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Ekofeminisme:

Lingkungan Berurusan

dengan Perempuan

i akhir abad ke-20, timbul gerakan kesadaran
lingkungan r:ntuk menjaga planet tempat tinggal
manusia menjadi bersilu sehat, dan hijau. Berbagai

organisasi lingkungan hidup bermunculan serta barang-
barang recycled menjadi trend gayahidup orang-orang kota
dan bahkan dalam berliburan ada ekoturisme. Anak-anak
pim sejak dini diberi pendidikan lingkungan hidup, diajari
menyayangi binatang, dan memberi perhatian pada
binatang-binatang langka.

S$ak-trend limgkwtgan merebal bu-kan saja di kalangan
ISM tetapi juga di pemerintahan sebagai gudang proyek,
tidak banyak yang menyadari bahwa isu lingkungan
berkaitan erat dengan isu pererrpuan. Padahal menurut
mitos-mitos yang ada di masyarakat, perempuan sering
diasosiasikan derrgan alam. Sebut saja misalnya, pelempuan
diandaikan sebagaibu.n:d, br:nga, ayam, malam, bulan, dan
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sebagainya. Kadang mitos-mitos tersebut bukanlah mitos-
mitos yang mempunyai makna positif tetapi iustru banyak
yang negatif. Dalam hal ini, feminisme pemah menaruh
curiga pengasosiasian perempuan dengan alam.

Sistem Interaksi

Dalam mengatasi masalah tersebut di atas, maka
perenrpuan, dan. alarn harus diterjemahkan sebagai.suafu
badanper,getahua& male, persoalan mitos terkikisdan yaag
muncul.adalah,sebuah sistern intemksi yang mernungkinkan

]mtuk rnen'raha,rr.rl. epistemologi. for,rirtis dalam. istr lir,rg-
kungan. CarolyrL Merchant menggambarkan sistem interaksi
tersebut sebagai sebuah konsep kerangka kerja untuk
mereinterpretasi ekologi dan menghasilkan revolusi ekologis,
di rruna, peran perempuan menjadi penting.l

Kerangka Kerja Konsep lnterpretasi Revolusi Ekologi

Iunbuhan Baktetia, lamu;
(Ptod sen) tpqRht

I mi t,totoei 
I\ *I:i:,':"ifri:,,/ !
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Perlu diperhatikan dalam tabel di atas bdhwa Carol),n
Merchant menggirrisbawahi empat hal yang saling
berkaitan,, yakni ekologi, produksi, reproduksi, dan
kesadaran. Di lingkaran paling dalam tertera inti dari
ekologi (ec olo gical core) yangbeinteraksi dengan produksi-
produksi manusia. Tanamary binatang, bakteri, fungus,
mineral saling menirkarkan energ-i termasuk juga dengan
manusia. Produksi manusia (ekstraksi, proses, dan
penukaran komoditas) diarahkan pada pembuatan
makanan, baju, tempat tinggaf atau yang dapat membuat
profit dalam perdagangan, industiralisasi, dan kapitalisme.
Ketika industrialisasi meningkat, sektor nilai menurun dan
oientasi market merrjadi penting dan berkembang (seperti
yang terlihat dari tanda panah).

Dalam lingkaran di tengatg terlihat reproduksi manusia
dan nonmanusia yang berperan, Perhatikan bagaimana
dalam reproduksi, manusia terlihat pentingnya peranan
kehidupan sehari-hari rumah tangga, sosialisasi keluarga,
dan komunitas.

Kesadaran manusia berada pada lingkaran luar yang
merepresentasikan hasil relleksi alam dalam mitos,
kosmolog! agama, filsafat, i-Imu pengetahuan, bahasa, d.an
seni. Melalui etika, nilai-nilai mora! t aboo, ritual, perrnainan,
din seni tari, semua ini diterjemahkan ke dalam tindakan
dan tingkah laku yang mempengaruhi ling-kungan,
produksi, dan reproduksi.

Secara keseluruhan, tabei ini telah menunjukkan
keterkaitan lingkungan dengan seluruh aspek manusia dan
nonmanusia yang tidak dapat dipisahkan dan saling .

tergantung secara keseluruhan. '

380

Ekol€minisme: ringkungan eerurusan O€nqan eerempuan

Penindasan Perempuan dalam Ekologi
Bila kita berbicara tentang ekofeminisme, maka kita

berbicara tentang adanya ketidakadilan di dalam masya-
rakat terhadap perempuan. Ketidakadilan terhadap
perempuan dalam lingkungan ini berangkat pertama_tama
dari pengertian adanya ketidakadilan yang d.ilakukan oleh
manusia terhadap nonmanusia atau al,am. Karena perem_
puan selalu dihubungkan dengan alam, maka secara
konseptual, simbolik, dan linguistik ada keterkaitan antara
isu feminis dan ekologis. Menurut seorang ekofeminis,
Karen ]. Warrery hal ini tidak mengherankan mengingat
bahwa masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan,
pendi{ikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja
patriarki, di mana ada justifikasi hubungan dominasi din
subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki{aki.
Menurutnya, kerangka kerja tersebut berjalan sebagai
berikut:

(1) Cara berpikir dengan nilai-hirarkis, misalnya,
" a 

_t 
a.s-b aw ah", ca ra berpi k i r yang m enempa tkan

nilai, prestise, stah:s sebagai yanz,,atas,,dan vans
lainnya "bawah"; (Z) niai dua-lisme, ,.,i",i.url

