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 BAB IV 

KRITIK EKOFEMINISME TRANSFORMATIF TERHADAP 

PEMBANGUNAN DI NEGARA BERKEMBANG 

  

Dalam bab ini, penulis akan mendekripsikan bagaimana ekofeminisme 

transformatif melihat dan mengkritisi program pembangunan yang diterapkan di 

negara berkembang yang membawa serta kerusakan lingkungan yang tak 

terelakan. Kerusakan lingkungan menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai 

korban yang paling parah menerima dampaknya apabila kerusakan lingkungan 

terjadi dan perempuan lah yang paling getol memperjuangkan pemyelamatan 

lingkungan dengan aksi-aksi perdamaian yang unik untuk menyiratkan penolakan 

terhadap pembangunan yang mengekploitasi alam. 

A. Kritik Terhadap Pembangunan 

Sejarah penjajahan yang terjadi 500 tahun lalu, menunjukan bahwa setiap 

kurun periode penjajahan, selalu memunculkan pola relasi baru antara negara-

negara Utara dengan alam dan mereka yang tinggal di luar negara-negara Utara. 

Penjajahan atas sebuah masyarakat dan negara oleh mereka yang merasa dirinya 

superior, maka mereka yang superior merasa bertanggung jawab atas masa depan 

bumi, masyarakat dan kebudayaan negara lain, Vandana Shiva.
88

 Dari asumsi 

superioritas mengalir gagasan mengenai “tanggung jawab” Orang Kulit Putih. 
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Tanggung jawab Orang Kulit Putih yang pada akhirnya menjadi beban yang harus 

ditanggung oleh bumi dan terutama oleh negara-negara berkembang. 

Pada fase awal kolonialisme, Orang Kulit Putih merasa bertanggung jawab 

untuk “membudayakan” orang-orang non-kulit putih yang ada di dunia, yang 

berarti menghilangkan akses mereka yang terjajah terhadap sumber daya alam dan 

hak-haknya. Pada fase kolonialisme berikutnya, tanggung jawab Orang Kulit 

Putih adalah kebutuhan untuk “membangun” Negara Berkembang, sehingga 

berakibat pada tercabutnya komunitas masyarakat lokal terhadap sumber daya 

alam dan hak-hak mereka. Dan sekarang, kita berada dalam ambang ketiga fase 

kolonialisme, dimana tanggung jawab Orang Kulit Putih adalah untuk 

memberikan “perlindungan” terhadap lingkungan, terutama lingkungan negara 

berkembang, sehingga akan memunculkan pengawasan terhadap hak-hak terhadap 

sumber daya alam di negara yang terjajah. Hal seperti ini berarti setiap saat negara 

maju memiliki tuntutan baru atas pengawasan terhadap kehidupan orang-orang di 

negara berkembang. 

Asumsi superioritas tentang “tanggung jawab” ini telah mengilhami sebagian 

besar masyarakat dunia dan permbangunan menjadi perpanjangan tangan dari 

kolonialisme yang belum usai di zaman modern. Mengejar pembangunan adalah 

mustahil bagi negara-negara yang terjajah, baik terjajah secara fisik maupun 

ideologi. Pembangunan yang dijanjikan sebagai ideologi yang mampu membedah 

dan menyembuhkan “penyakit” kemiskinan dan keterbelakangan berjuta-juta 

umat manusia, dinilai telah gagal memenuhi janjinya menciptakan kesejahteraan 
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rakyat di negara berkembang. Lebih buruk lagi, pembangunan dianggap menjadi 

penyebab kesengsaraan bejuta-juta rakyat di negara-negara berkembang. 

Menghadapi era globalisasi yang mempunyai ciri dominasi kapitalisme 

(liberalisasi ekonomi) yang menuntun arah pembangunan menuju budaya 

homogenisasi akan membunuh keanekaragaman. Agenda pembangunan ekonomi 

nasional Indonesia yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam akan terus 

mendorong terjadinya perampasan hak-hak rakyat dan kerusakan lingkungan yang 

parah. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia telah diarahkan pada 

pengutamaan industri pengelolaan berbasis sumber daya alam seperti agroindustri 

(pertanian, hasil hutan dan kayu, dan perikanan), migas dan tambang, investasi 

akan digalakkan dan penciptaan iklim investasi akan semakin kondusif. 

Di bawah pertumbuhan ekonomi yang seperti ini, maka kontrol penguasaan 

sumber daya alam akan kembali diserahkan negara kepada korporasi dan 

eksploitasi terhadap alam secara besar-besaran akan terus terjadi. Monopoli 

korporasi terhadap sumber daya alam akan terus menggerus hak-hak rakyat yang 

selama ini mendiami, mengolah, dan memanfaatkan alam untuk mempertahankan 

kehidupannya. Dampak terparah akibat dari kegiatan eksploitasi yang dimonopoli 

ini berujung pada terusir penduduk dari tanahnya karena tanah mereka telah rusak, 

tidak menghasilkan kehidupan lagi dan bahkan menimbulkan “racun” yang dapat 

membunuh mereka secara perlahan apabila terus bertahan. 

