 

kebijakaan, mereka juga termiskinkan oleh pandangan dan budaya yang masih 

memandang kaum perempuan sebagai subordinat dari laki-laki sehingga 

perempuan termaginalkan dari segala aspek dan sumber daya. 

Pembangunan yang makin meluas telah digusur Perempuan dari kegiatan 

produktif mereka, karena proyek-proyek pembangunan yang sangat menyita dan 

merusak sumber daya yang menjadi landasan bagi produksi pangan dan 

kelangsungan hidup bagi perempuan, dengan cara merebut hak atas pengelolaan 

dan pengendalian lahan, air, dan hutan. Meski penindasan gender dan patriarki 

merupakan bentuk-bentuk penindasan yang terdahulu, tapi keduanya kembali 

muncul dan menjelma menjadi bentuk baru dan lebih kejam, melalui proyek 

pembangunan. 
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