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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia saat ini bergerak ke praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tidak 

hanya negara, perusahaan dan individu turut menjadi bagian dari gerakan dan peralihan 

ini. Hal ini dipicu oleh semakin banyaknya tantangan lingkungan disertai dengan 

meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap alam.1 Aspek lingkungan hidup yang 

pemahamannya berakar dari disiplin Ilmu Alam Hayati yang menjadi isu internasional 

pada dekade belakangan ini kerap diangkat dalam berbagai forum dan kajian kerjasama 

internasional.2 Isu lingkungan hidup menjadi salah satu kajian yang dapat 

diklasifikasikan dalam kajian yang keberadaannya dapat mendorong aktor atau unit 

internasional lain untuk ikut terlibat dalam penyelesaian dan penanganannya, hal ini 

dikarenakan masalah lingkungan dianggap bersifat implikatif yang menimbulkan chain 

reaction atau reaksi berantai terhadap pihak lain, begitu penting dan tingginya tingkat 

urgensi masalah lingkungan hidup hingga mendorong banyak pihak untuk mengangkat 

dan menjadikannya menjadi komoditas isu hangat dalam setiap pertemuan forum 

internasional.3 

                                                           
1Green Corporate and Character Building, http://hijauku.com/media/Proposal_Green.pdf diakses pada 
26 Juli 2013. 
2 Abdi Sapta Gelora Aritonang, 2012, Kajian Isu Pemanasan Global, Sebuah Kritik Terhadap Kajian 
Lingkungan Hidup Dalam Paradigma Hubungan Internasional, http://www.theglobal-
review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#.UkjP51MSGSo   diakses pada 26 Juli 
2013. 
3 Ibid 

http://hijauku.com/media/Proposal_Green.pdf
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#.UkjP51MSGSo
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#.UkjP51MSGSo
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Lingkungan menjadi salah satu isu global disamping dua isu lainnya yakni 

demokrasi dan HAM.4 Isu global berarti isu yang dihadapi oleh negara-negara di dunia 

baik negara maju maupun berkembang.  Hal ini disebabkan karena masalah lingkungan 

berpangkal dari sumber utama yang sama yakni kegiatan pembangunan.  Pembangunan 

pada dasarnya memanfaatkan sumber daya alam sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan manusia. 

Afrika merupakan benua termiskin di dunia. Banyak negara-negara Afrika yang 

mempunyai berbagai macam persoalan yang sangat kompleks, meliputi aspek sosial, 

ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Kenya adalah salah satu negara di Afrika yang 

bertahan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks tersebut, termasuk 

masalah di bidang lingkungan. Pemerintahan Kenya mempunyai tantangan untuk 

menekan angka pengangguran yang tinggi, kriminalitas dan kemiskinan. Kekeringan 

juga menempatkan jutaan masyarakat Kenya dalam resiko.5 

Tantangan dan masalah lingkungan di Kenya antara lain:6 

a. Kerusakan Lingkungan 

b. Penurunan kualitas dan kuantitas air 

c. Polusi dan pengelolaan limbah 

d. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global 

e. Adopsi bio-teknologi  yang tidak memadai  

                                                           
4Ibid 
5 Kenya Profile, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13681341 diakses pada 20 November 2012 
6All About Kenya, http://softkenya.com/environment/environmental-issues-and-challenges-in-kenya/ 
diakses pada 20 November 2012 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13681341
http://softkenya.com/environment/environmental-issues-and-challenges-in-kenya/
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f. Kurangnya strategi perencanaan lingkungan terpadu terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan 

g. Pemerintahan yang buruk  

h. Erosi dari nilai-nilai budaya dari pelestarian lingkungan  

i. Praktek-praktek budaya yang tidak ramah pada lingkungan 

j. Konflik tentang penggunaan sumber daya alam 

k. Akuntansi nasional tidak memadai untuk sumber daya alam 

Terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada di Kenya, muncullah 

seorang pejuang lingkungan yang bernama Wangari Maathai. Permasalahan 

lingkungan yang terjadi di Kenya ini membuat Wangari Maathai tergerak untuk 

menyelamatkan krisis lingkungan di Kenya. Melalui Green Belt Movement, Wangari 

Maathai berjuang mengeluarkan Kenya dari krisis lingkungan yang melanda.  