Ketika manusia beranjak maju guna mencapai tujuannya yakni menaklukan 

alam, ia telah menorehkan catatan-catatan mengenai kerusakan mengerikan yang 
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mengarah bukan saja pada bumi tempat ia tinggal, tapi juga pada sesama makhluk 

hidup lainnya. Pembantaian bison besar-besaran di wilayah barat Amerika, 

pembunuhan dalam jumlah besar burung pantai oleh para pemburu lantaran 

permintaan pasar, dan hampir punahnya jenis-jenis burung tertentu yang diburu 

karena bulunya yang indah.
89

 Saat ini, kita seperti memasuki era dimana setiap 

orang bebas melakukan eksploitasi terhadap alam dengan mengatasnamakan 

pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar. 

Atas nama pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar jugalah yang 

mendorong program Revolusi Hijau berkembang dan menjangkin sebagian negara 

berkembang, termasuk Indonesia. Revolusi hijau bermula dari seorang peneliti 

Amerika yang berkerja di Meksiko Norman Borlaug, ia berhasil merakit varietas 

gandum ajaib yang berhasil mengatasi krisis pangan di negara-negara sedang 

berkembang tahun 1960-an. Varietas gandum ajaib tersebut dikembangkan secara 

luas oleh petani Meksiko, India dan Pakistan. Keberhasilan ini membuahkan 

penghargaan nobel di bidang pangan bagi Norman Borlaug di tahun 1970-an. 

Keberhasilan Norman Borlaug menarik perhatian Internastional Rice Research 

Institute (IRRI) untuk menciptakan benih padi ajaib. Dr. Te-tzu Chang dkk di 

IRRI, menyilangkan varietas padi Taiwan dan Indonesia yang menghasilkan 

varietas unggul IR-8.
90

 Penemuan varietas unggul padi dan gandum inilah yang 

menjadi tonggak sejarah revolusi hijau. Revolusi hijau yang mengemban misi 
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untuk meningkatkan produksi pangan untuk menjawab kekhawatiran terjadinya 

krisis pangan dunia.  

Program Revolusi Hijau di Indonesia yang dulu getol dipropagandakan oleh 

pemerintah Orde Baru yang menghasilkan banyak penghargaan serta kebanggaan 

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

menyengsarakan petani dan merugikan perempuan. Keberhasilan swasembada 

pangan (yang berarti sama dengan swasembada beras) ternyata justru 

menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kelaparan dan kemiskinan menjadi 

wajah dari sebagian masyarakat kita, terutama wilayah diluar Jawa yang sudah 

terlanjur dianaktirikan: persoalan tingginya harga kebutuhan pokok ini sangat 

terasa, padahal tanah dan kekayaan alam yang mereka miliki telah dirampok dan 

diperkosa.  

Teknologi dan komersialisasi serta paten bibit menggangu proses kreasi 

alamiah dan mencuri hak kaum perempuan miskin, petani, serta masyararakat 

tradisional atas pengetahuan dan sumber daya. Rantai-rantai makanan dari alam 

dipatahkan ketika perusahaan nasional (dan multinasional) mengambil alih 

mekanisme “rantai makanan” yang berarti mereka mendapat kendali atas produksi 

dan distribusi pangan. Perusahaan-perusahaan tersebut dijalankan oleh segelintir 

laki-laki dari Barat yang mengendalikan produksi pupuk, pestisida dan benih dan 

memonopoli penjualannya. 

Benih adalah simpul pertama dalam rantai makanan. Adanya benih-benih 

hibrida “ajaib” berarti menciptakan ketergantungan petani dan alam pada pemilik 
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modal, ilmu pengetahuan dan teknologi karena para petani harus membeli benih 

setiap tahun. Benih-benih tersebut tidak melakukan pembiakan sendiri. Benih 

sekarang dipandang semata-mata sebagai sumber laba pribadi. Biasanya benih-

benih “ajaib” ini dijual ke petani dengan paketnya yaitu pupuk dan 

pestisida/insektisida tertentu. Semuanya ditentukan dan dijual secara monopoli 

oleh perusahaan kapitalis yang berkolaborasi dengan pemerintah. Benih “ajaib” 

dan paketnya lainnya pada kenyataannya justru secara ajaib menyebabkan 

kerusakan lingkungan secara keseluruhan (termasuk dampak negatif bagi 

manusianya). 

Dampak Revolusi Hijau juga menyangkut persoalan kehidupan tanah. 

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 organis tanah menjadi terganggu, 

tanah 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. 

Menurut catatan Yayasan Pusaka pada 2015, menyebutkan bahwa proyek 

Food Estate dalam pembangunan Marauke Integrated Food and Energy Estate 

(MIFEE) telah menghilangkan akses masyarakat lokal terhadap sumber-sumber 

penghidupannya sehingga berdampak perubahan relasi produksi dan konsumsi 

pangan, dimana sekarang masyarakat bergantung pada pasokan dari luar desa 



80 
 

yang mahal harganya.
91

 Hal ini mendorong terjadinya penurunan kualitas gizi 

anak-anak dan menyebabkan tingginya angka penderita busung lapar di tanah 

Papua yang berakibat pada kematian anak-anak. 