, bersilap oposisional (bukan saling melengkaii),- eksklusif (bukan inklusif), ,trtri dun pi"rt'ir"
menjadi dasar dualisme ini, dualisme yang mem_
berikan nilai tinggi pada,,akal,, , 

,,rasio,,', ,,liki-lakl.
dan bukan pada "tubuh,,, ,,emosi,, dan ,,perem_

puan", dan (3) Penekanan pada iogika dan dominasi,
misal.nya strultur argumentasi yang membenarkan
sub-ordinasi.2

Warren. sangat yakin bahwa cara berpikir hirarkis,
dualistik, dan mmindas adalah cara belpikir maskulin yang
telah mengancam keselamatan perempuan dan alam.
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Anehnya, perempuan memang selalu di-"alamlcan" atau di-
"fernininkan." Di-"alamkan" bila diasosiasikan dengan
binatang, seperti yang telah disebut cfi paragraf atas; ayam,
kucing, ular, dan sebagainya, dan di-"femininkan" bila
dikatakan diperkosa, dikuasai, dipenetrasi, digarap., dan
sebagainya. Perhatikan bahwa kata-kata tersebut adalah

kata-kata yang dipakai dalam menr-rnjukkan aktivitas yang
berhubungan dengan a1am. Misalnya, tanah yang digarap,
bumi yang dikuasai, hutan yang diperkosa, dan lain-Iain.

Iadi, tidak mengada-ada bila perempuAn dan alam
mempunyai kesarrn.ur secara simbolik karena sama-sama

ditindas oleh manusia yang berciri maskulin.
Atas dasar pemikiran tersebu! maka para feminis harus

menyadari keterkaitan perempuan dengan alam. Namun,
harus hati-hati pula r:ntuk mernrik makna "perempuan dan
alam" bukan sebagai interpretasi yang menindas seperti
yang telah ditunjukkan di paragraf atas, tetapi menyadari
adanya hubungan kekuasaaan yang tidak adil, adanya
model relasi dominasi di dalam wacana lingkungan hidup
yang sama-persis dengan wacana Perempuan. Langkah
selanjutnya adalah juga r:ntuk tidak menginterPretasikan
karakteristik perempuan dengan alam yang melemahkan
perempuan, misalrrya dengan menarik kesimpulan bahwa

"dehgan demikian, perempuan karena secara karakteristik
sama dengan alam, maka ia bersifat sebagai perawat,
penjaga, dan pelestari alam", dari tugas tersebut didefini-
sikan bukan karena kesadaran tetaPi karena kodrat.
Pemikiran yang ingin mengembalikan perempuan kepada

kodrat inilah yang amat berbahaya karena bermain di antara

"menyanjung" dan "menindas"gerempuan. Para eko-

feminis tidak ingin mengembalikan perempuan pada

argumentasi kodrat, akan tetapi, ingin melihahrya sebagai
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argumentasi berdasarkan kesadaran f eminis, yakni melihat
adanya relasi yang menindas di dalam wacana lingkungan.
Dengan demikian, mengakibatkan ketidakadilan di dalam
relasi masyarakat.

Perempuan dan Isu Lingkungan: Hutan, Air,
Pertanian, dan Kesehatan

Pada tahvr797 4, tujuh putuh empat perempuan di kota
Reni, bagian Utara Lrdia, bersepakat untuk menghentikah
penebangan hutan. Mereka memeluk erat-erat pohon-
pohon yang akan ditebang oleh mesin pemotong kayu yang
dilakukan olehperusahaan-perusahaanbesar. Gerakanpara
perempuan ini dikenal dengan sebutan gerakan Chipko
(dalam bahasa Hindi berarti "memeluk"). Gerakan ini
berhasil menyelamatkan sebanyak 12.000 km hutan.
Gerakan ini pada dasarnya mempr:nyai unsur ekonomi
maupun budaya. Unsur ekonomi karena adanya sentimen
pada para kontraktor-kontraktor besar yang menggunduli
hutan mereka untuk kepentingan bisnis hutan dan budaya
karena kepercayaan mereka untuk melindungi hutan nenek-

moyang. Hutan bagi orang India mempr:nyai makna sakral
yang dikenal dengan sebutan Aranya Sanskrit.3

Namun, apa yang membedakan geiakan Chipko dan
kepercayaan Aranya Sanslcrit menurut ]ayanta Bandoyo-
padhay dan Vandana Shiva adalah basis ekologis yang
kuat.a Selain basis ekologis yang kuat, gerakan Chipko
mempr:nyai perspektif perempuan yang tangguh. Gerakan
Chipko terdiri dari para perempuan, organisasi akar
rumput yang sangat sadar akan keterkaitan isu perempuan
dan lingkungan. Dalam hal kasus penebangan hutan
tersebut, para anggota gerakan Chipko merLilai kepentingan
perempuan telah dikorbankan demi kepentingan bisnis.



Ada tiga hal yang menarik untuk disimak argumentasi
gerakan Chipko. Pertama, pererhpuan di India, seperti di
negara berkembang lainnya/ merupakan korban pertama
dari penebangan hutan. Pohon-pohon memberikan empat
kebuh.rhan utama bagi keperluan rumah tangga: makanarl
bahan baka1, produk-produk rumah (termasuk peralatan
membersihkan rumah, peralatan masak, dan sebagainya),
dan menghasilkan ekonomi rumah tangga, Para per6)mpuan
ini tinggal di desa-desa yang kebanyakan laki-lakinya pergr
ke kota untuk bekerja, Para perempuan ini dengan
demikian harus menanggung beban kerja rumah seperti
mengambil air dan ranting pohon untuk bahan bakar
sendiri. Demikian pula, untuk mencari penghasilan rumah
tangga. Akibat penebangan pohon-pohon yang dilakukan
para penrsahaan besar, pohon menjadi semakin langka dan
ini menyrlitkan kehidupan sehari-hari para perempuan.