Organisasi Green Belt Movement didirikan pada tahun 1977.7 Wangari Maathai 

memfokuskan tujuan dari gerakan Green Belt Movement untuk menanggapi perubahan 

iklim dari akar rumput yang memfokuskan perhatian terhadap upaya penanaman 

pohon, pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas kehidupan dan membela 

hak-hak perempuan. Wangari Maathai melalui Green Belt Movementmempelopori 

perjuangannya dengan mengadakan kegiatan menanam pohon yang bertajuk 

“Selamatkan Tanah Harambee” pada 5 Juni, berbarengan dengan Hari Lingkungan 

                                                           
7Our History, http://www.greenbeltmovement.org/who-we-are/our-history diakses pada 28 
November 2012  

http://www.greenbeltmovement.org/who-we-are/our-history
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Hidup Sedunia.8 Dia juga menyatakan perang terhadap industri kopi milik pemerintah 

dan industri kayu yang meminggirkan kepentingan petani. 

Dalam perjalanan perjuangannya, Green Belt Movement berhasil membentuk 

berbagai pencapaian, yaitu :9 

a. Penghijauan dan Reboisasi  

Penghijauan dan reboisasi yang dilakukan menghasilkan meluasnya 

wilayah tutupan pohon dan perubahan positif dalam hidup ribuan orang 

pedesaan. 

b. Meningkatkan Kesadaran Tentang Pentingya Lingkungan Hidup 

Pesan pelestarian lingkungan ini tidak hanya menjangkau jutaan orang di 

Kenya tetapi juga meluas ke bagian-bagian lain Afrika dan bahkan luar 

Afrika. 

c. Membaiknya Citra Perempuan 

Keberhasilan Green Belt Movement adalah keberhasilan kaum perempuan 

Kenya, dan walaupun mereka mungkin kurang diberi pengakuan atau 

penghargaan selayaknya, mereka bangga akan usaha mereka dan sadar 

bahwa usaha tersebut adalah untuk kebaikan bersama komunitas mereka. 

Walaupun Green Belt Movement telah mencapai banyak hal, kendala yang 

dihadapi juga tidak sedikit baik dari pemerintah, dari kalangan masyarakat sendiri, 

                                                           
8 Ilsa Meidina, 2012, Gerakan Sabuk Hijau, Jakarta: Marjin Kiri, Hal.23. 
9 Ilsa Meidina, 2012, Gerakan Sabuk Hijau, Jakarta: Marjin Kiri, Hal. 65-76. 
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maupun di internal Green Belt Movement itu sendiri. Green Belt Movement, kata 

Maathai suatu waktu, ditentang pemerintah bukan karena menanam pohon namun 

karena mengorganisasi diri, menentang salah-urus lingkungan. “Jika kita dapat 

mengurus sumber daya secara bertanggung jawab dan membaginya secara seimbang, 

pertikaian akan terkurangi.”10 Keberhasilan perjuangan Green Belt Movement tak lepas 

dari peran sentral seorang Wangari Maathai. Dengan bermodal ilmu pendidikan yang 

dia dapatkan di luar negeri, Wangari Maathai bisa menjalin komunikasi dengan rekan-

rekannya di luar negeri guna membantu perjuangannya di Kenya.  

Menariknya dari perjuangan panjang Wangari Maathai dan Green Belt 

Movement berhasil menempatkan Maathai sebagai Asisten Menteri Lingkungan Hidup 

dan Sumber Daya Alam Kenya pada masa pemerintahan Presiden Mwai Kibaki, 

setelah pada Desember 2002 Ia menjadi anggota Parlemen dengan memenangkan 98% 

suara.11 Pada tahun 2004 Wangari Maathai memenangkan Nobel Perdamaian berkat 

jasanya mengkampayekan konservasi lingkungan, hak-hak perempuan, dan 

transparansi pemerintah.12 

Melalui organisasi Green Belt Movement ini Wangari Maathai berupaya untuk 

menyelesaikan krisis lingkungan yang terjadi di Kenya. Dalam upayanya untuk 

                                                           
10Mukhti MF, 2011, Perempuan dan Sabuk Hijau, http://historia.co.id/?d=708 Diakses pada 26 
November 2012 
11Biography, http://profil.merdeka.com/mancanegara/w/wangari-muta-maathai/ Diakses pada 23 
November 2012 
122011, Wangari Maathai, Pemenang Nobel Asal Kenya Tutup Usia, 
http://www.tempo.co/read/news/2011/09/26/119358272/Wangari-Maathai-Pemenang-Nobel-Asal-
Kenya-Tutup-Usia Diakses pada 20 November 2012 

