Relasi Alam dan Perempuan dalam Pemikiran Ekofeminisme Vandana Shiva

Devi Christiani Zega, L G Saraswati Putri
Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
devyzega@gmail.com

Abstrak
Zaman modern adalah sebuah masa yang mempunyai semangat perubahan, kemajuan, revolusi, dan pertumbuhan,
dimana para pemikir ekofeminis sepakat melihat semangat ini adalah produk dari peradaban patriarkal. Industri
kapitalis menjadi sebuah konsentrasi besar ekofeminisme yang melihat bahwa eksploitasi tidak hanya diarahkan
kepada alam, melainkan juga perempuan. Vandana Shiva menjelaskan bagaimana perempuan, terutama di India,
merupakan subjek yang paling dekat dan intim dengan alam, sehingga pada saat konsep pembangunan menundukkan
alam muncul juga diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Dengan menjelaskan prakrti sebagai prinsip
feminitas, Shiva berusaha untuk menunjukan bahwa alam dan perempuan merupakan produsen atau penghasil
kehidupan, dimana perempuan menyelenggarakan kehidupan melalui peran sosialnya.

Relation Between Nature and Women in Vandana Shiva’s Ecofeminism
Abstract
Modernism is an era that have enthusiasm to achieve something we called as progress, revolution, and development.
But according to the ecofeminist, this kind of belief is a product from patriarchal culture which made gender-based
ideology. Capitalism was the main concern to the ecofeminist who see it not only abused nature, but also women.
Vandana Shiva explained how women, especially India‟s rural women, was an intimate part of nature, the only one
that had a close relationship with nature. Thus, the capitalism would be the source of discrimination for both nature
and women. With explained prakrti as a femininity principle, Vandana Shiva tried to show that nature and women as
the producers of life, where women reproduce life not merely biologically, but also through their social role in
providing sustenance.
Keywords: ecofeminism, nature, women, pathriarcal society, capitalism, prakrti, diversity, and connectedness.