Hal kedua adalah yang berkaitan erat dengan budaya
tradisional yang menghambat perempuan. Di desa di mana
perempu.rn mempunyai status dan pendidikan yang lebih
rendah daripada laki-laki, tidak dimungkinkan unfuk
mendapatkan kredit tanah atau modal usaha tani karena
tidak dianggap mampu. Oleh sebab itu, perempuan di
negara berkembang merupakan jenis kelamin yang paling
sidikit mendapatkan dukungan institusional untuk
perkembangan ekonomi mereka. Hal ketiga, di dalam
memutuskan kebaikan bersama bagi desa mereka, pe-
rempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan kepu-tusan.
Akibatnya, perempuan cenderung tersisih dari penentuan
kebutuhan desa mereka. Padahal kegiatan desa merupakan
kegiatan yang sebagian besar dijalankan oleh perempuar!
seperti misabrya penyediaar air bersih.
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Di Indonesia, shategi pembangunan yang melibatkan
perempuan baru beberapa tahr:n teralrJrir ini saja dijalankan.
Sebagai contoh, penyediaan air bersih dari PDAM
(Perusahaan Daerah Air Minum), baru pada tahun 1997
disadari perlu melibatkan perempuan agar terjadi pening-
katan pelanggan air rninum PDAM. Selama ini, pmyrrluhan
tentang air bersih lebih banyak dilakukan terhadap laki-
laki padahal pengguna dan pengelola air lebih banyak
perempuan. Mereka lah yang mengatur dan membuat
keputusan tentang air di dalam rumah tangga. Penelitian
di Palu, Sulawesi Tengah (BanI< Dunia, 1997), menunjukkan
bahwa pelibatan perempuan dalam penyediaan ak bersih
justru lebih efektiI.s

Hal lain yang sangat erat kaitarurya dengan pembahasan
lingkungan adalah masalah kesehatan perempuan. Sebuah
studi di Nepal yang ditulis datam Tft e World's Women Repofi
oleh PBB tahun 1995 memmjukkan bahwa perempuan yang
mernsak dengan kay.u, minyak tanah, dan bara di ruangan
sempit dan tidak berudara mengakibatkan resiko kesehatan
yang berbahaya.5 Antara lain, penyakit yang diidap adalah
bonchitis akut yang sama dengan risiko laki-laki perokok
berat. Studi H. Leon Bradiow dari Laboratorium penelitian
Kan-ker di Cornell memperlihatkan adanya bukfi kimia
sintetis yang mengakibatkan kenaikan penderita kanker
payudara. Bradlow yang telah meneliti hubungan antara
metabolisme estrogen dan kanker menemukan bahwa
tubuh manusia dapat memproses bentuk estrogen yang
dikenal dengan sebutan estradiol dengan dua cara. Cara
pertama, dikategorikan sebagai estrogen yang ,,ba k,' , y^g
memproduksi estrogen lemah. Akan tetapi, produksi
estrogen yang "buruk" adalah yang meningkatkan risiko
kanker. Di dalam studi empiriknya, bahan-bahan kimia
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yang mengakibatkan kanker ini adalah bahan kirnia, seperti
DDT atau variasi penyemprotan bahan kimii untuk
hrmbuh-tumbuhan.T

Tokoh-tokoh dan Pemikiran Ekofeminis: AIam,
Budaya, dan Perempuan

Para ekofeminis sepakat bahwa fokus dari wacana
lingkungan dan perempuan bukan terietak pada kedekatan
antara perempuan dan lingkungan melainkan melihat
budaya perempuan yang dekat dengan alam sebagai model
yang lebih baik daripada budaya laki-laki. Maksudnya,
tradisi dan nilai-nilai perempuan dianggap rnempunyai
nilai lebih sehingga modet lingkungan hidup yang
mengadopsi nilai-nilai feminis akan lebih baik bagi sistem
iingkungan hidup secara keseluruhan. Berikut ini adaiah
beberapa konsep dasar dari para ekofeminis yang dikutip
dari buku Rosemarie Tong.8

Mary Daly: GplEkologi. Mary Daly adalah seorang
lesbian feminis yang menolak budaya lakilaki karena ia
anggap merugikan budaya manusia secara keseluruhan. Ia
sangat mengunggulkan budaya perempuan yang menurut-
nya mempunyai sisi nilai iebih'. Budaya patriarki
mengutamakim kekuasaan sedangkan matriarki mengem-
blngkan ginoSentrisme vang mengunggulkan perempuan,
Di dalam budaya matriarki, perempuan lebih menguta-
makan keiembutan, kekompakan, dan relasi emosional.
Dengan demikian, ahm terjaga dan terawat, tidak ada yang
dijajah, maupun dirusak demi kepentingan kekuasaan yang
cenderung mengakibatkan kematian.

Menurut Daly, perempuan herus dapat mencegah sifat
perusakan laki-laki. Lagipula, si stem phallosentrik yang kita
hidupi ini telah rnerusak alam dan hubungan antarmanusia.
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Walaupun Daly tidak menegaskan bahwa tugas perempuan
adalah untuk merawat dan menjaga alam dari tang ur.,,lut rt,
laki{aki, namtrn, ia menganggap bahwa perempuan hanya
bisa diselamatkan bita alam juga diselamatkan.

