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Perjuangan kaum perempuan di dalam pelestarian alam telah banyak dilakukan dalam 

berbagai rentang waktu. Hal ini dilakukan karena kaum perempuan secara instingtif dekat 

dengan alam. Kedekatan ini berbeda dengan pandangan kaum laki-laki dalam melihat alam 

yang lebih bersifat eksploitatif (baca: menundukkan). Di dalam berbagai mitos dan legenda 

tercermin bagaimana pandangan perempuan dan alam diceritakan dari generasi ke generasi, 

seperti: Dewi Sri (Dewi Kesuburan, Padi), Gunung Merapi dalam kosmologi Jawa (sebagai 

Ibu) dan lain sebagainya. Mitos dan legenda ini disadari atau tidak membawa semangatnya di 

dalam berbagai pergerakan pelestarian alam yang diinisiasi oleh perempuan, beberapa 

diantaranya yang patut dicatat adalah: perjuangan Mama Aletta di Mollo dan baru-baru ini 

gerakan Kartini Kendeng. Perlawanan perempuan ini tidak dapat dipandang sebalah mata, 

karena yang mereka lakukan di dalam kesehariannya sebenarnya adalah bentuk perlawanan 

itu sendiri.  

Diskusi Kelompok Belajar Studi Agraria dan Perempuan sesi ke-tujuh kali ini 

membahas tema “Filosofi Tubuh dan Alam”. Beberapa bahan bacaan sumber yang diberikan 

adalah: “Mollo, Pembangunan dan Perubahan Iklim” (Siti Maemunah, 2014), “Tubuh 

Perempuan Dalam Ekologi” (Yayasan Jurnal Perempuan, 2014) dan “Maps, Numbers, Text 

and Context: Mixing Methods in Feminist Political Ecology ” (Dianne Rocheleau, 1995). 

Sumber bacaan ini bertujuan untuk mengkaji sudut pandang perempuan dan relasinya dalam 

sistem masyarakat dan negara. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman perempuan di dalam 

reproduksi biologis, sosial maupun budaya. 

Buku pertama adalah tentang perjuangan perempuan di Mollo yang berhadapan 

dengan industri tambang. Buku ini menjadi penting untuk dikaji karena menggunakan metode 

naratif sebagai pembelajaran sipil dalam melihat relasi tubuh dan alam. Namun perlu dikritisi 

kemudian ketika perempuan berhasil mengusir perusahaan tambang yang beroperasi di 

daerahnya, apakah otomatis menjadi kemenangan gender? Ternyata penghargaan besar 

terhadap alam dapat mengecilkan perempuan itu sendiri karena sistem di dalam adat masih 

dilingkupi oleh pemikiran yang patriarkis. Hal ini menjadi dilema dalam perlindungan 

terhadap alam yang dilakukan oleh perempuan.  

Buku kedua lebih kepada kumpulan tulisan mengenai hubungan tubuh perempuan dan 

ekologi. Gerakan kembali kepada alam banyak disuarakan beberapa dekade belakangan 
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sebagai anti tesis terhadap eksploitasi alam berasal dari pemikir negara maju. Hal ini 

tercermin di dalam kumpulan tulisan dari Yayasan Jurnal Perempuan yang lebih bisa 

dimasukkan ke dalam aliran deep ecologist. Seperti yang dikritisi oleh pembicara Ruth India 

Rahayu dari Inkrispena, pandangan yang ingin mengembalikan sesuatu kepada alam yang 

sifatnya “romantis” ini juga bermasalah. Ada banyak konsekwensi terhadap pola pikir 

romantis seperti ini yang tidak dapat diikuti oleh masyarakat di Negara miskin dan 

berkembang.    

Tulisan ketiga dari Dianne Rochelau membahas tentang metodologi yang digunakan 

dalam meletakkan perspektif gender di dalam ekologi politik. Rocheleau menyarankan 

triangulasi metodologi dalam riset lapangan yang dilakukannya di Republik Dominika. 