Pendahuluan
Konsep gender yang pada hakikatnya merupakan hasil dari konstruksi masyarakat,
digunakan untuk melemahkan posisi perempuan dengan mengartikannya sebagai kodrat atau
kondisi alamiah yang terberi. Pembedaan yang dibentuk oleh kuasa patriarki berdasarkan gender
di dalam masyarakat menghadirkan konsekuensi baru yaitu munculnya ketidakadilan, dimana
ketidakadilan ini muncul dari stigma dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi kuasa dari
kaum maskulin yang lebih dominan. Sebagai contoh, marginalisasi ekonomi yang dialami
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perempuan, subordinasi, stereotipe yang dilekatkan pada perempuan, sampai kekerasan yang
dialami perempuan.
Subordinasi gender juga terjadi dalam bentuk baru yang dikemas dengan begitu cantik
melalui jargon-jargon pembangunan yang disebarkan dari Barat kepada Dunia Ketiga. Gagasan
pembangunan yang merupakan bias dari pemikiran modern mengutamakan peran manusia dan
kemajuan teknologi sebagai faktor krusial. Adanya asumsi historisitas yang diyakini di dalam
konsep ini, yaitu prediksi bahwa akan terulang kembali pencapaian besar manusia seperti
pergerakan dari masyarakat tradisional sampai pada titik modernisme. Pembangunan yang
mengarah pada titik modernitas yang lebih tinggi ini menjadi sebuah program besar yang
kemudian disebar keseluruh pelosok dunia. Namun nyatanya perempuan masih mengalami
keterbelakangan sekalipun konsep pembangunan mengusung ide sebuah sistem yang bergerak
secara progresif dan demi kemajuan peradaban manusia, terutama dalam mengolah alam.
Gagasan mengenai pembangunan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan sosial manusia,
baik dalam kerangka ontologi maupun epistemologi1, dimana gagasan pembangunan itu sendiri
dicurigai membawa ideologi patriarki dari dunia Barat.
Sejalan dengan penanaman konsep pembangunan, hubungan antara alam dan manusia
menjadi sebuah hal menarik untuk diteliti. Manusia memandang alam sebagai sesuatu hal yang
begitu berharga dalam pemenuhan kebutuhan serta dalam proses menyelenggarakan kehidupan,
namun ternyata manusia semakin hari semakin jauh dari alam. Keberadaan alam menjadi sangat
penting dan krusial di dalam kerangka berpikir manusia, karena manusia berusaha untuk
mengkalkulasikan setiap keuntungan yang dapat dihasilkan oleh alam. Manusia berusaha
mengeksplorasi segenap kemampuan yang dimilikinya untuk memaksimalisasi profit yang dapat
didapatkan, sekalipun harus menguras alam sampai titik terdalam. Alam bukan lagi sekedar
dipandang sebagai penyelenggara kehidupan bagi manusia maupun segenap mahkluk hidup
lainnya di muka bumi ini, bentuk alam yang ada dalam kategori berpikir manusia modern adalah
sumber daya. Hubungan manusia dengan alam yang sejatinya berada pada sebuah jaring
kehidupan yang begitu besar dan tidak dapat terpisah nyatanya tergerus dan tergantikan oleh
“The ontology of dichotomisation generates an ontology over nature and people. Epistemologically, it
leads to reductionism and fragmentation, thus violating women as subjects and nature as an object of
knowledge. This violation becomes a source of epistemic and real violence – I would like to interpret
ecological crises at both level – as a disruption of ecological perceptions of nature.” Vandana Shiva.
Staying Alive: Women, Ecology, and Survival in India. hlm. 41
1
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perhitungan nilai kuantitaif atas alam. Hutan sebagai paru-paru dunia, penyelenggara air bersih
dan oksigen yang merupakan kebutuhan vital setiap umat manusia seakan tersingkirkan demi
produktifitas yang semata-mata mengejar jumlah kuantitas tertentu.
Rumusan Masalah
Melalui skripsi ini penulis ingin mengangkat alur pemikiran ekofeminisme untuk
menguraikan permasalahan lingkungan yang bermula dari gagasan ide pembangunan yang
diusung dunia Barat. Penindasan, ketidakadilan, subordinasi yang selama ini ditujukan kepada
perempuan juga diarahkan kepada alam dan lingkungan melalui bentuk eksploitasi, perusakan,
antroposentrisme di dalam mengolah sumber daya alam. Ekofeminisme mengasumsikan adanya
hubungan atau keterkaitan antara dominasi manusia terhadap alam dengan eksploitasi yang
dilakukan kaum patriarki terhadap perempuan2. Oleh karena itu, skripsi ini ingin menjelaskan
beberapa poin penting yang berhubungan dengan konsep ekofeminisme :
1.

Mengapa Vandana Shiva melihat konsep pembangunan yang diusung dalam dunia
modern sebagai sebuah bentuk baru proyek patriarkal?

2.

Didalam alur pemikiran dari ecofeminisme, apakah relasi yang terbentuk antara
permasalahan ekologi dan feminisme sehingga keduanya sepakat menunjuk kapitalisme
sebagai akar diskriminasi?

3.

Bentuk etika semacam apa yang diajukan ekofeminisme dalam upaya untuk
mengkonfrontasi kultur patriarki yang telah mengakar dalam ide-ide kemanusiaan?