Susan Griffin. Ferninis ini berulangkali menegaskan
bahwa ia bukan seorang esensialis yang seftrju dengan
rnakna persamaan antara perempuan dan alam. Akan tetapi,
hrlisan-tulisannya selalu merujuk pada persamaan antara
perempuan dan alam. Griffin menulis: ,,kita tahu bahwa
kita terbuat dari alam, tubuh kita terbuat dari alam, alam
terbuat dari kita, kita adalah alam dan alam adalah kita.,,e
Lebih lanjut, Grilfin menekankan pengetahuan perempuan
yang khusus akibat kedekatan mereka dengan alam. Bagi
Griffin, hanya perempuan yang dapat melestarikan alair
karena kecintaan mereka pada keberlangsr:ngan hidup
(melahirkan) bukan pada kematian. Memrmtnya, perem-
puan melahirkan sehingga perempuan mengerti betul
makna kehidupan.

Starhawk. Feminis ini digolongkan sebagai ekofeminis
spiritual. Para ekofeminis spiritual tidak ingin memisahkan
Iaki-Iaki dengan alam atau menyalahkan laki{aki sebagai .

biang keladi perusakan alam. Namun, para ekofemiiis
sangat ingin mendekatka:r perempuan dengan alam balkan
menganggapnya menyatu. Ada tiga ciri pemikiran para
ekofeninis, antara lain adatah imanensi----sebagaikekuatan
yang datang dari dalam yang menghambat kehendak untuk
menguasai; keterhubungan-yakni hubungan antara badan
dan jiwa/pemikiran di mana mereka menyatu. Bukan saja
kebersihan tubuh yang perlu diperhatikan tetapi juga
kebersihan pikirani cara hidup yang. berperasaa--y*g
saling mengasihi, mencintai, dan merawat perasaan masing-
masing.
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Maria Mies dan Vandana Shiva. Maria Mies adalah

seorang sosiolog terkenal yairg karya-karyanya banyak

menekankan pengembangan ekonomi. Sedangkan Vandana

Shiva adalah seorang tenaga medis yang memPunyai minai

pada spiritualitas. Lrti pemikiran mereka adalah bahwa

kebudayaan Barat diluasai oleh sistem kapiialisme yang

menyuburkan patriarki sehingga mengasingkan manusia'

Hal ini mengakibatkan tingkah laku manusia Barat menjadi

aneh-aneh. Kadang mereka sadar dan ingin mendekatkan

diri dengan alam tetapi tidak mempunyai kemampuan

untuk menjembataninya. Contohnya adalah ketertarikan

manusia Barat dengan budaya Timur dan alamnya dan

ingin mendekatkan diri karena adanya eksotisme' Apa yang

terjadi? Ekstremitas dari oaeructing eksotisme ini meng
akibatkan prostitusi dalam turisme di mana akhimya laki-

laki atau perempuan kulit putih dengan mudahnya dapat

"membeli" perempuan/laki-lakiberkulit gelap danmiskin'

Feminis Peduli Lingkungan

Apa pun aliran ekofeminisme yang ada, apa p-un

keyakinan pemikir pari ekofeminis, yang pasti adalah

baiiwa di awal abad ke-21 ini, persoalan lingkungan
tnerupakan persoalan penting. Persoalan ini berkaitan

dengan hak asasi manusia dan dengan demikian berkarlan

juga dmgan perempuan. Cara belpikir eksploitatil terhadap

alam merupakan cara berpikir lama zaman industrialisasi

abad ke-18 dan ke-19 yang tidak dapat lagi diteraPkan

dalam era komputerisasi. Era sekarang merupakan era baru

yang tidak lagi dapat memakai cara berpikir dikotomik

sehingga menghasilkan bentuk-bentuk penindasan baik

pada manusia maupun nonmanusia, era kini membutuhkan

seb:ualn attityde baru, yaitu mengembangkan Perasaan-
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perasaan kasihan, cinta kasih, emosi, dan kedamaian.
Apakah ini berarti manusia perlu mengembangkan sikap-

sikap feminin? Mungkin tidak ada salahnya mengem-

bangkan sikap feminin bahkan fentinis bila Anda peduli .

dengan lingkr:ngan.
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Mencari Kesadaran Baru

untuk Mendapatkan

Peradaban Baru

It's the respect for life, the awe of life, the honoring of
lift, that has to inform our politics, our science, our

technology, and o r society.
(Fritjof Capra)

uatu krisis global telah melanda dunia kita ydng
menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, seperti
pada bidang kesehatan, teknologi, ekonomi, politik,

kualitas lingkungan, dan hubungan sosial. Krisis juga
melanda di:rrensi-dimensi intelektual, moral dan spiritual,
suatu krisis yang menurut Fritjof Capra, seorang ahli fisika,
yang terparah sepanjang sejarah umat manusia (Titik Balik
Peradaban, 2000; 4). Dunia dilanda kehausan akan
kekuasaan dan kekerasan dengan pengeluaran militer kira-
kira t125 miliar dcliar-iebih dari satu miliar dollar setiap

Moncai KBadalan Batu untu; Mendsparkan pBladabsn B.ru

harinya. Bahkan negara-negara miskin dari Dunia Ketiga
lebih mementingkan bisnis pembelian senjata dan kapai
perang ketimbang pendidikan dan kesehatan, Akibatrya,
paling tidak 15 juta orang setiap tahun meninggal karena
kelaparan, 500 juta orang kekurangan gSzi, dan 35 persen
dari seluruh umat manusia kekurangan air minum bersih.