Sebagian besar bekas koloni masih jauh dari bebas akan pengaruh atau 

dominasi kolonial dan tidak bisa dikatakan pasca kolonial secara harafiah. Dengan 

kata lain, kemerdekaan yang dirayakan berlebihan oleh banyak negara dijalankan 

untuk menutupi melajunya neokolonialisme dalam bentuk modernisasi dan 

pembangunan di suatu masa dimana globalisasi, neoliberalisme, dan 

transnasionalisme semakin meningkat, sementara di bagian dunia lainnya masih 

ada negara-negara koloni yang masih berada dalam kendali asing.
92

 

 

B. Perempuan Sebagai Subjek Pembangunan  

Sebagian besar negara berkembang masih mengalami kolonialisasi, dengan 

“pembangunan” sebagai perpanjangan tangannya. Model industri pembangunan 

yang banyak diterapkan di negara berkembang hanya semakin menyebabkan 

ketidakseimbangan, memperparah kerusakan ekologi dan akan semakin 

menghasilkan kemiskinan, karena tujuannya hanyalah pertumbuhan ekonomi.  

Korban yang paling menanggung beban tersebut adalah perempuan dan anak-

anak. Mereka secara eksplisit menentang ‘pembangunan’ dan ‘modernisasi’, 
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karena ‘pembangunan’ dan ‘modernisasi’ itu hanya akan menghancurkan sumber 

kehidupan mereka, akses terhadap tanah, air, udara, hutan, masyarakat dan budaya 

mereka. Strategi mengejar ketertinggalan bukanlah solusi, melainkan sebagai 

problem dan pada kenyataannya pembangunan hanya melahirkan kesenjangan 

antara si kaya dan si miskin dan terus akan melebar dan tajam. 

Secara konkret, Program Revolusi hijau melalui proses yang singkat, program 

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

menerima model pertanian kapitalistik. Inovasi ideologi maskulinitas itu berhasil 

berkat dukungan Bank Dunia dan IMF. Program bantuan dalam Revolusi Hijau 

justru memperkokoh status quo. Revolusi hijau bukan sekedar program pertanian, 

tetapi strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Ia juga bukan 

hanya soal ekonomi, tapi proses dominasi dan kekuasaan budaya yang menggusur 

ideologi budaya dan politik perempuan lokal. 

Vandana Shiva, seorang ekofeminis menganggap Revolusi Hijau sebagai 

manifestasi pengetahuan reduksionisme yang berprinsip pada maskulinitas, karena 

menuju ke monokultur, uniformitas, dan homogenitas.
93

 Benih ajaib menciptakan 

ketergantungan bagi petani karena harus membeli benih setiap tahunnya, yang 

dijual secara monopoli oleh perusahan kapitalis yang berkolaborasi dengan 

pemerintah. Revolusi hijau menyingkirkan segala bentuk pengetahuan lokal dan 

mengancam keanekaragaman hayati yang merupakan manifestasi prinsip feminin. 

Benih ajaib membutuhkan banyak air dan menyebabkan keringnya air tanah, 
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tanah berubah menjadi keras dan keracunan karena pupuk dan obat-obatan kimia 

pendukung benih ajaib, sehingga keseimbangan organis tanah menjadi terganggu 

dan tidak mampu lagi memberi kehidupan. 

Eksploitasi komersial hutan besar-besaran di Kalimantan memicu 

pencemaran sungai dan danau. Penggergajian kayu ramin menggunakan beberapa 

jenis pestisida keras untuk mencegah kayu dimakan rayap. Pestisida yang paling 

banyak digunakan adalah Na-PCP (Sodium pentachlorophenol), BHC (benzena 

hexachlorida) dan borax. Di Kalimantan Barat, setiap 10 meter kubik dolok kayu 

ramin dicelupkan dalam larutan 200 liter Na-PCP, BHC dan borax yang 

diencerkan dengan air.
94

 Setelah penggunaan  beberapa kali, cairan pengawet 

kayu itu dibuang begitu saja ke tanah atau bahkan langsung ke sungai. Kegiatan 

ini berimbas pada kurangnya tangkapan ikan dan udang bagi para nelayan pesisir 

di delta sungai Katingan, Kalimantan Tengah, hingga tercemarnya sumur-sumur 

penduduk di hilir Mahakam, Kalimantan Timur, bahkan seorang buruh kilang 

kayu Kaboli meninggal dunia. 