Tujuan Penelitian
Mengangkat problem gender dan lingkungan, penulis bertujuan untuk menguraikan
ideologi patriarki yang tersembunyi di dalam konsep pembangunan, baik pada bidang ilmu
pengetahuan dan kehidupan sosial. Penulis berusaha memberikan penjelasan yang sistematis dan
merujuk langsung kepada kondisi lingkungan untuk membuktikan adanya hubungan antara
feminisme dengan isu-isu lingkungan sehingga akar permasalahan yang bersifat abstrak itu dapat
Lihat penjelasan dari Francoise d‟Eaubonne dalam bukunya yang berjudul Le Feminisme ou la mort
yang dikutip dalam buku Feminist Thought (Second Edition) hlm 251 yang ditulis Rosemarie Putnam
Tong.
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diuraikan dengan lebih komperhensif. Secara garis besar, penelitian ini akan memperlihatkan
sebuah kritik besar perempuan yang selama ini menjadi yang lain bagi dirinya sendiri dengan
menggunakan kasus kerusakan lingkungan sebagai hasil kerja kaum patriarki.
Tinjauan Teoritis
Vandana Shiva dalam bukunya yang berjudul Staying Alive; Woman, Ecology, and
Survival in India (1988) menerangkan adanya sisi feminin dalam alam dengan mengangkat
kembali spiritualitas India. Sebelum beralih menjadi aktivis pencinta alam, semasa mudanya
Shiva menghabiskan beberapa tahun untuk mendalami teknologi khususnya nuklir, sampai suatu
saat dimana ia sadar bahwa ilmu yang menjadi dipelajarinya selama ini membawa dampak besar
bagi kerusakan alam. Vandana Shiva menggunakan kondisi konkrit perempuan India yang
memiliki hubungan yang begitu intim dengan alam, sampai kepada sebuah tragedi ironis yang
menimpa perempuan-perempuan India dalam gerakan Chipko dalam upayanya mempertahankan
hutan dari cengkraman tangan-tangan industri kapitalis. Industri kapitalis mempunyai peran yang
besar dalam munculnya diskriminasi dan penindasan baik pada alam maupun perempuan, karena
konsep pembangunan yang mengusung kemajuan industri kapitalis dianggap Shiva sebagai
produk dari kebudayaan patriarki.
Perempuan tidak ditempatkan sebagai bentuk kategori baru selain manusia. Vandana
Shiva merujuk perempuan sebagai korban dari manusia yang hidup dalam bias kapitalis.
Perempuan tidak secara sempit dipahami kedalam pengelompokkan jenis kelamin tertentu, akan
tetapi konsep perempuan muncul dan diangkat dari realitas konkrit yang terjadi di negara dunia
ketiga, terutama India, dimana perempuan merepresentasikan keberadaan subjek kedua yang
mengalami penindasan yang hadir disaat sistem kapitalis menjadi konsentrasi utama setiap
kebijakan pembangunan.
Peradaban yang dipengaruhi sistem kapitalisme, dimana mentalitas untuk berkuasa
menjadi ciri khas dari upaya penaklukan alam demi kepentingan manusia merupakan peradaban
masyarakat patriarki. Dengan kata lain, manusia yang diciptakan oleh peradaban ini adalah
manusia budaya patriarki yang memandang alam dan perempuan sebagai objek bagi mereka
untuk berkuasa. Bahkan pada saat alam dieksploitasi, keuntungan yang didapatkan oleh manusia
patriarkal ini tidak diberikan kepada perempuan maupun keluarganya dimana keuntugan itu lebih
cenderung untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Sehingga penindasan yang dialami
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perempuan berlangsung terus menerus selama peradaban masih dirasuki oleh gagasan sistem
kapitalisme sebagai jiwanya.
Shiva melihat kecenderungan dalam manusia untuk melupakan relasinya dengan alam,
bahkan manusia sampai kepada titik dimana dirinya tidak lagi mampu untuk menyadari begitu
besarnya ketergantungan terhadap keberadaan alam. Dorongan yang berasal dari semangat
progresifitas masyarakat modern telah membutakan manusia untuk memusatkan konsentrasinya
semata-mata kepada peningkatan produktifitas alam untuk mendapatkan keuntungan dalam segi
ekonomi. Peradaban Barat membawa harapan dan optimisme tersendiri bagi negara-negara dunia
ketiga atas pencapaian perkembangan teknologi yang dianggap mampu untuk secara berkala
mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan kelangkaan bahkan
lebih jauh lagi mampu mengatasi konsep mortalitas.
Ekofeminisme sebagai sebuah etika menolak segala bentuk konsep dualisme yang ada
dalam relasi alam dan manusia. Mengidentifikan alam sebagai materi yang tidak mempunyai jiwa
adalah sebuah kesalahan besar yang dilakukan manusia, karena perspektif dualistik ini hanya
akan membentuk hirarki diantara keduanya. Alam semesta, satwa, dan tumbuhan telah terlebih
dahulu ada sebelum manusia, dimana alam semesta akan tetap bergerak tanpa membutuhkan
sentuhan tangan-tangan professional manusia untuk mengaturnya. Manusia hanya menyerupai
parasit yang terus menerus memanfaatkan alam tanpa memberikan sebuah bentuk apresiasi
terhadap alam yang telah menyelenggarakan kehidupannya.
Kesadaran akan kondisi kebergantungan dan keterkaitan antara alam semesta dengan
setiap entitas yang menggantungkan hidup kepadanya merupakan visi yang menjadi mesin
penggerak ekofeminisme3. Kebergantungan, keterkaitan, dan keterhubungan dapat menggantikan
pola hirarkis yang ditanamkan kultur patriarki dalam menjaga superioritas manusia, khususnya
laki-laki. Model relasi yang mengarah kepada dominasi antara laki-laki terhadap perempuan,
antara kelompok manusia, maupun antara manusia dengan mahkluk hidup lainnya berusaha
untuk diatasi dengan membentuk kesadaran bahwa setiap entitas merupakan bagian dari skema
besar kehidupan yang saling bergantung dan berhubungan satu dengan lainnya.
3

