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Ekofeminis
adalah situated
knowledge dan
pengalaman yang
diwujudkan.

Sarah Agustio

Ekofemnisme Tanah Air menawarkan
kacamata yang paling aktual dalam
memahami operasi sistem kapitalis
patriarkal melalui kekerasan yang
dilakukan terhadap alam dan manusia,
khususnya perempuan serta
interseksionalitasnya di Indonesia.  Tak
hanya membantu memahami masalah
krisis sosial-ekonomi-ekologis yang
berdimensi kolonial, tapi sekaligus
belajar secara kolektif untuk
menemukan solusinya yang beragam
untuk melawan (resistance) dan
memulihkan (heal).

Sekolah Ekofeminis Tanah Air

Pengantar

Siti Maimunah



Ekofeminis adalah cara
pandang yang melihat

perempuan dan alam semesta
yang selaras. Merespon krisis

ekologi yang terjadi dimana
ada situasi perempuan dan  

alam sudah terlalu lama di
eksploitasi baik oleh sistem

patriarki yg sangat hirarkis  dan
juga sistem kaliptalis yang

rakus dan merusak bumi.

Voni Novita



EKOFEMINIS ITU ?

Sekolah Ekofeminis Tanah Air
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Terinspirasi dari buku Caliban and The Witch, gerakan ini muncul
salah satunya dari peristiwa sejarah perempuan sebagai penyihir

yang berladang dan terusir dari tanahnya

Rara Zahra



Bagaimana gambaran Toraja dan perempuannya. Toraja
dengan nilai feminisme yang ada sejak dahulu sudah ada

namun tidak diberi nama Ekofeminisme.
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Asri Yulia



Ekofeminism not
Egofeminism; tumbuh,
merawat dan menanam

Chusnul Khotimah

Alam adalah ibu.
perempuan dan laki-laki
memiliki pekerjaan yang
sama dalam melestarikan
alam. Alam harus dijaga,
layaknya ibu ia
menyediakan yg manusia
perlukan

Fransiska Mariana Nuka

Fullah Jumaynah

 Ekofeminisme sebuah 
 pemikiran sebagai
respon kritis ekologis
bertujuan untuk
memperjuangkan
keadilan gender dan
alam. 



Samin vs Semen Pergerakan lingkungan yang dilakukan perempuan
melakukan perlawanan terhadap penindasan sesama manusia

seperti halnya laki-laki dan perempuan

Ayu Pawitri



EKO SATRIO PURNOMO
Ekofeminisme seperti Bersepeda Untuk Ibu Bumi



Chaosmyth yang artinya kekacauan. Relasi hubungan antara manusia
dan lingkungan yang terjadi karena kerusakan lingkungan yang

melibatkan hubungan manusia di dalamnya
 

Larasati Wido Matovani
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Keterkaitan antara
perempuan dan
alam semesta
terutama dalam
ketidakberdayaan.
Ekofeminisme
dalam bentuk
dapur-dapur kecil



Alam adalah ibu. perempuan dan laki-
laki memiliki pekerjaan yang sama
dalam melestarikan alam. Alam harus
dijaga, layaknya ibu ia menyediakan yg
manusia perlukan

LINDA



Firdaus Habiburahman

Suatu waktu ibu saya bercerita, bahwa dia menanam satu pohon untuk
masing-masing anaknya, mempersiapkan situasi yang tak terduga. 



Pabrik sebagai simbol kerusakan di bumi, yakni berasal dari
industri kapitalis, dan ekofeminisme merespon hal ini.

SYAKIRINA
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“Ekofeminisme menenun” - Tidak ada sebuah cerita tunggal. Setiap
perempuan ada disegala tempat 

Rima Melani Bilaut



"Ecofeminism is class
struggle" berpandangan
mengenai ekofeminisme

dengan struktur dan kelas
sosial, dimana orang yang
tertindas akan dan harus

berhadapan dengan
penguasa ataupun para

penindas 

Rizal Hakiki



Ekofeminisme bentuk
perlawanan untuk
keadilan. Harus terdapat
keseimbangan antara laki-
laki dan perempuan dalam
merawat alam.

Monica

Membongkar mitos bahwa
perempuan dan alam
tunduk pada laki-laki.
Istilahnya mungkin tidak
lahir dari nusantara, tapi
nusantara memiliki
maknanya sediri.

Dina

Devi Retniasih

Kita melihat lingkungan
dari perspektif
kelembutan, mengelola
dari perspektif
feminitas agar tidak
melakukan kerusakan



Ekofeminisme tidak
berdiri sendiri,
berkelindan dengan
banyak hal yang
hidup dan
menghidupi kita

Eni Puji Utami





Manusia dan alam saling menjaga, saling menghormati. 

Jannah





Berdasarkan pengalaman, bagaimana perempuan terdampak dengan
budaya patriarki serta kapitalisme. Perempuan akan lebih terdampak ketika

ada kerusakan lingkungan.

Lenny Ristiyanti
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