Penyalahgunaan lingkungan yang berujung pada kerusakan lingkungan 

menjadikan Perempuan lah yang menjadi korban terbesar dan menjadi yang 

paling merasakan dampak negatif dari kerusakan lingkungan, karena peran gender 

yang masih menempatkan perempuan memegang peranan penting dari setiap 

kegiatan rumah tangga atau domestik. Perempuan harus berkerja ektra lebih keras 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kaum perempuan telah menjadi korban 
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yang terkena dampak paling parah dari kerusakan lingkungan, sekaligus juga 

menjadi yang paling gigih memperjuangkan keadilan. 

Seperti peristiwa tanggal 2-3 desember 1984, 40 ton gas beracun dilepas dari 

pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal, India. 3000 orang meninggal selama 

bencana tersebut dan 400.000 yang lain terkena dampaknya, mungkin meninggal 

dan mengalami penderitaan yang berkelanjutan. Hamidabi, salah seorang 

perempuan muslim dari kaum miskin bastis yang terkena bencana paling parah, 

mengatakan akan terus berjuang memperingatkan pemerintah India, Union 

Carbide dan dunia bahwa mereka masih menderita dan bahwa berapapun 

bersarnya uang (yang dikompensasikan) tidak akan dapat memulihkan kehidupan 

setra kesehatan para korban. “kita tidak akan menghentikan perjuangan kita 

sampai bara api di dalam hati ini padam, bara api ini berawal pada pemakaman 

3.000 korban dan tidak akan padam sampai kita mendapatkan keadilan”.
95

 

Di Bukirna Faso sebuah pedesaan di Afrika yang menderita kekeringan, para 

perempuan ibu rumah tangga berusaha keras mencari air, namun para suami 

mereka malas-malasan. Para ibu rumah tangga ini bergabung sedikit demi sedikit 

sampai akhirnya satu desa bergabung. Sambil bernyanyi mereka mulai menggali 

tanah, makin lama makin lebar dan dalam, berharap segera menjadi danau 

(kubangan) tempat untuk menampung air jika musim hujan tiba. Pekerjaan itu 

dilakukan selama  berbulan-bulan walaupun para laki-laki menganggap pekerjaan 

mereka hanyalah sia-sia atau seperti “orang gila”.  
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Ketika hujan mulai turun meski belum cukup deras kubangan itu mulai dapat 

menampung air hujan. Makin lama makin banyak air hujan yang tertampung dan 

mulailah para penduduk desa memanfaatkan air dari kubangan tersebut. Barulah 

para laki-laki sadar dan memperbaiki kubangan yang sudah cukup banyak dapat 

menampung air hujan disempurnakan. Akhirnya jadilah sebuah danau yang dapat 

menjadi tempat penampungan air dan dapat dimanfaatkan oleh semua penduduk 

di desa.
96

 Dari gambaran kasus ini jelas terlihat betapa besar peran dan kepedulian 

perempuan terhadap lingkungannya. Perempuan harus berusaha dengan berbagai 

cara untuk memotivasi para laki-laki agar mau peduli dengan apa yang telah 

mereka kerjakan.  

Komersialisasi kayu di India tahun 1974, menjadi cikal bakal terciptanya 

gerakan Chipko dimana para perempuan beramai-ramai memeluk pohon untuk 

menyelamatkan 12.000 km areal hutan dari mesin-mesin pemotong kayu kiriman 

dari perusahaan-perusahan besar yang berkerja sama dengan pemerintah. Ada dua 

hal yang menarik untuk disimak argumentasi gerakan Chipko. Pertama, 

perempuan di India, seperti di Negara berkembang lainnya, merupakan korban 

pertama dari penebangan hutan. Pohon-pohon memberikan empat kebutuhan 

utama bagi keperluan rumah tangga: makanan, bahan bakar, produk-produk 

rumah (termasuk peralatan membersihkan rumah, peralatan masak), dan 

menghasilkan ekonomi rumah tangga.  

                                                           
96

 Ibid., Tri Marhaeni Pudji Astuti dalam “Ekofeminisme dan Peran Perempuan Dalam  
Lingkungan”, hlm. 54, Ijc, 2012 



85 
 

Para perempuan ini tinggal di desa-desa yang kebanyakan laki-lakinya pergi 

ke kota untuk bekerja. Para perempuan ini dengan demikian harus menanggung 

beban kerja seperti mengambil air, dan mengambil ranting-ranting pohon untuk 

bahan bakar sendiri. Demikian pula untuk mencari penghasilan rumah tangga. 

Akibat penebangan pohon-pohon yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

besar, pohon menjadi semakin langka dan ini menambah beban dan semakin  

menyulitkan kehidupan mereka sehari-hari. Kedua, Di dalam memutuskan 

kebaikan bagi desa mereka perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan. Akibatnya, perempuan cenderung tersisih dari penentuan kebutuhan 

desa mereka, padahal kegiatan desa merupakan kegiatan yang sebagaian besar 

dijalankan oleh perempuan seperti misalnya penyediaan air bersih.
97

 Para 

perempuan dalam ekonomi subsisten, yang memproduksi dan mereproduksi 

kekayaan secara kemitraan dengan alam. 