“In ecofeminist culture and ethic, mutual interdependency replaces the hierarchies of domination as the model of
relationship between men and women, between human groups, and between humans and other beings”. (Rosemary
Radford Ruether, Ecofeminism; Symbolic and Social Connections of the Oppresion of Women and the Domination of
Nature (diambil dari buku Ecofeminism and the Sacred, editor Carol J. Adams) hlm 21
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Ekofeminisme bertugas untuk membentuk kembali kesadaran manusia akan pentingnya
menjaga keberlangsungan siklus kehidupan. Dengan mengajukan komunitas organik sebagai
garda utama untuk membentuk masyarakat yang bertanggung jawab akan kehidupan, bukan
hanya memusatkan kepentingan dan keuntungan pribadi diatas segalanya. Komunitas organik
menjadi sebuah tuntutan yang membutuhkan sebuah tindakan konkrit yang langsung
diaplikasikan dalam kehidupan sosial sebagai bentuk konfrontasi terhadap ideologi patriarki yang
bersembunyi didalam kapitalisme.
Metode Penelitian
Penulis memilih untuk menggunakan metode analisis deskriptif yang menjelaskan kasus
tertentu berdasarkan satu kerangka pemikiran tertentu. Metodenya fokus pada elaborasi dan
analisa teks dengan bantuan pustaka rujukan yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Teoriteori yang mendukung pernyataan tesis akan dijelaskan dan dikaitkan dengan permasalahan yang
menjadi dasar penulisan. Metode kepustakaan juga digunakan oleh penulis didalam
mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang terkonsentrasi kepada permasalahan feminisme,
ecofeminisme, dan etika lingkungan.
Hasil Penelitian
Perempuan dan alam mempunyai sebuah hubungan spiritual yang mendorong manusia
untuk hidup dalam harmoni. Humanisme ekofeminis merupakan sebuah bentukan dalam segi etis
yang mengelaborasikan pendekatan ekologi dan feminisme.
Pembahasan
1. Prakriti sebagai prinsip feminitas
Vandana Shiva menggunakan terminologi prakrti sebagai prinsip feminitas4, yaitu alam
dan perempuan sebagai penyelenggara kehidupan. Konsep prakrti ada didalam kitab Samkhya
isinya menjelaskan mengenai kosmologi India dan bagaimana alam semesta dibentuk secara
dialektikal oleh kekuatan penciptaan disatu sisi dan kekuatan destruktif disisi lain. Para pemikir
Samkhya berusaha untuk mencari sebuah prinsip dasar yang mampu menjelaskan seluruh
pergerakan alam semesta beserta isinya.
Berbeda dengan agama monoteis yang menggunakan konsep Tuhan sebagai Subjek
Primordial yang menciptakan seluruh alam semesta namun dirinya tidak diciptakan oleh hal lain