Masih menurut Capra, adalah suatu tanda zaman yang
mengejutkan bahwa orang-orang ahli di dunia, kaum
intelektual khususnya, tidak dapat menyelesaikan masalah-
masalah yang mendesak. Kaum ekonom tidak mampu
mengatasi krisis demi krisis ekonomi yang mengakibatkan
pengangguran; kalangan medis tidak mampu mengatasi
penyakit-penyakit baru yang bermunculan bahkan
mewabah, para psikiater disibu-kk an olehinglat schizofrenia
dan depresi yang meningkat, tingkat bunuh diri yang
melanda anak-anak; polisi yang tidak berdaya menghadapi
kejahatan (TBD, 2000: 9).

Para intelektual membela diri bahwa kekacauan dan
kemunduran yang terjadi di dunia berakibat dari keadaan-
keadaan yang tidak terelakkan, disfungsi sosial, politik, dan
budaya. Sedikit sekali yang menyadari bahwa kegagatan
kaum akademisi abad ke-20 yang melahirkan persoalan-
persoalan tersebut di atas adalah karena kegagalan
metodologi yang terpecah-pecah, model-model konsepfual
yang kedaluwarsa, pendek kata, kegagalan proyek
modernisme.

Modernisme: Dimulai dengan Pengalaman
Rasional

Untuk mengerti Abad Modern yang diletakkan fon-
dasinya oleh Rene Descartes (1596 - 1650), kita perlu
membaca hrlisannya yang terkenal Discourse on Method dan
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Meditations on First Philosophy. Di dalam pindangarurya,
Descartes menganalogikan pengetahuan dengan struktur
bangunan dan menekankar peranan manusia yang rasi<.rnal

agar dapat mengamankan bangr:nan tersebut. Menurutnya,
seperti sebuah bangunan, pengetahuan kita harus memiliki
fondasi prinsip-prinsip pertama dan prinsip-prinsip ini
ditemukan di dalam pikiran individu manusia (Discourse

on Method, 7637). Dalammenger:rukakan teorinya, Descartes

memulai dengan skeptisisme. ia beranggapan untuk dapat
sampai pada suafu pengetahuan, perlu memakai "metode
skeptis", yang meragukan segala sesuatu hal. Dengan cara

meragukan segala sesuatu, maka Descartes menelanjangi
segala sesuafu yang dasar, prinsip-prinsip dasar yang
menopang pengetahuan. Di sinilah awal sistem Cartesian
diro:rulai.

Hanya dengan meragukan segala sesuatu yang telah
diyakini sejak lahir, manusia dapat membangr:n sebuah
struktur pengetahuan yirng baru dan kokoh. Merag:ukan
dan terus meragukan segala sesuahr membawa Descartes

pada akhirnya hanya satu ha1 yang tidak dapat ia ragukan
iagi" yaitu dirinya yang berpikir, cogito ergo sum. Hal ini ia
jelaskan panjang lebar di bagian keempat, Discourse on

lvlethod.

Apa sesungguhnya makna "saya" yang berpikir?
Petama, adalah adanya struktur mekanik fubuh manusia,
yang be_rhubungan dengan panca indera. Kedua, yang
berhubungan dengan kegiatan manusia; makan, jalan,
meragukan, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas ini menurut
Descartes merupakan tindakan dari jiwa (soul) alut mind. .

Apa yang dimiliki tubuh hanlhlah pada tingkatan fisik;
dapat dilihat, dipegang, mempunyai ruang dan waktu
sedangkan kemampuan untuk berpikir melebihi tingkat

Mencan Kesadaran Batu unltik Msndapafian P6rsdaban Baru

fisik karena diri yang berpikir tidak dapat diragukan walau
apa yang dipikirkan dapat diragukan. Oleh sebab itu,
Descartes menandaskan I am therefore precisely nothing but a
thingking thing; that is, a mind, or intellect, or understanding, or
reason (Medital'Lon 2, 1,641).

Yang pasti dari posisi Descartes adalah sebagai berikut:
bahwa ia telah memposisikan sef (i.e. "saya" yang berpikir)
sebagai subyek, pusat dari epistemologinya. Apa yang
menuruhya masuk dalam kategori pengetahuan selalu
datang dari kepastian subyek lewat pemikiran mumi. Apa
implikasinya dari cata berpikir seperti ini? Pandangan
Descartes mengandung apa yang disebut oleh filsuf Peter
Sedgwick bentuk individualisme dalam pengetahuan
(Sedgwick, 2001.: 9). Di dalam kasus Descartes, makna
individual mengandung arti "terb en' (gfu en),lebrhjauh lagi
perurnusannya adalah secara universal.

Pengaruh Descartes bergulir kencang, pencarian fondasi
pengetahuan sebagai landmark modernisme disambut
dengan pemikiran dan pendekatan yang lain di dalam era
abad Modem, yaitu empirisme (John Locke, David Hume,
Berkeley). Sebagaimana yang dikatakan oleh Locke:

Panca indera yang membukakan pintu bagi ide-ide,
serta memenuhi ide-ide tersebut bagai memenuhi
sebuah lemari kosong: lalu, 'mind' menjadi terbiasa
dan merekamnya dalam memori, memberinya
nama-nama. Setelah itu, 'mind'melangkah lebih jauh
lagi dengan cara mengabstraksikan pengalaman
mengkategorikan nama-nama tersebut secata
umum. Melalui cara ini, 'mind' dilengkapi dengan
iddide dan bahasa, lewat materi-materi sehingga
akal menjadi lebih kelihatan (tu gssay Conceming
Human Understanding, 1690).
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Menepis pertentangan antara idealisme Descartes dan
empirisme Locke dan Hurne, Kant mencari 'Jalan tengah"
di antara keduanya. Bagi Kan! manusia adalah makhluk
yang memiliki pengalaman sensoris, yang disebut dengan
'pengetahuan' adalah segala yang berhubungan dengan
pengalaman. Namun, bukan berarti semua pengetahuan
bersumber dari pengalaman, ada konsep-konsep penge-
tahuan yang bersumber pada pengalaman yang indepen-
den" yaitu a piori. Dan ada dua |:,pe keputtsan a priori:
analitik dan sintetik, Keputusan sintetik ini memungkinkan
untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak direduksikan
pada pengalaman semata dan ini dimungkinkan lewat
intuisi murni sebagai pendasaran pengetahuan. Narmm
pada akhirnya, pengetahuan bagi Kant merupakan
pengetahuan penampakan (knowledge of appearances):
intuition is nothing but the representation of appearance.. . We

know nothing but ottr mode of perceioing (objects).. . With this
nlone haue we any concern (Crittque of Pure Reason, 1781).

Mediasi, Bukan Meditasi

Pengembaraan kaum intelektual Barat dari Descartes
sampai Kant, membawa perdebatan lebih lanjut pada filsuI-
filsrrf Pos-Kantian/ sepefti Hegel, Nietzsche, Horkheimer,
dan Adomo, yang bagi mereka pengetahuan subyek tidak
diraih lewat meditasi di luar pengalaman, tapi sebaliknya,
diinterpretasikan lewat kondisi-kondisi yang koekstensif.
Para pemikir, seperti Hegel, Nietzsche, dan Adorno
menganggap bahwa manusia pada utamanya adalah
makhluk sosial. Dengan demikian, proses mediasi menjadi
penting untuk melihat pengetahrlan di antara para subyek.
Bagi Hegef kita sebagai manusia berpikir, hanya dapat
memiliki pengetahuan bila berhubungan dengan dan di

.:34

Mencari Keoadarsn Batu untui Mondapaikan P€Edaban Baru

dalam dr:nia. Model kesadaran Cartesian yang memen-

tingkan I dan bukan lYe bagi Hegel harus ditinggalkan,
sebab subyektivitas muncul dari keterlibatarmya dengan

dunia, dan dr:nia secara instrinsik bersi-fat sosial.

Penawaran Hegel lewat kesadaran yang terlibat
mengakibatkan konsep metafisika berubah' Baik Cartesian

maupun Kantian memisahkan antara aPa yang kita pikiikan
dan apa yang sedang kita pikirkan, antara ide-ide dan apa

yang direpresentasikan, dan kemudian mencoba :nencari
jalan keluar probtem ini. Bagi Kant, tugas metdfuika adalah

r:ntuk menjembatani jurang arrtaft thought dan expeience.

Metafisika dalam pandangan ini mengamankan kondisi-

kondisi untuk mendapatkan pengetahuan dengan pasti.

Sebaliknya bagi Hegel, metafisika bersifat irnanen dalam

keterlibatan kita sebagai manusia belpikir dengan obyek-

obyek yang dipikirkan' Artinya, thinking dar. world
mempunyai struktE metafisika bersama yang sudah ada

di dalam pikiran dan dunia. Jurang antara subyek dan obyek

merupakan titik awal epistemologi bagi Descartes, Locke,

Hume, dan Kant. Namun bagi Hegel, fungsi met#isika

bukan untuk melakukan negosiasi antara kesadaran dengan

obyeknya, akan tetapi, metafisika b erglat intrinsic di dalam

dunia. Sebuah stn:ktur metafisika bukan untuk memberi

bentuk sebelum pengalaman, namun, justru memberi
kesatuan antara thought d.an objects,

Dengan kata lain, Hegel telah membelokkan perdebatan

pengetahuan Pada isu sosial dan seiarah sebagai ciri dasar

pengetahuan. Selama kesadaran meruPakan produk dari

proses sosial, maka pengetahuan harus berlaku sama' Akan

tetapi, interPretasi Hegel pada proses iru berlingkup pada

Idea, dan akhirnya mendasarkan seluruh Pengetahuan pada

Absolutisme. Nietzsche, Horkheimer, dan Adomo meng-
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Dalam transformasi dan Pertumbulan semua ini'

setiaP Pucuk dan jenisnya memPunyal bentuK-

bentutnya sendiri. Dalam hal ini, terdapat pema-

tangan gradual dan pemusnahannya, aliran yang

kon-s tan-dalam transformasi dan perubahan

Para Taois melihat semua perubahan dalam alam sebagai

manifestasi dari permainan dinamis antara "Yin" dan

'Yarg', polarisasi keduanya sesutgguhnya adalah dua

kutub' yang saling berhubungan' Bagi filsuf-filsuf Barat'

keutuhan i^U-Ltob yang bertentangan sulit untuk

diterima karena mengandung paradoks' Bagaimana

mungkin hal-hal yang bertentangan dapat dikat"kan sama

terut"ama dalam hai pengalaman dan nilai-nilai' Di Timur'

hal ini tidak menjadi persoalan, bahkan dapat "melampaui

oertentansan", dan ini meruPakanbasis dari pemikiran Tao:

;;-;this;7 is nlso "that". ttri "ttnt" is also "this" " 'That the
-"that" 

and the "this" cedse to be opposites is the aery essenc.e of

Tao. Onty this essence, an axis as it were' is the center of the circle

rcsponding to the endless changes'
'Capra pelcaya bahwa, analisis yln-yang sangatbermat-

faat datarn anaiisis keseimbangan kultural yang memakai

f*aurrg* "Lotogi 
yang kuat' Berbeda dengan pandangan

iarat yairg cenderung memilah-milah' maka pandangan ini

disebut pkdangan satu sistem' dalam Pengertian keter-

satingh;Uungan dan ketersalingtergantungan dalam semua

i".oil""u (iLg rtal gz) Lebih laniut' Capra menganalisis

bahwa kearifan China tampak justru dengan mengenali

polaritas dasar yang menjadi karakteristik s.istem hrduP'

"r'ffioru. ait ai"af ai dengal cara mmampilkan perilaku

yang; dengan menuntut, agresif' bersaing' mengemDang-
'r"1i"f't uJ"f.ui un dengan perilaku manusia' Integrasi

a1'tu*tuttgf"t perilaku fltt du"gutt sikap responsif'

3S8

:

i
$i
*!11

M€ncan Xssadaran Batu untuk Msndspat€n psladsban Baru

kooperatif, intuitif, dan sadar lingkungan serta harmonis
(TBP, hal. 38).

Capra mempergunakan ide dasar Thoisme dalam teori
fisikanya di mana dimungkinkan untuk melihat miversum
sebagai suatu keseluruhan kehidupan, sebuah sistem
kehidupan, mindful systems. Dengan konsep ini, maka,
kesadaran yang baru akan lebih menekankan a mindful
unioerse , a unhterse of consciousness , of spirit, conscious uniaerse
dengan cara melihat dan mengerti kehidupan sebagai suatu
WHOLENESS.

Mencari Titik Balik Peradaban: Feminisme?

Yang menarik dari buku Capra dalarnThe Turning Point
(1982) adalah melihat relevansi kesatuan alam dengan isu
jender. Hal ini tidak mengherankan mengingat seluruh masa
akademik Capra sejak mendapatkan Ph.D. dalam bidang
fisika di University of Vienna 1956 hingga hidup di dr:nia
akademis mengajar di University of California, Santa Cn:2,
dan Berkeley (1968 - 1988). Masa-masa tersebut adalah masa-
masa pengentalan pergerakan dan teori feminisme yang
hebat di dunia Barat. Di penghujung 7960-an, terjadi
pertemuan akbar Komisi Persamaan Hak Kesempatan
Bekerja yang melahirkan NOYI (National Organization for
Women) yang dipimpin oieh feminis tersohor, Betty Friedan.
Pada tahun-tahtrn L97 0- ar., teori-teori feminisme memasuki
kampus dan dijadikan sebagai teori yang progresif.
Perkembangan teori feminisme di awal tahun 1980-an
mengarah pada teori feminisme gelombang ketiga di mana
teori Postmodemisme, Global, dan Multikulhlral serta
Ekofeminisme memainkan peranan yang penting di dalam
dunia akademik. Capra dalam pemikirannya tentang
feminisme memilih teori ekofeminisme, sejalan dengan
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pilrtsip u)holettess yang ia yakini.
Carol)m Merchan! seorang profesor dari University of

Berkeley ahli di bidang lingkungan, sejarah, dan filsafat

menggambarkan sebuah reinterPretasi ekologi di mana

terdaPat sistem interaksi yang kuat. Ia menggarisbawahi

empat hal yang saling berkaitan, yakni ekologi" produksi,

reproduksi, dan kesadaran (divisualkan dalam lingkaran
paling luar dalam dan inti). Di lingkaran paling dalam

tertera inti dari ekologi (ecological corc) yang berinteraksi

dengan hasil produksi manusia. Tanaman, binatang, bakteri"

fungus, mineral saling menukarkan energi termasuk dengan

manusia. Produksi manusia (ekstraksi, proses, dan
pertukaran komoditas) diarahkan Pada tekstit tempat
tinggal, atau yang dapat membuahkan profit dalam
perdagangan, industrialisasi, dan kapitalisme. Ketika

industrialisasi meningkat, sektor nilai menurun dan

orientasi pasar berkembang serta meniadi penting' Di dalam

lingkaran tengah, terdaPat teproduksi manusia- dan
nonmanusii yang menjadi sentral. Di dalam reproduksi

manusia, perartan tumah tangga, sosialisasi keluarga, dan

komr:nitas meniadi penting. Kesadaran manusia digam-

barkan datam lingkaran paling luar yang merepresentasikan

,hasil refleksi manusia, mitos, kosmolo$, agama, filsafat,

ilmu pengetahuan, bahasa, dan seni. Tindakan dan tingkah

laku manusia diteriemahkan melalui etika, nilai-nilai moral,

taboo. rittal, permainan, seni, dan sebagainya yang

mempengaruhi lingkungan, produksi, dan reproduksi'

Secara keseluruhan, Carolyn Merchant ingin menunjukkan

keterkaitan Iingkungan dengan seluruh aspek manusia dan

nonmanusia yang tidak dalat dipisahkan dan saling

tergantung secara keseluruhan.
Bagi para ekofeminis, keterhubungan alam, manusia, dan

400

M€ncarl Kssadaran Baru unluk Mondapatkan P6mdaban Baru

nonmanusia menjadi bahasan yang menarik. Adanya
keterhubungan ini juga memrnjukkan adanya hubungan
dalam bentuk penindasan, misalnya dominasi antara
manusia dan nonhidup atau alam' Karena perempuan
seringkali dihubungkan dengan alam, maka para eko-

feminis berargumentasi bahwa terdapat hubungan
konseptual, simbolik, dan linguistik antara isu-isu feminis

dan ekologi. Menurut seorang ekofeminis, Karen J. Warren,

hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa masyarakat

kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah
Iaku yang memakai kerangka kerja patriarki, di mana ada

justifikasi hubr:ngan dominasi dan subordinasi" penindasan

terhadap perempuan oleh lakilaki (Karen I. Warren, 1996:

20).