 

C. Gerakan Perempuan dalam Penyelamatan Lingkungan   

Istilah ibu bumi (mother earth) bukanlah kata-kata baru, kata ini sering kali 

menjadi seruan untuk gerakan penyelamatan lingkungan hidup, juga 

menggambarkan bagaimana kerusakan alam yang sering dianalogikan sama 

dengan membunuh ibu. Bolivia mulai menghindari istilah pembangunan dan 

merujuk pada “mother earth” sebagai suatu konsep kehidupan yang holistik, 

dimana manusia dan makhluk hidup lainnya hidup sebagai satu kesatuan yang 

saling terkait (holistik). Bolivia menilai bahwa adanya pemisahan lingkungan 
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hidup dan manusia lah yang menjadi biang keroknya. Hak atas ibu bumi yang 

dianut Bolivia ini juga dideklarasikan dalam konferensi rakyat untuk perubahan 

iklim dan disetujui dan diadopsi oleh banyak kelompok hijau dunia termasuk 

green movement dan Asian Pacifik Green Network.
98

 

Di belahan bumi manapun, semua manusia sebenarnya menentang 

kehancuran dan perusakan alam, hanya saja gerakan perempuan terutama gerakan 

perempuan di pedesaan atau pinggiran lebih nyata terlihat pembelaannya terhadap 

kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dipahami dan dimengerti karena biasanya 

kerusakan lingkungan ditandai dengan terjadinya perambahan dan penebangan 

hutan, pencemaran sungai besar dengan pembuangan limbah yang akhirnya akan 

mengairi sungai-sungai kecil di pedalaman. Ironisnya, tempat-tempat tersebut 

dimukimi oleh mayoritas perempuan dan anak, sehingga pada akhirnya 

perempuan dan anaklah yang menjadi penghuni tetap lingkungan yang tercemari 

dan dirambah tersebut, sementara laki-laki pergi mencari nafkah ke kota.  

Kasus di Jerman Barat-Daya tahun 1974, petani perempuan yang tergabung 

dalam gerakan Whyl yang menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga 

nuklir di negaranya. Mereka melihat teknologi dan kegilaan pada pertumbuhan 

yang berorientasi pada keuntungan dari sistem industri serta eksploitasi Dunia 

ketiga. Mereka membangun jaringan dengan kaum intelektual, mahasiswa dan 

para feminis yang tinggal di kota dengan menyerukana bahwa “laki-laki tidak 

pernah memikirkan kehidupan, yang mereka pikirkan hanyalah ingin 
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menakhlukan alam dan musuhnya”.
99

 Beberapa tahun kemudian dua tokoh 

pemimpin gerakan, Annemarie Sacher dan Lore Haag dengan jelas 

mengartikulasikan visi mereka mengenai masyarakat alternatif, bukan 

berdasarkan pada model pertumbuhan yang berorientasi industri dan konsumtif 

semata, tetapi pada bentuk masyarakat yang kita sebut perspektif berkelanjutan. 

Tahun 1976 pembangunan reaktor nuklir dihentikan. 

Perkembangan bioteknologi, rekayasa genetika, dan teknologi reproduktif 

telah menjadikan kaum perempuan teramat sadar akan bias gender dari sains dan 

teknologi. Seluruh paradigma sains adalah karakteristik patriarkhal, anti alam dan 

kolonial, serta bertujuan untuk menjauhkan kaum perempuan dari daya generatif 

mereka seperti halnya daya produktif alam. Pendirian Jaringan Perlawanan 

Internasional terhadap Rekayasa Genetika dan Reproduktif (FINNRAGE) pada 

tahun 1984, kemudian diikuti dengan sejumlah kongres penting pada tahun 1985 

di Swedia dan di Bonn, tahun 1988 di Bangladesh, dan tahun 1991 di Brazil. 

Gerakan ini jauh melampaui gerakan perempuan yang didefinisikan secara 

sempit.
100

  

Di India, tahun 1974, 74 perempuan di kota Reni, bagian utara India, 

bersepakat untuk menghentikan penebangan hutan untuk komersialisasi kayu. 

Mereka memeluk erat-erat pohon-pohon yang akan ditebang oleh mesin 

pemotong kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Gerakan para 

perempuan ini dikenal dengan sebutan gerakan Chipko (dalam bahasa Hindi 

bererti “memeluk”). Gerakan ini berhasil menyelamatkan sebanyak 12.000 km 
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areal hutan. Sedikit berbeda dari gerakan chipko, Perempuan-perempuan Irian 

menghalangi para suami-suami mereka yang akan menebang pohon-pohon di 

hutan dengan cara berpuisi dan mengitari bahkan mendekap pohon-pohon itu. 

Dan ini terbukti berhasil.
101

 

Gerakan ini pada dasarnya mempunyai unsur ekonomi maupun budaya. 