http://historia.co.id/?d=708
http://profil.merdeka.com/mancanegara/w/wangari-muta-maathai/
http://www.tempo.co/read/news/2011/09/26/119358272/Wangari-Maathai-Pemenang-Nobel-Asal-Kenya-Tutup-Usia
http://www.tempo.co/read/news/2011/09/26/119358272/Wangari-Maathai-Pemenang-Nobel-Asal-Kenya-Tutup-Usia
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menyelesaikan krisis lingkungan, Wangari menggunakan perempuan sebagai aktor 

utama. Penggunaaan perempuan sebagai aktor utama ini juga ditujukan agar para 

perempuan yang juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga bisa membantu 

keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mealui keuntungan yang didapat 

dari pohon-pohon yang telah ditanamnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana Wangari Maathai merealisasikan visinya sebagai upaya 

penyelesaian krisis lingkungan Kenya?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanaWangari Maathai 

merealisasikan visinya sebagai upaya penyelesaian krisis lingkungan Kenya melalui 

Green Belt Movement.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini, yaitu bagaimana seorang 

masyarakat sipil yang berjuang untuk pelestarian lingkungan di negaranya melalui 

sebuah organisasi. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu, dapat 

dijadikan sebagai suatu rujukan untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya yang juga ingin 

melakukan penelitian tentang bagaimana seorang masyarakat sipilyang merealisasikan 

visinya sebagai upayanya dalam menyelesaikan krisis lingkungan di negaranya. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penulisan ini yang berkaitan dengan peranan sebuah organisasi yang berkaitan dengan 

masalah lingkungan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Affandi yang 

berjudul Peranan Greenpeace Sebagai Organisasi Internasional Non Pemerintah 

(INGO) Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan di Indonesia.13 Greenpeace 

                                                           
13 Rachmat Affandi, 2011, Peran Greenpeace Sebagai Organisasi Internasional Non Pemerintah (INGO) 
Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia, Skripsi (Belum pernah dipublikasikan) 
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memilih Indonesia sebagai tujuan utama pergerakannya dikarenakan Indonesia 

merupakan paru-paru dunia dan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi, 

tapi menjadi negara dengan kerusakan hutan yang  paling cepat dalam kurun waktu 50 

tahun. Dimana kegiatan perekonomian menjadi salah satu penyebabnya. 

 Dalam melakukan aksinya, Greenpeacesama sekali tidak melakukan 

kekerasan, Greenpeace juga tidak menerima pendanaan dari pemerintah ataupun 

korporasi. Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, Greenpeace melakukan kerjasama 

dengan organisasi lingkungan lain seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan 

Wahana Bumi Hijau (WBH). Salah satu keberhasilan Greenpeace adalah mampu 

mengubah kebijakan pemerintah dari yang tidak berpihak kepada pelestarian 

lingkungan dan perdamaian menjadi kebijakan yang pro terhadap lingkungan dan 

perdamaian.  

 Penelitian kedua adalah yang dilakukan oleh Ratih Rabbani dengan judul 

Dampak Pembangunan terhadap Perkembangan Gerakan Ekofeminisme di India 

(Studi terhadap Perkembangan Organisasi Navdanya di India).14 Dalam penelitian 

tersebut dijelaskan tentang bagaimana pembangunan di India secara langsung telah 

memberi dampak pada kehidupan perempuan dan juga lingkungan. Proses 

pembangunan tidak dapat memaksimalkan peran-peran perempuan, khususnya dalam 

bidang pertanian. Proses pembangunan telah melahirkan sebuah proyek Revolusi Hijau 

                                                           
14 Ratih Robbani, 2013, Dampak Pembangunan terhadap Perkembangan Gerakan Ekofeminisme di 
India (Studi terhadap Perkembangan Organisasi Navdanya di India), Skripsi (Belum pernah 
dipublikasikan) 
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yang telah menggantikan peran-peran tradisional wanita dalam sistem pertanian India. 