Para ekofeminis mengerti bahwa dalam memper-
juangkan hak-hak PeremPuan ada kedekatan antara.
perempuan dengan a1am, namun mereka pul hatihati
r:ntuk menarik makna "perempuan identik dengan alam."
Karena mereka tidak ingin kesimpulan jatuh pada "dengan

demikian perempuan karena secara karakteristik sama

dengan alam, maka ia bersifat sebagai perawat, penjaga,

dan pelestari kehidupan" yang dikaitkan dengan kodrat.

Pemikiran yang ingin mengerrbalikan perempuan pada

kodratnya amat berbahaya karena bermain antata "me-

nyanjung" dan sekaligus "menindas" perempuan. Ekofe-

minis menolak mengedepankan argumentasi berdasarkan
kesadaran kodrat melainkan ingin mengedepankan
kesadaran feminis, yakni melihat adanya relasi yang

menindas di dalam wacana lingktrngan, Dengan demikiary

mengakibatkan ketidakadilan di dalam relasi masyarakat.

Capra mengakui bahwa pergerakan feminisme meru-

pakan pergerakan yang paling penting karena berupaya
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merunh:hl<an sistem patriarkal yang sekurang-ksrangnya
telah berjalan 3000 tahr:n. Namun yang tidak jelas adalah
apakah Capra menghubungkan kesadaran feminisme
sebagai kesadarar. wholeness yang ia canangkan dan ia
identikkan dengan "ytn"? Karena kdlau demikian halnya,
maka, Capra hendak mengembalikan perempuan pada
esensialisme. Hal ini tentu tidak akan menggembirakan para
feminis.

Para ekofeminis setuiu bahwa ada dominasi terhadap
perempuan dan alam, namun mereka tidak setuju bila
perdebatan dialihkan pada persamaan perempuan dengan
alam sehingga menguatkan stereotip-stereotip tentang
perempuan dan samasekali tidak menyentuh persoalan
dominasi.

Mencari Titik Balik Peradaban:
Onus arils to P ostmo dern ism?

Modernisme masuk dalam sejarah kita dengan segudang
janji untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan
irasionalitas, namun, apakah janji-janji tersebut sudah
terpenuhi? Ketika dunia memulai abad ke-21., perang
antarnegara, antareblis, dan agama tetap berlangsung,
gerlosida tetap ada. Industrialisasi, urbanisasi, teknologi
maju, karier, kerja, demokrasi liberal, toleransi, humanisme,
egalitarianisme-temyata tidak dapat membuat sebuah
peradaban yang diimpikan. Klaim-klaim modernitas hanya
menghasilkan sumber penindasan d.an represi (Touraine,
1.990).

Posknodernisme mempertanyakan rigiditas pembatasan
antara ilmu alam, humaniora, ilmu sosial, seni, dan sastra
antara budaya dan kehidupan, fiksi dan teoi, image dan
realitas (Lyotard -:985, Vattimo 1988). Mereka melihat
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l:r_i}O"Tt, yang Ecg, kategorisasi akademis sebagai
srsa-srsa modemisme. Gairahpostrnodernisme dapat diliiat
nyata dalam arsitektur, seni, film, tari, jurnalisrire, sastra,
filsafat, musik, dan sebagainya. postmodemisme merurn_
tang pemikiran-pemikiran dan pandangan_pandangan
universal, dalam wujud apa pun baik politikl retgi, -urirrlsosial. Pandangan-pandangan yang bersifat -"turru*tifdilihat sebagai logosentris sehingga perlu melakukan
delegetimasi dari semua masteilode- (Norris, 19g2).
Poshnodemisme memfokuskan diri pada wacana altematiJ,
melihat kembali apa yarlg telah dibuang, dilupakan,
liuig,grp irasional, ridak penting, terepres-i, rradisionat,
ditolal disr:nyikan, dimarjinalkan, dan sJba gainya_semua
yang fidak pemah diperhatikan oleh modemisme. Makna
bagi postmodernis adalah mencari tempatlya dan bukan
"menemukan" (discor:er).

_ 
Salah satu keunggulan dari wacana postmodemisme

adalahrnelihat realitas sebagai suatu teks_teks yang berkait
menjadi intertekstualitas. Segala keyakinan yang telah
diyakini selama ini dimasukkan sebagai teks yurri auput
dib-ongkar dan diberi interpretasi kembali. Dengani.r"tii"t
real.'itas semacam ini, menghindarkan diri r:ntuijatuh pada
metanarasi yang mengakibatkan fanatisme. Bila mo_
dernisme telah menimbulkan kesuntukan dan keter_
penjaraan manusia serta terjebak pada metanarasi, maka
kesadaran baru harus dicari untuk membangkitkan
semangat baru. Kesadaran baru tersebut boleh saja
-:"giTPrl- atau menoleh pada kesadaran lama (sebagai
sebuah "teks"), akan tetapi pemikiran intelektual tid"ak
dapat terkungkung pada pemikiran lalu yang justru dapat
mengakibatkan kemr:nduran peradaban. Oleh sebab itu,
Capra hendaknya onuards to postmod.ernism d,anbukanback
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to mgsticismtarenaperadaban baru yang dicari tetap harus

beranjak dari nilai-nilai demokrasi yang di dalamnya iuga
telah terkandung kesetaraiin dan keadilan jender'
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