Unsur ekonomi karena adanya sentimen para pada para kontraktor-kontraktor 

besar yang menggunduli hutan penduduk asli untuk kepentingan bisnis para 

kontraktor. Unsur budaya karena kepercayaan yang tertanam dalam masyarakat 

untuk melindungi hutan nenek-moyang mereka. Hutan bagi orang India 

mempunyai makna sakral yang dikenal dengan sebutan Aranya Sanskri. Gerakan 

Chipko memiliki basis ekologis yang kuat dan  mempunyai perspektif perempuan 

yang tangguh. Gerakan Chipko terdiri dari para perempuan dari organisasi “akar 

rumput” yang sangat sadar akan keterkaitan isu perempuan dengan lingkungan. 

Dalam hal kasus penebangan hutan tersebut, para anggota gerakan Chipko menilai 

kepentingan perempuan telah dikorbankan demi kepentingan bisnis.  

Di Venezuela ada sebuah organisasi yang mengambil tipe “simbolik kultural” 

terkenal yakni, AMIGRANSA atau Asociation de Amigos en Defensa de la Gran 

Sabana (Asosiasi Sahabat untuk perlindungan Padang Rumput Besar) adalah 

sebuah organisasi LSM yang berdiri tahun 1985 hasil inisiatif 5 orang 

perempuan.
102

 Tujuannya adalah memelihara alam lingkungan dengan menentang 

berbagai aktivitas yang merusak, Kegiatan utamanya mempertahankan Tanah 
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Nasional Padang Rumput Besar Canaima (La Gran Sabana Canaima) yang 

merupakan taman nasional kelima terbesar di dunia. Kemampuan menjalin 

kerjasama dan pemanfaatan teknologi media membawa organisasi ini 

menajadikan isu lingkungan sebagai suatu budaya politik baru. 

Di Papua, Indonesia, ada seorang perempuan bernama Yosepha Alomang, 

Koordinator lembaga Hak Asasi Manusia Amungme, Papua. Banyak 

perjuangannya dalam membela hak asasi kaum perempuan, yang terkait dengan 

lingkungan adalah ketika pada tahun 1992, ia pernah menggerakkan ratusan kaum 

perempuan Amungme untuk membuat tungku api besar-besaran di bandara 

Timika yang membuat penerbangan berhenti total. Aksi para perempuan ini 

merupakan bentuk protes atas perampasan tanah dan kebun sayur masyarakat 

Timika oleh PT Freeport (sejak 1967 mengeksploitasi tanah Papua) yang 

berkepentingan membangun sejumlah gedung dan hotel di daerah Timika.
103

 Dari 

kasus yang tidak terselesaikan selama bertahun-tahun ini, dengan ditemani para 

perempuan-perempuan Papua, Yosepha kemudian mengajukan gugatannya 

terhadap PT Freeport melalui pengadilan federal dan Negara bagian New Orleans 

Amerika Serikat. Pada tahun 1993, ia bergabung dengan lembaga Masyarakat 

Adat Amungme. Namun setahun kemudian ia ditangkap karena dituduh 

membantu Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Di NTT, ada Alenta Baun salah seorang perempuan yang memperjuangkan 

tanah Mollo dari rakusnya industri tambang marmer sejak tahun 1996. Aleta Baun 

menjelaskan ikatan alam dan masyarakat adat, bahwa menurut kepercayaan 

                                                           
103

 Ibid., Luviana dalam “Perempuan Indonesia Pejuang Lingkungan” hlm. 86-89, Jurnal 
Perempuan 21, 2002. 



90 
 

adatnya, batu sesungguhnya memiliki “nama” atau marga, yang akan diserahkan 

ketika seorang laki-laki meminang perempuan. Batu memiliki nilai adat yang 

kuat, menurut mereka “tidak ada batu sama dengan tidak ada kehidupan”, oleh 

karena itu tidak boleh dirusak. Batu juga dinilai sebagai tulang punggung dari 

alam, jika tidak ada batu maka lumpuhlah alam ini.
104

 Mollo juga jantungnya 

pulau Timor, karena Mollo memiliki fungsi sebagai daerah penangkap air. Karena 

alasan itulah yang membuat Aleta Baun dan masyarakat adat Mollo begitu kuat 

berjuang mempertahankan wilayah hidupnya dari industri tambang marmer. 

Konsep ibu bumi yang diyakini oleh masyarakat adat, khususnya perempuan 

yang berjuang mempertahankan sumber-sumber kehidupannya harus terus selalu 

memegang nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Tapi sanyangnya, ideologi 

ibu bumi justru dihancurkan oleh kekuasaan ekonomi dan politik yang saling 

mendukung yang mewujudkan dirinya melalui berbagai kebijakan pembangunan, 

baik global, nasional hingga kebijakan lokal yang mengeruk sumber daya alam 

tanpa mempertimbangkan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas. 