4

Vandana Shiva. Staying Alive; Women, Ecology and Survival in India. Hlm 38.
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diluar dirinya, Samkhya melihat bahwa prinsip dasar yang dapat kita pegang sebagai kebenaran
adalah hukum kausalitas5. Para pemikir Samkhya tidak menggunakan Tuhan didalam
menjelaskan realitas karena mereka mencoba untuk mengumpulkan hal-hal yang bersifat
partikular untuk kemudian menyimpulkan yang universal. Di dalam setiap bentuk zat terkecil
sekalipun yang ada di alam semesta, sebelum berubah menjadi aktualitas, memiliki potensi dan
bagi para pemikir Samkhya, ini membuktikan adanya penyebab dan perubahan. Namun bukan
Tuhan.
Pemahaman mengenai purusa dan prakrti begitu penting di dalam upaya untuk memahami
realitas dalam kerangka berpikir Samkhya yang menganut dualisme. Sarvepalli Radhakrishnan
menulis bahwa,
“The world is not the act of creator God, who summoned up by a single fiat of
his will a world entirely distinct from himself, but is a product od the interaction
between the infinite number of spirits and the ever-active prakrti, or the
potentially of nature – what Plato calls the receptable and nurse of all
generation.6”
Purusa dan prakrti mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Apabila purusa
merupakan realitas yang pasif, sebaliknya prakrti adalah sebuah prinsip dasar yang aktif
menghasilkan sesuatu yang lain. Sekalipun mempunyai karakteristik yang berbeda dengan
purusa, namun kesamaan diantara keduanya adalah tidak diciptakan, tidak mempunyai akhir, dan
nyata. Disaaat segala sesuatu pada alam semesta itu diciptakan, namun prakrti tidak mempunyai
penyebab yang menciptakannya, melainkan ia menciptakan hal-hal lain diluar dirinya.
Prakrti adalah sebuah potensi murni7. Para pemikir Samkhya berusaha untuk menjelaskan
prakrti namun sesungguhnya manusia tidak akan mencapai kepada sebuah pemahaman yang utuh
dan menyeluruh mengenai entitas prakrti sebagai potensi aktif yang menyelenggarakan alam
semesta beserta seluruh isinya. Pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai prakrti tidak
akan pernah dicapai oleh setiap individu karena pengetahuan manusia terbatas semata-mata

5

S. Radhakrishnan. Indian Philosophy Volume 2. Hlm 256
Ibid., Hlm 248.
7
Ibid., Hlm. 261
6
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kepada fenomena. Sedangkan prakrti tidak dapat dimengerti dan dirasakan melalui pengalaman
inderawi manusia, prakrti melampaui setiap kualitas empiris yang mampu dipersepsi manusia.
Prakrti sebagai prinsip feminitas diliputi oleh karakteristik yang merujuk kepada beberapa
sifat tertentu, diantaranya adalah kreatif, aktifitas, produktifitas, keberagaman bentuk dan aspek,
keterhubungan dan inter-relationship seluruh mahkluk termasuk manusia, kontinuitas antara
manusia dan alam, dan kesucian alam. Vandana Shiva menggunakan sifat-sifat yang
diasumsikannya sebagai prinsip feminitas diatas dalam menjelaskan relasi antara konsep prakrti,
alam, dan perempuan.8
Seperti halnya prakrti yang tidak pernah berhenti untuk berpotensi menciptakan segala
sesuatu di alam semesta, alam dan perempuan juga memiliki kualitas yang sama sebagai
penyelenggara kehidupan. Vandana Shiva menjelaskan bahwa alam mempunyai kemampuan
yang luar biasa untuk menyelenggarakan, memperbaharui, dan menopang kehidupan manusia
dan segenap mahkluk yang ada dalam alam semesta9. Alam menyediakan segala kebutuhan dasar
yang menjadi basis bagi setiap insan untuk dapat bertahan hidup. Kemampuan alam dalam
memperbaharui dirinya melalui sebuah siklus yang inheren pada dirinya menjadi sangat berguna
bagi alam sendiri sekaligus sebagai bentuk pertahanan dirinya untuk terus hidup. Produktifitas
alam menjadi sebuah faktor krusial yang menjadi tempat sandaran bagi manusia untuk
menggantungkan kehidupannya.
2. Ekofeminisme sebagai Cara Hidup
Ekofeminisme menawarkan sebuah pendekatan baru dalam melihat relasi antara manusia
dan alam dengan memasukan nonhuman nature didalam teorinya untuk lebih seksama dalam
menganalisis dualisme nature-culture dari aliran feminisme lainnya. Mengutip Colleen MackCanty,
“From ecology, it learns to value the interdependence and diversity of all life
forms; from feminism, it gains the insight of a social analysis of women’s