Metode tersebut adalah: kuantitatif, kualitatif, dan riset visual yang menjadi sangat penting di 

dalam manajemen sumberdaya dan pengambilan keputusan di tingkat lokal sampai 

internasional. Kombinasi antara pendekatan empiris dan interpretatif ini menurutnya dapat 

memperkaya riset feminis, geografis, dan ekologi politik. Dari tulisan ini perlu digarisbawahi 

bahwa untuk memetakan distribusi permasalahan dan dilakukan dengan metode yang ketat. 

Tentunya perbedaan tujuan dilakukannya riset, seperti untuk advokasi atau penelitian ilmiah 

juga harus dipisahkan. Maka oleh karena itu diperlukan demarkasi yang jelas sehingga tidak 

terjadi bias pemahaman tentang alam yang menggunakan gender sebagai alat analisis.   

Apabila ditelaah lebih lanjut di dalam filsafat,  diskursus mengenai tubuh dan alam ini 

berasal dari pemikiran Yunani yang melihat ada dualisme seksual dalam menjelaskan oposisi 

biner. Nalar dan rasio diandaikan dengan sifat maskulin sementara Alam dimetaforakan 

dengan sifat feminin. Hal ini kemudian berimplikasi kepada penjelasan mengenai ruang 

privat dan publik di dalam konteks diskursus politik.  

Penaklukkan atas alam dapat kita tarik dari pemikiran Descartes untuk keperluan 

instrumentasi sains, yaitu perlunya obyek yang diselidiki di dalam pengetahuan. Hal ini 

mengakibatkan alam, yang selalu diidentikan dengan perempuan tersingkirkan dari berbagai 

diskursus ilmu pengetahuan. Metafora dualisme ini berhubungan dengan referensi sosial yang 

menciptakan struktur hirarkis yaitu dominasi-subordinasi. Maka relasi pikiran dan tubuh 

mengikuti struktur dominasi- subordinasi, di mana pikiran lebih unggul daripada tubuh 

(dibaca: laki-laki lebih unggul daripada perempuan).   

Di dalam kapitalisme, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan ini tidak mempunyai 

nilai. Artinya peran yang dilakukan oleh perempuan seperti: menyediakan makanan bagi 
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keluarga, membesarkan anak, menanam dan merawat alam tidak dilihat sebagai suatu 

“pekerjaan”.  Rasionalitas ekonomi telah menjadikan Alam sebagai obyek eksplorasi yang 

sebanding dengan tubuh perempuan.  

Sementara itu, krisis ekologi berada di wilayah kontradiksi antara eksplorasi ekologi 

dan reproduksi dalam diri ekologi itu sendiri. Hal ini kemudian menghasilkan bencana 

kehancuran lanskap (biosfer). Problem krisis nalar ekologis pada akhir abad ke-20 dalam 

ranah filsafat kemudian ditanggapi dengan munculnya ekofilosofi, yang berakar dari deep 

ecology dan perlindungan terhadap kondisi biosfer akibat efek kehancuran antroposfer 

(ilmunya disebut sozologi).  

Gerakan ekofeminis di Indonesia sendiri sangat beragam; ada yang berpandangan 

deep ecologi, feminis eco-sosial, feminis eco-sosialis/Marxis, “environmentalism for poor” 

dan lain sebagainya. Perbedaan pandangan ini tentunya menghasilkan perbedaan advokasi 

yang dilakukan oleh gerakan perempuan dan lingkungan di Indonesia. Namun, apabila ditarik 

secara keseluruhan dapat diambil benang merah bahwa kesemua aliran itu berpusat pada 

agenda melawan politik rasionalitas ecologis yang sifatnya antropatriarkal.   

Berbagai pandangan ekofeminis  ini dapat bertentangan satu dengan yang lainnya dan 

diperlukan pembacaan yang lebih cermat. Sehingga diperlukan tindak lanjut pada diskusi 

putaran kedua yang lebih melihat kepada berbagai aliran di dalam ekofeminis. Kita perlu 

melihat alam sebagai kesatuan di dalam kehidupan manusia dan oleh karenanya dibutuhkan 

manusia yang dapat lebih arif dan bijaksana dalam memandang alam. Pengetahuan sendiri 

dapat dituangkan di dalam metode-metode baru yang diharapkan dapat memunculkan 

interpretasi dan pengetahuan alternatif yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Pada 

akhirnya, gender kemudian hanyalah salah satu alat analisa dalam keadilan ekologis.   

 

 