Dengan situasi yang semakin komplek ini, diperlukan gerakan masyarakat sipil, 

khususnya bagi gerakan lingkungan hidup harusnya bisa semakin saling 

memperkuat perjuangan ini, yang biasanya berangkat dari komunitas kecil yang 

peduli dan beraksi. 
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D. Resistensi Gerakan Ekofeminisme Kontemporer terhadap Globalisasi 

Hadirnya suatu kegiatan investasi memiliki dampak positif dan negatif bagi si 

penerima investasi. Bagi suatu negara, hadirnya investasi akan membantu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut, namun investasi yang hadir 

di negara berkembang seperti Indonesia yang memanfaatkan sumber daya alam 

sebagai komoditas utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka 

aktivitas itu akan beriringan dengan kerusakan lingkungan. 

Masuknya investasi maka sama dengan “global”, dalam makna tatanan global 

berarti dominasi global atas kepentingan lokal. Seperti halnya Bank Dunia dan 

IMF yang tidak benar-benar melayani kepentingan seluruh masyarakat dunia, 

tetapi lebih kepada kepentingan sebuah institusi dimana keputusan yang dibuat 

berdasarkan pada voting, dimana bobot voting itu ditentukan oleh kekuatan 

ekonomi dan politik negara penyumbang. Dengan mengatasnamakan 

keterbelakangan dan kemiskinan, Bank Dunia dan IMF berhasil menciptakan 

neokolonialisme yang menjerat hampir seluruh negara berkembang dengan 

perangkap biaya pembangunan dan hutang luar negeri, serta menjadi pintu tol 

bagi masuknya aktor-aktor korporasi yang akan menambah panjang daftar 

penjajahan secara ekonomi dan ekologi. 

Agresi para aktor korporasi terhadap lingkungan hidup hampir dirasakan 

secara fisik sebagai sebuah agresi terhadap tubuh keperempuan kita. Peran 

perempuan dalam gerakan penyelamatan lingkungan sering kali dipandang 

sebelah mata. Kaum perempuan yang merupakan sebuah kekuatan penggerak 
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dalam gerakan melawan pembangunan yang merusak alam. Sebab perempuan 

memandang dunia sebagai unsur kehidupan yang menjamin ketahanan mereka 

sendiri dan makhluk lainnya. Kaum perempuan menghargai dan menjunjung 

kesucian bumi dan menentang perubahannya ke arah kematian, menjadi bahan 

baku industrialisasi dan produksi komoditas. 

Di Sulawesi Selatan, ada Werima Mananta, salah seorang tokoh perempuan 

yang memperjuangkan tanah Dongi Karonsi’e di Sorowako, Sulawesi Selatan. 

Suku Karonsi’e merupakan salah satu suku pertama yang mendiami bumi 

Sorowako, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Karonsi’e sendiri berarti lumbung 

utama. Sebelum ada industri pertambangan disana, wilayah Dongi Karonsi’e 

bergitu subur dan selalu menghasilkan panen padi yang melimpah. Sayangnya 

kampung Dongi yang diceritakan oleh Werima Mananta hanyalah tinggal 

kenangan dan telah berganti rupa menjadi kawasan tambang PT. Inco Valley 

dengan segala sarana pendukung untuk karyawan, termasuk lapangan golf.
105

 

Pada tahun 2000, Warima Mananta bersama komunitas masyarakat adat 

Dongi Karonsi’e mengambil kembali dan membangun ulang kampung Dongi 

dengan mulai berkebun. Werima juga tak pernah gentar, meskipun dalam setiap 

perjuangannya, harus berhadapan dengan aparat kepolisian yang juga seringkali 

bersikap represif di dalam menghadapi aksi-aksi massa melawan PT. Inco Valley. 

Hingga saat ini, tidak kurang dari 50 kali perundingan dilakukan oleh warga suku 

Karonsi’e dengan PT. Inco, namun sayangnya masih belum ada keputusan yang 

memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat adat Dongi Karonsi’e, karena itulah, 
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Werima Mananta bersama dengan komunitasnya tidak kenal lelah untuk terus 

memperjuangkan hak atas tanahnya, karena apa yang diperjuangkannya saat ini 

bukanlah untuk mereka, melainkan untuk generasi yang akan datang. Karena 

selain merampas tanah orang Dongi Karonsi’e, PT. Inco juga telah mengancam 

keberlangsungan hidup generasi mendatang. 

Dalam kasus pertambangan semen di Kabupaten Rembang, potensi resiko 

dan dampak yang akan terjadi sangatlah besar, tidak hanya mengancam 

lingkungan, hewan dan tumbuhan yang ada di area pertambangan tapi juga 

menancam kehidupan manusia. Hilangnya sumber air, karst dan hutan menjadi 

momok menakutkan yang menanti apabila kerusakan lingkungan terjadi akibat 

aktivitas pertambangan. 