Proses pembangunan memberi dampak langsung bagi perkembangan gerakan 

ekofeminisme yang ada di India, khususnya bagi organisasi Navdanya. Proses 

pembangunan, dalam hal ini adalah proses pembangunan pertanian membuat 

Navdanya meluncurkan program-program yang bertujuan untuk menyelamatkan 

perempuan, lingkungan, serta secara khusus menyelamatkan sistem pertanian 

tradisional India. Navdanya hadir sebagai sebuah gerakan yang tidak hanya melindungi 

aspek-aspek lokal yang dianggap terancam karena proses pembangunan, namun 

Navdanya juga secara global telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah gerakan global 

yang menentang proses pembangunan. 

 Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Tri Marhaeni Pudji Astutidalam 

jurnal yang berjudul Ekofeminisme dan Peran Perempuan Dalam lingkungan15 

dijelaskan peran sentral dan strategis perempuan dalam pengelolaan lingkungan. Itu 

dikarenakan perempuan dianggap memiliki keterikatan dengan alam. Kurang 

optimalnya peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan karena perempuan selalu 

bergaul akrab dengan produk-produk yang berdampak pada limbah dan pencemaran 

lingkungan. Misalnya limbah rumah tangga, dampak pemakaian kosmetik dan 

limbahnya, pemakaian obat kimiawi baik makanan maupun kesehatan, pemakaian 

produk fashion, termasuk suplemen untuk body language pembentukan tubuh yang 

                                                           
15 Tri Marhaeni Pudji Astuti, 2012, Ekofeminisme dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan, dalam 
Indonesian Jurnal of Conservation Vol. 1 No.1 
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/2064/2178 diakses pada 8 Mei 2014.  

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/2064/2178
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langsing, obat-abatan diet dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan perempuan sebagai 

salah satu aktor perusak lingkungan. 

 Dalam penelitian yang berjudul “Visi Wangari Maathai Dalam Penyelesaian 

Krisis Lingkungan di Kenya” berbeda dengan penelitian terdahulu yang pertama. Disini 

penulis mencoba untuk membandingkan fokus gerakan organisasi lingkungan dalam 

mengatasi krisis lingkungan di wilayah kerjanya. Dalam kasus peran Greenpeace 

dalam mengatasi krisis lingkungan di Indonesia, Greenpeace lebih memfokuskan 

gerakannya pada upaya merubah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada 

pelestarian lingkungan dan perdamaian menjadi kebijakan yang pro lingkungan dan 

perdamaian. Dalam permasalahan krisis lingkungan di Kenya, Wangari Maathai 

melalui Green Belt Movement memfokuskan gerakan pada upaya penanaman pohon, 

pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas kehidupan dan membela hak-hak 

perempuan.  

Pada penelitian terdahulu yang kedua membahas tentang gerakan 

ekofeminisme Navdanya di India yang muncul karena terjadinya proses pembangunan 

di bidang pertanian yang melahirkan sebuah proyek Revolusi Hijau yang telah 

menggantikan peran-peran tradisional wanita dalam sistem pertanian India. Dalam hal 

ini, meskipun sama-sama membahas gerakan ekofeminisme terdapat perbedaan 

diantaranya. Pada gerakan Navdanya isu ekofeminisme yang dimunculkan Vandana 

Shiva diilhami oleh gerakan Chipko yang merupakan gerakan ekofeminisme terdahulu 

sebelum gerakan Vandanya ada di India. Sedangkan ekofeminisme Wangari Maathai 



11 
 

muncul karena memang Wangari melihat peran perempuan yang sangat penting dalam 

sebuah keluarga di Kenya. Perempuan menjalankan fungsinya sebagai provider16 

utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Ketika krisis lingkungan terjadi 

maka perempuan Kenya kehilangan peranannya dan keberlangsungan hidup 

keluarganya pun juga terancam. 

