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BAB V 

Kesimpulan 

 

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan. Hubungan timbal balik 

yang saling mempengaruhi selalu terjadi antara manusia dan lingkungan di dalam 

setiap melakukan aktivitasnya, manusia mempengaruhi lingkungan dan begitupun 

sebaliknya, manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Dalam menjalani 

kehidupan, manusia membutuhkan alam atau lingkungan, begitupula dengan alam 

yang membutuhkan manusia untuk mengelolanya. Namun, krisis lingkungan yang 

terjadi saat ini sangat berkaitan dengan cara manusia dalam mengelola alam. 

Meluasnya degradasi kualitas maupun kuantitas sumber daya alam di berbagai 

belahan dunia, berdampak negatif bagi ekosistem dan mengancam kualitas 

kehidupan manusia secara global. 

Ekofeminisme mengupayakan pemecahan masalah kehidupan manusia 

dan alam yang berangkat dari pengalaman perempuan dan menjadikan 

pengalaman perempuan sebagai salah satu sumber belajar dalam pengelolaan dan 

pelestarian alam. Ekofeminisme transformatif Vandana Shiva dan Maria Mies 

merupakan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan 

keberlangsungan ekologis dan sekaligus meminggirkan salah satu entitas manusia 

di dalamnya, yaitu perempuan. Perlawanan perempuan terhadap imperialisme 

“baru” merupakan rangkaian dari gerakan perempuan di seluruh dunia yang 

berhadapan dengan kekuatan global dan nasional. 
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Isu gender dan lingkungan hidup menjadi semakin signifikan di negara-

negara berkembang seperti indonesia. Hal tersebut karena adanya fakta-fakta 

bahwa justru perempuanlah yang lebih concern terhadap persoalan-persoalan 

lingkungan tetapi luput dari perhatian. Disadari atau tidak, perempuan merupakan 

salah satu sumber daya potensial guna pelestarian sumber daya lingkungan yang 

sering dilupakan. Khususnya di pedesaan, perempuan mencerminkan kerja yang 

langsung berhubungan dengan alam. Hubungan antara perempuan dengan alam 

bukan merupakan hubungan dominasi. Akan tetapi hubungan kooperatif yang 

ditandai dengan membiarkan tumbuh-tumbuhan terus hidup. Mereka 

mengumpulkan hasil dari pohon dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan. 

Kemudian dari hasil tersebut, para perempuan dapat memenuhi tiga kebutuhan 

dasar, yaitu makanan (food), bahan bakar (fuel) dan pakan ternak (fodder). 

Seperti yang dikatakan oleh Rodda (1993) bahwa perempuan tidak hanya 

mengawasi kerusakan lingkungan, namun juga berperan penting dalam hal 

pengelolaan lingkungan. Hal tersebut dapat diketahui dari peranan perempuan 

sebagai consumers, campaigners, educators, dan communicators. Sebagai 

producers, perempuan yang dapat menghasilkan makanan yang berasal dari 

tanaman yang ditanam. Sebagai consumers, perempuan yang mengambil hasil 

dari tanaman atau hewan yang ada di alam, seperti mencari kayu bakar, 

mengambil air, dan mencari tanaman obat-obatan di hutan. Sebagai campaigners, 

perempuan yang mengampanyekan pentingnya memelihara lingkungan. Sebagai 

educators, dapat dilihat dari proses alih pengetahuan mengenai berbagai kegiatan 

produktif maupun reproduktif kepada anak-anak perempuannya. Terakhir, sebagai 
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communicators, perempuan mampu memasarkan hasil dari alam lingkungannya 

ke tempat lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sebetulnya 

perempuan memiliki indigenous knowledge atau local wisdom mengenai 

bagaimana mengelola sumber daya lokal.  

Namun, pada kenyataannya, pembangunan justru telah menggeser 

kedaulatan perempuan dalam mengelola sumber daya alam. Pengelolaan sumber 

daya alam yang dikelola oleh korporasi pada akhirnya melahirkan berbagai krisis 

yang akan ditanggung oleh rakyat, khusunya perempuan karena merekalah yang 

akan paling menderita akibat kerusakan lingkungan. Korporasi memanfaatkan 

situasi ketidakadilan sosial budaya dan ketidakadilan gender yang masih terjadi, 

dimana korporasi menjalin kesepakatan dengan negara, elit kampung dan laki-laki 

untuk merapas sumber-sumber penghidupan rakyat dan mengabaikan adanya 

entitas lain yakni perempuan. 

Korporasi hadir membawa teknologi dan ilmu pengetahuan modern yang 

dimitoskan sebagai universal, bebas nilai dan objektif tetapi pada dasarnya sangat 

berakar pada budaya barat dan bersifat patriarkhis. Pengetahuan yang reduksionis 

adalah pengetahuan yang dibangun berdasarkan kesenjangan antara yang tahu 

(spesialis) dengan yang awam (bukan spesialis). Reduksionis menghendaki 

keseragaman dalam hal pendekatan, yaitu hanya satu cara dan tidak mentolerir 

cara lain. Ilmu pengetahuan yang reduksionis mencabut kemampuan alam dan 

potensi kaum perempuan untuk bereproduksi dan ber-regenerasi serta 

menggantikannya dengan teknologi. Patriarkhi sebagai pendukung melajunya 
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kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru sehingga sangat sesuai 

dengan kebutuhan politik kapitalisme industri. 

Salah satu industri maskulin ialah Industri tambang dimana secara fisik 

dalam industri tambang menggunakan penetrasi alat-alat berat untuk mengeruk isi 

bumi dan sifat pekerjaannya memerlukan teknologi canggih, “keperkasaan”, dan 

kekuatan penghancur yang semuanya bercirikan sifat maskulin. Maskulinitas 

merupakan salah satu ciri yang melekat dalam pengelolaan sumber daya alam di 

berbagai belahan dunia dan perempuan ditempatkan sebagai korban akibat dari 

praktik industri ekstraktif itu. 

Semua pengetahuan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alamnya 

dihancurkan oleh sebuah sistem ekonomi politik yang berjubah pembangunan. 

Pembangunan yang timpang merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang 

bersifat patriarkis, yang ditandai oleh berbagai aspek: kepentingan kehidupan 

perempuan banyak dikorbankan, eksploitasi terhadap sumber-sumber kehidupan 

dan ekonomi, marginalisasi fungsi alam atau ekosistem bagi kehidupan bersama. 

Penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kehidupan yang ekslusif 

telah meminggirkan perempuan, menghancurkan kearifan tradisi dan budaya, dan 

penggunaan kekuasaan yang berbasis pada kekerasan.  

Dengan demikian, bisa digarisbawahi bahwa pembangunan adalah proses 

awal dari degradasi lingkungan di Negara Berkembang. Bagi perempuan, 

“mengejar ketertinggalan” melalui pembangunan bukanlah solusi, pembangunan 

justru menjadi masalah yang serius bagi perempuan dan ekologi. kerusakan 
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lingkungan hanya akan memperburuk kehidupan perempuan secara langsung dan 

tidak langsung, karena peran mereka yang langsung berhubungan langsung 

dengan lingkungan. Pembangunan menempatkan perempuan sebagai korban 

terbesar tetapi justru malah  terabaikan. 