8
9

Vandana Shiva. Staying Alive; Women, Ecology and Survival in India. Hlm 40
Ibid., Hlm 38
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oppression that intersects with other oppression such as racism, colonialism,
classism, and heterosexim”.10
Dari perspektif ekologis, ekofeminism belajar untuk menghargai keadaan saling
bergantung dan keberagaman dari seluruh bentuk kehidupan, dan disisi lain, yaitu perspektif
feminism, ekofeminism mengaksarakan pemahamannya atas analisis sosial dimana penindasan
terhadap perempuan yang bersinggungan dengan bentuk penindasan lainnya. ekofeminisme
menawarkan sebuah bentuk atau model human behavior yang menekankan kepada pentingnya
pengakuan atas keadaan saling bergantung kita terhadap yang lain. Dimana yang lain ini
mencakup keberadaan human dan nonhuman. Segenap umat manusia, baik laki-laki maupun
perempuan, berada pada satu jaring kehidupan yang sama dengan relasinya dengan alam dan
satwa tanpa menuntut adanya tatanan hirarki. Keadaan saling bergantung ini adalah kondisi
fundamental yang tidak dapat diingkari oleh manusia. Hal ini dapat mengatasi cara berpikir
hirarkis yang memposisikan alam lebih rendah dari manusia, dan laki-laki lebih tinggi dari
perempuan.
Vandana Shiva secara berulang kali menekankan didalam tulisannya bahwa alam semesta
ini bukan milik manusia. Baik manusia, organisme hidup lainnya, dan alam semesta berada pada
sebuah jaring kehidupan yang berkaitan satu sama lainnya bagaikan hubungan darah dalam
keluarga. Shiva menggunakan term „interconnections‟ untuk menjelaskan relasi antara mahkluk
hidup, termasuk didalamnya manusia, dengan alam semesta, dalam rangka menolak konsep
dualisme culture-nature yang hadir sebagai pembenaran dominasi manusia atas alam11.
Interconnections merupakan bentuk relasi yang tercipta dalam hubungan antara alam, manusia,
dan segenap mahkluk hidup lainnya secara setara tanpa menunjukkan adanya tendensi
superioritas tertentu.
Gambaran ideal yang diproyeksikan ekofeminisme sebagai bentuk humanisme adalah
terciptanya kesadaran akan kondisi saling berhubungan antara setiap entitas dalam jaring besar
ekosistem dimana manusia sebagai salah satu komponen didalamnya, penghargaan terhadap
diversitas atau keberagaman baik pada manusia maupun alam, dan kesadaran akan alam semesta

10
11

Mack-Canty Collen. Third-Wave Feminism and the Need to Reweave the Nature/Culture Duality. Hlm 169.
Vandana Shiva. Staying Alive; Women, Ecology, and Survival in India. Hlm 19.
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tanpa dibiasi oleh paham sexisme maupun antroposentrisme12. Ketiga hal ini adalah prinsip
fundamental dari humanisme ekofeminis.
3. Pembangunan Pro Komunitas Organik
Dalam buku Staying Alive; Women, Ecology and Survival in India yang ditulis Vandana
Shiva, ia memperlihatkan bagaimana sesungguhnya perempuan dan petani tradisional di India
memperjuangkan hutan mereka agar tidak tersentuh oleh tangan-tangan kapitalisme yang akan
merenggut siklus natural alam dalam memperbaharui dirinya13. Karena disaat kapitalisme masuk
dengan membawa perspektif reduksionistiknya atas alam semesta, maka pada saat itu juga alam
semesta dengan segala diversitasnya akan direduksi kedalam kerja laboratorium dan industri
kapital.
Kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan menggunakan pendekatan
ekofeminisme berarti bahwa manusia harus menghentikan segala proses produksi yang sedang
berlangsung? Menggunakan pendekatan yang diberikan Shiva, yang dibutuhkan adalah sebuah
perbaikan dengan cara mengembalikan prinsip feminitas sebagai landasan kehidupan manusia14.
Menempatkan prinsip feminitas sebagai penyembuh luka yang telah dihasilkan sains dengan bias
maskulinnya dan standar kemajuan yang tak kunjung mencapai titik kepuasan. Kegiatan produksi
yang berjalan atas dasar ketamakan manusia dihentikan dan roda pembangunan yang bergerak
terus menekan alam dan perempuan ditundukkan.
Perempuan pedalaman di India telah memberikan contoh bagaimana dalam kegiatan
produksinya dalam menghasilkan ketahanan pangan, mereka tetap mampu menjaga kesucian
benih, tanah, dan ternaknya. Tanpa menggunakan senyawa kimia yang mungkin mampu
meningkatkan produktivitas hasil ternak dan pertaniannya, para perempuan ini dapat memenuhi
kebutuhan dasar bagi keluarga dan dirinya. Keberlangsungan kehidupan itu dapat diraih dengan
menjunjung nilai kehidupan itu sendiri. Para perempuan ini menempatkan alam sebagai partner,
bukan sebagai objek yang berada diluar dirinya dan layak untuk dieksploitasi15. Namun apa yang