 Pada penelitian terdahulu yang ketiga membahas tentang ekofeminisme secara 

keseluruhan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan peran sentral perempuan dalam 

pengelolaan lingkungan, dimana perempuan yang dianggap memiliki keterikatan 

dengan alam bisa menjadi aktor utama pengrusakan lingkungan. Sedangkan dalam 

penelitian ini, ekofeminisme digunakan untuk membuktikan bahwa perempuan 

memiliki tanggung jawab secara moral untuk menjaga dan merawat lingkungan bukan 

malah merusaknya. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama, Judul 

Penelitian 

Teori / Konsep Hasil 

1. Rachmat Affandi, 

Peran Greenpeace 

Sebagai Organisasi 

Internasional Non 

Konsep Global Civil 

Society, Konsep 

Administrasi dan 

Organisasi Internasional 

Dalam kegiatannya 

Greenpeace bekerja sama 

dengan organisasi 

lingkungan lokal dan 

                                                           
16 Provider adalah penyedia layanan 



12 
 

Pemerintah (INGO) 

Dalam Mengatasi 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup di Indonesia. 

(OAI), Definisi INGO, 

Konsep Globalisasi 

Ekonomi. 

kemudian bersama-sama 

mempengaruhi pemerintah 

untuk merubah kebijakan 

agar lebih pro terhadap 

lingkungan. 

2. Ratih Robbiani, 

Dampak Proses 

Pembangunan 

Terhadap 

Perkembangan 

Gerakan Ekofeminisme 

India 

New social Movement 

Theory dan Ekofeminisme. 

Proses pembangunan, dalam 

hal ini adalah proses 

pembangunan pertanian 

membuat Navdanya 

meluncurkan program – 

program yang bertujuan 

untuk menyelamatkan 

perempuan, lingkungan 

serta secara khusus 

menyelamatkan sistem 

pertanian tradisional India. 

3. Tri Marhaeni Pudji 

Astuti, Ekofeminisme 

dan Peran Perempuan 

Dalam lingkungan 

Ekofeminisme 
Masalah lingkungan tidak 

hanya berpusat pada 

lingkungan hayati fisik 

tetapi juga lingkungan sosial 
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budaya. Konservasi 

lingkungan juga harus lebih 

memahami pola pikir 

masyarakat lokal. 

Sumber : Berbagai sumber 

 

1.6 Landasan Teori / Konsep  

1.6.1 Ekofeminisme  

Ekofeminisme adalah varian yang relatif baru dari etika ekologis. Teori 

ekofeminisme merupakan teori yang melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu 

sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pola pikir ini 

sejalan dengan ecophilosphy atau deep ecology yang mengajarkan kesatuan dari segala 

sesuatu. Para feminis yang dipengaruhi oleh pola pikir ini berpendapat bahwa 

perempuan secara intrinsik dianugerahi kapasitas untuk merasakan keterikatan dirinya 

dengan alam.17 

Sebenarnya istilah ekofeminisme muncul pertama kali pada tahun 1974 dalam 

buku Francoise d’Eaubonne yang berjudul Le Feminisme ou la mort.18 Dalam karya ini 

ia mengungkapkan pandangan bahwa ada hubungan langsung antara opresi19 terhadap 

                                                           
17 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, (Bandung: 
Mizan, 1999), hal.189-191. 
18 Ibid 
19 Opresi adalah Penindasan 



14 
 

perempuan dan opresi terhadap alam. Ia mengklaim bahwa pembebasan salah satu dari 

keduanya tidak dapat terjadi secara terpisah dari yang lain. Kurang lebih satu dasawarsa 

setelah Eaubonne mempopulerkan istilah itu Karen J. Warren menspesifikasi lebih jauh 

asumsi dasar dari ekofeminisme. Ia mengatakan : 

“(1) ada keterkaitan penting antara opresi terhadap perempuan dan opresi 

terhadap alam; (2) pemahaman terhadap alam dalam keterkaitan ini terhadap 

perempuan dan opresi terhadap alam; (3) teori dan praktik feminis harus 

memasukkan perspektif ekologi, dan (4) pemecahan masalah ekologi harus 

menyertakan perspektif feminis.”20 

 

Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut “A Declaration of 

Interdependence” yang isinya dalah sebagai berikut: 

“When in the course of human events, it becomes necessary to create a new 

bond among peoples of the earth, connecting each to other, undertaking equal 

responsibilities under the laws of nature, a decent respect for the welfare of 

humankind and all life on earth requires us to Declare our interdependence… 

that humankind has not woven the web of life; we are but one thread within it. 