Perlawanan warga Kabupaten Rembang di mulai pada 16 juni 2014, dimana 

perempuan menjadi tonggak terdepan dalam penyelamatan sumber air di Kawasan 

Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng. Ratusan 

perempuan-perempuan berkebaya dan mengenakan caping berjalan memasuki 

areal peletakan batu pertama pabrik semen PT. Semen Indonesia. Para perempuan 

ini juga mendirikan tenda-tenda yang beratap dan beralaskan terpal plastik di 

pinggiran jalan tapak pabrik semen. Perjuangan perempuan-perempuan 

Kabupaten Rembang ini yang menolak pembangunan pabrik dan aktivitas 

pertambangan semen di pegunungan Kendeng Utara 

Data temuan dari dokumentasi yang dilakukan oleh warga, ada ratusan sumur 

yang masuk dalam wilayah pertambangan tersebut, ada gua, ponor dan sumber 



94 
 

air. Jumlahnya 54 gua, 5 masuk di wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) 

pertambangan dan sebagian besar di sekitar IUP. Terdapat 52 sumber air berupa 

sumur, 125 sumber mata air keluar dari rekahan atau celah, 23 ponor dari 44 

ponor masuk dalam wilayah IUP. Data perusahan Daerah Air Minum (PDAM) 

rembang, di tahun 2013, mata air sumber semen merupakan sumber utama untuk 

pemenuhan kebutuhan air masyarakat 607.188 jiwa di 14 Kecamatan, Kabupaten 

Rembang.
106

 Berdasarkan analisisnya CAT (Cekungan Air Tanah) Watuputih 

merupakan bukit batu gamping yang menjadi reservoir air tanah dan sangat 

berseiko apabila ditambang.
107

 

Keputusan Bupati Rembang Nomor. 545/68/2010 tentang pemberian Wilayah 

Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi tras pada tanggal 14 Oktober 2010. 

Lalu 18 Januari 2012 dikeluarkan dua izin secara bersamaan oleh Bupati 

Rembang yakni keputusan No. 545/4/2011 tentang izin usaha pertambangan (IUP) 

eksplorasi atas nama PT. Semen Indonesia dan keputusan No. 591/040/2011 

tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang 

bahan baku dan sarana pendukung lainnya. Dari berbagai keputusan yang 

dikeluarkan dalam upaya pembangunan di Kabupaten Rembang, tersebutlah 

masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang menyatakan bahwa mereka 

tidak pernah diberi sosialisasi dan konsultasi publik padahal merekalah yang akan 

terpapar langsung apabila kerusakan lingkungan terjadi. 

                                                           
106

 Dikutip dari Tommy Apriando, “Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian 
Dampak Tambang Pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights)” dalam Ekofeminisme 
III, Jalasutra, 2015, hlm. 360. 
107

 Ibid., hlm. 360-361. 



95 
 

Pada awal april 2015 perempuan Rembang yang berjumlah sembilan orang 

berangkat ke Jakarta dengan membawa serta lesung, baju kebaya dan caping 

dengan tujuan yang tetap sama yaitu meminta pemerintah untuk membatalkan 

pertambangan semen di kawasan karst Pegunungan Kendeng di Rembang, dengan 

melakukan aksi ngecor kaki di depan istana negara. Namun, Presiden Jokowi tak 

kunjung memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencabut 

izin IUP PT. Semen Indonesia, sehingga mereka kembali melakukan aksi protes 

dengan jumlah petani kian bertambah menjadi 20 orang hingga pada hari kelima, 

jum’at 17 Maret 2017 jumlah petani perempuan yang mengecor kaki mencapai 50 

orang. 
108

 

Contoh-contoh di atas menunjukan bagaimana perempuan di seluruh dunia 

yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama mempunyai perhatian untuk 

mengatasi perbedaan dan menyatukan tujuan mereka untuk melakukan aktivitas 

menentang perusakan lingkungan. Perbedaan dalam makna solidaritas, 

mengingatkan kita semua bahwa menerima perbadaan yang ada akan memperkaya 

pengalaman perempuan dan memperkuat perjuangan daripada menjadi sebuah 

penghalang. 

Jika pada akhirnya sistem dunia yang ada saat ini menimbulkan ancaman 

yang serius terhadap kehidupan di planet bumi ini, maka sangatlah penting untuk 

membangkitkan kesadaran akan pentingnya kelangsungan hidup dan 

pemeliharaan kehidupan di planet ini. Seperti perjuangan yang dilakukan oleh 
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para perempuan diatas, melalui gerakan masyarakat lokal yang melawan 

kerusakan lingkungan dan keterpurukan ekologi yang lebih parah lagi. Sistem 

yang ada sekarang ini dibangun dan dijalankan lewat penindasan terhadap 

perempuan dan penjajahan terhadap orang-orang “asing” di tanah air mereka, 

serta bagi alam, sistem ini hanya akan menambah panjang daftar kerusakan 

lingkungan.  

Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa proses pembangunan dan 

modernisasi serta perkembangannya merupakan sebab musabab dan faktor yang 

paling bertanggung jawab terhadap adanya degradasi alam di bumi ini. Kita 

melihat bahwa dampak kerusakan dan kemunduran ekologi yang menimpa 

perempuan lebih terasa dibandingkan dengan apa yang dirasakan laki-laki dan 

dimanapun juga, perempuan merupakan kelompok terdepan dalam melakukan 

protes terhadap kerusakan lingkungan. 