12

Ibid., Hlm 136.
Vandana Shiva. Staying Alive; Women, Ecology, and Survival in India. Hlm 86.
14
Ibid., Hlm 171.
15
“(…) it will again rural women who will protect the sources of life by protecting the sanctity of seeds, soils, and
cattle. The right food to food is today inextricably linked to the right of nature to conserve her ability to produce food
13
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telah ditunjukkan oleh para perempuan dari pedalaman India ini tidak hanya ditunjukan secara
eksklusif bagi perempuan semata, namun bagi seluruh umat manusia dalam kehidupan sosial
secara keseluruhan. Seperti halnya perjuangan yang ditunjukan oleh komunitas perempuan
Chipko dalam mempertahankan ketahanan pangan yang berbasis pada sistem organik, hal ini
merupakan tantangan tersendiri yang ditunjukan untuk melawan ideologi patriarki dimana
dewasa ini berwujud dalam berbagai bentuk.
Penggunaan bahan kimia menjadi rujukan utama dalam rangka meningkatkan
produktifitas yang mengarah kepada tujuan utama masyarakat modern kapitalis, yaitu
bertambahnya profit yang didapatkan. Sehingga didalam relasinya dengan alam, manusia
menggantikan bahan-bahan alamiah dengan bahan kimia, dengan asumsi bahwa hal ini dapat
mendorong kinerja produksi yang lebih cepat, efisien, dan menekan biaya produksi16. Disaat
peradaban menawarkan bahan-bahan kimia sebagai cara cepat dalam mengeksploitasi hasil alam,
penggunaan bahan alamiah dianggap sebagai sebuah hal yang rumit, membutuhkan waktu yang
panjang, serta ongkos produksi yang lebih besar. Manusia dengan menggunakan bahan kimia
hasil kerja laboratorium dan perkembangan sains sebagai alat untuk mereduksi cara kerja alam
dalam mengadakan dirinya. Atas nama ketamakkan dan keserakahannya, manusia merusak alam
demi memberikan pemenuhan kepuasan atas hasratnya untuk berkuasa, tanpa menyadari betapa
vitalnya alam sebagai bagian dari penyelenggaraan kehidupan umat manusia di dunia ini.
Memperjuangkan alam sebagai bagian dari kehidupan manusia telah ditunjukkan oleh
Vandana Shiva melalui gerakan yang dibentuknya, salah satunya Navdanya. Gerakan ini
berkonsentrasi dalam mempromosikan pertanian organik yang membela hak-hak petani dan
menjaga biodiversitas17. Shiva ingin menunjukkan bagaimana manusia, khususnya perempuan,
dapat hidup berdampingan dengan mahkluk hidup lainnya di alam semesta yang berlimpah
dengan segala pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap entitas yang hidup didalamnya, tanpa
harus mengadakan eksploitasi, dominasi, dan superioritas atas alam seperti yang ditunjukan oleh
manusia budaya patriarki selama ini. Alam telah menyediakan segala kebutuhan dasar yang
dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, yaitu air dan makanan. Dan hal ini yang ingin
sustainably. The partnership between women and nature for a recovery of organic base of sustenance is crucial for
making that right a reality for all.” (Ibid., Hlm 172)
16
Hunga, Arianti Ina Restani. Ancaman Kerusakan Ekologis; Strategi Melindungi Ruang Domestik. (diambil dari
Jurnal Perempuan edisi 80, Tubuh Perempuan Dalam Ekologi, hlm 27)
17
Navdanya, diunduh dari http://navdanya.org/, 14 Mei 2014