Whatever to do the web, we do to ourselves.” (melihat arah perkembangan 

kehidupan manusia, adalah semakin mendesak untuk menciptakan hubungan 

baru antar manusia diatas bumi, yang dapat menghubungkan satu dan lainnya, 

mengemban kewajiban secara bersama dibawah hokum-hukum alam, dengan 

menghormati kesejahteraan umat manusia dan seluruh kehidupan dibumi, kita 

perlu untuk memprklamirkan keterikatan kita… bahwa umat manusia belum 

merajut benang-benang kehidupan; kita tidak lain adalah satu benang 

didalamnya. Apapun yang kita lakukan pada benang-benang ini, kita 

melakukannya terhdap diri sendiri).21 

 

                                                           
20 Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama 
Pemikiran Feminis, (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hal.366-367 
21 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, (Bandung: 
Mizan, 1999), hal.189. 
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 Penggunaan teori ini dijelaskan bahwa pada proses penyelesaian krisis 

lingkungan Kenya melalui visi Wangari Maathai, menggunakan perempuan sebagai 

aktor utama dalam setiap kegiatan Green Belt Movement. Wangari Maathai 

beranggapan jika perempuan dan alam memiliki sebuah keterikatan. Wangari meyakini 

jika semua orang bisa menghargai perempuan maka orang-orang tersebut juga bisa 

menghargai alamnya. Karena adanya interaksi langsung antara perempuan dengan 

alam inilah maka digunakan teori ekofeminisme. 

 

1.6.2 Environmentalisme 

Environmentalisme adalah gerakan sosial yang dimotori kaum penyelamat 

lingkungan hidup. Gerakan ini berusaha dengan segala cara, tanpa kekerasan, mulai 

dari aksi jalanan, lobi politik hingga pendidikan publik untuk melindungi kekayaan 

alam dan ekosistem. Kaum environmentalis peduli pada isu-isu pencemaran air dan 

udara, kepunahan spesies, gaya hidup rakus energi, ancaman perubahan iklim dan 

rekayasa genetika pada produk-produk makanan.22 

Perspektif environmental didasari oleh adanya green movement, yaitu 

kesadaran bahwa perkembangan peradaban manusia memberikan dampak buruk bagi 

lingkungan. Pemikiran ini berasal dari fakta yang ada di masyarakat, yaitu banyaknya 

krisis lingkungan seperti pemanasan global, deforestasi, dan limbah nuklir. 

                                                           
22 Matthew, Paterson, 2001. In; Scott Burchill, et al, Theories of Internasional Relations, Palgrave, Hal. 
277-307. 
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Environmentalism berbeda dengan Green Politics. Perbedaan secara umum adalah 

bahwa para environmentalist menerima struktur yang ada, oleh karena itu perhatian 

terhadap isu-isu lingkungan dapat diberikan melalui struktur yang ada. Pendekatan 

yang digunakan oleh environmentalist adalah pendekatan liberal institusional, yaitu 

percaya bahwa institusi internasional dapat memberikan solusi terhadap masalah 

lingkungan yang dihadapi.23 Bentuk konkret dari kebijakan institusi antara lain adalah 

Protokol Kyoto dan UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate 

Change). 

Tiga aspek utama konsep environmentalisme :24 

1. Environmentalisme adalah sebagai suatu konsep yang berhubungan erat 

dengan falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar yang dimaksudkan 

adalah perbahasan berkenaan hakikat sebenarnya hubungan manusia dan 

alam sekitar. Falsafah alam sekitar juga menjelaskan bagaimana sebenarnya 

perilaku yang harmoni terhadap alam sekitar dan bagaimana pula perilaku 

yang mengganggu keseimbangannya. 

2. Environmentalisme adalah satu konsep yang berhubungan erat dengan 

perjuangan berasaskan ideologi alam sekitar. Ideologi merujuk kepada 

suatu doktrin yang diyakini oleh seseorang individu ataupun suatu 

                                                           
23 Robyn, Eckersley, 2007. Green Theory, in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) International 
Relations Theories, Oxford University Press, hal, 247-265 
24Apriwan, 2011 The Politics of Global Environment,  
http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011 .pdf, diakses pada 20 Januari 2013. 

http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011%20.pdf
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kelompok yang menjadi dasar kepada kegiatan yang dilakukan. Perjuangan 

yang berasaskan ideologi alam sekitar ini berusaha menerapkan ideologi 

tersebut ke dalam pemikiran masyarakat luas sebagai agenda bertindak 

dalam lapangan kehidupan. 