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diangkat oleh Shiva dalam gerakan Navdanya didalam menjaga sustainability alam dan mahkluk
hidup dalam sebuah harmoni, sehingga tidak ada lagi komunitas tertentu yang lebih berkuasa atas
pihak lain. Dengan memberdayakan komunitas dari seluruh religi, seks, kelompok, petani
marginal, perempuan dan anak-anak terbelakang, dan siapapun yang membutuhkan, untuk
memastikan bahwa mereka hidup dalam lingkungan yang sehat.
Peradaban masyarakat industri kapitalis dikendarai oleh tujuan kemajuan ekonomi,
standar kehidupan yang terus meningkat, dan keyakinan bahwa teknologi menjadi jawaban dari
segalanya, dalam jangka panjang tidak dapat lagi berjalan demikian. Dalam rangka mengubah
sudut pandang, manusia harus melihat lebih jauh lagi untuk memastikan kehidupan sosial
manusia dimana populasi, penggunaan sumber daya alam, dan lingkungan berada pada titik
keseimbangan. Lebih dari itu, manusia harus melihat kehidupan dengan penuh rasa hormat dan
kagum. Manusia membutuhkan sebuah sistem etis yang memberikan nilai kepada alam semesta
bukan semata-mata berdasarkan kegunaannya bagi manusia.
Penghormatan terhadap alam semesta merupakan gagasan yang ingin disampaikan
komunitas organik. Manusia sudah terlalu lama terbutakan oleh ide-ide kapitalis yang
mendorongnya untuk mencari jalan singkat mendapatkan keuntungan dan profit dalam segi
ekonomi, sehingga hasrat manusia untuk menjaga alam perlahan namun pasti semakin memudar.
Komunitas organik yang sudah terlebih dahulu dipelopori oleh kaum perempuan tradisional
memperlihatkan bagaimana penghormatan dan penghargaan terhadap alam berada diatas
segalanya, dan hal ini muncul karena adanya kesadaran bahwa alam semesta ini merupakan
penyelenggara kehidupan peradabannya.
Manusia harus mulai beralih untuk mencari keseimbangan dibandingkan selalu terpaku
kepada pertumbuhan, kemajuan, dan progres yang selalu ditawarkan pola berpikir negara dunia
pertama. Keseimbangan yang dilandaskan kepada penghormatan akan alam, manusia, dan
segenap mahkluk hidup sebagai sebuah rangkaian besar dari kehidupan yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya. Alam semesta beserta segala entitas yang menggantungkan hidup
kepadanya berada didalam sebuah relasi keterhubungan, dimana relasi ini harus terus dijaga dan
dipelihara tanpa mengadakan sebuah eksklusifisme khusus bagi manusia sebagai mahkluk
rasional. Keseimbangan hadir dengan mempertimbangkan setiap elemen didalamnya, berbeda
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dengan gagasan pembangunan yang hanya menekankan dari sudut pandang kepentingan
manusia.
Kesimpulan
Ekofeminisme menawarkan sebuah bentuk nuansa kemanusiaan yang baru. Kemanusiaan
yang tidak semata-mata mengagungkan manusia sebagai satu-satunya subjek yang harus
dipertimbangkan, melainkan kemanusiaan yang membebaskan relasi manusia, mahkluk hidup
lainnya, dan alam dari arogansi budaya patriarki. Kondisi kebergantungan, keterhubungan, dan
keterkaitan antar satu sama lain merupakan titik fundamental dari ekofeminisme yang mengkritik
keras jarak yang dibentuk manusia terhadap alam, maupun laki-laki terhadap perempuan.
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