3. Environmentalisme adalah suatu konsep yang berhubungan erat dengan 

perancangan pengamanan alam sekitar. Dengan pengertian lain, 

environmentalisme merujuk kepada pihak berwenang berasaskan idealisme 

alam sekitar agar dilaksanakan di semua aspek. 

Penggunaan teori ini dijelaskan bahwa Wangari Maathai memiliki visi untuk 

menyelamatakan Kenya dari krisis lingkungan yang melanda negaranya. Visi Wangari 

untuk menyelesaikan krisis lingkungan ini di wujudkan dalam bentuk organisasi Green 

Belt Movement yang fokus kegiatannya adalah menanam pohon. Kegiatan kampanye 

penanaman Green Belt Movement ini seusai dengan cirri-ciri sebuah gerakan 

environmentalisme. 

 

1.7 Batasan Penelitian dan Materi  

1.7.1 Batasan Waktu 

Agar tidak terjadi perluasan penelitian disini, maka peneliti membuat batasan 

penelitian. Pembatasan penelitian disini dibagi dalam tiga fase, yaitu: Fase Pertama, 

menggunakan batasan waktu dengan rentang tahun1960 sampai 1977, yaitu fase 
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dimana Wangari Maathai memulai perjuangannya memperbaiki kerusakan lingkungan 

Kenya. Fase Kedua, menggunakan batasan waktu dengan rentang tahun 1977 sampai 

2011, fase awal pembentukan Green Belt Movement oleh Wangari Maaathai sampai 

Wangari Maathai meninggal dunia. Fase Ketiga, menggunakan batasan waktu dengan 

rentang tahun 2011 sampai sekarang, dimana pada fase ini membahas tentang 

keberlanjutan visi Wangari Maathai setelah beliau meninggal. 

 

1.7.2 Batasan Materi  

Untuk menghindari perluasan pembahasan mengenai topik dan judul yang 

dibahas, maka peneliti juga melakukan pembatasan materi dalam hal ini. Materi yang 

dibahas pada penelitian ini memfokuskan pada visi Wangari Maathai dalam 

penyelesaian krisis lingkungan Kenya.  

 

1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode 

pengumpulan data yang bersifat sekunder atau studi kepustakaan. Data diperoleh 

melalui berbagai media, antara lain seperti buku, jurnal, dan media elektronik berupa 

internet dan lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. 
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1.8.2 Teknik Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan disini, yaitu eksplanatif yang 

menghubungkan dua variabel atau lebih degan penggunaan teori dan konsep-konsep 

dalam menjelaskan suatu fenomena.25Penulis berusaha untuk menjelaskan visi 

Wangari Maathai dalam penyelesaian krisis lingkungan Kenya menggunakan konsep 

ekofeminism. 

 

1.8.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen (unit eksplanasi) 

adalah variabel yang berfungsi untuk menjelaskan perilaku dari variabel dependen, 

sedangkan variabel dependen (unit analisa) merupakan variabel yang perilakunya akan 

dideskripsikan, dijelaskan, dan diprediksikan.26 Dalam penelitian ini, yang termasuk 

variabel independen adalah visi Wangari Maathai. Sedangkan variabel dependennya 

adalah krisis lingkungan Kenya.  

 

 

                                                           
25 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Adhitama 
26 Mochtar Mas’oed, 1994, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT Pustaka 
LP3ES, Hal.33 
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1.9 Hipotesa 

Wangari Maathai mempunyai visi untuk mewujudkan lingkungan yang baik 

dan menciptakan perempuan yang mandiri. Realisasi visi Wangari Maathai terhadap 

lingkungan dan perempuan diwujudkannya pada sebuah gerakan akar rumput yang 

bernama Green Belt Movement. Pekerjaan awalnya setelah menyelesaikan studi di luar 

negeri membawa Wangari Maathai ke wilayah-wilayah termiskin di Kenya, dimana 

Wangari melihat secara langsung kerusakan lingkungan dan tekanan yang 

diakibatkannya pada hidup kaum perempuan yang menghasilkan sebagian besar bahan 

pangan. Kesadaran Wangari bahwa pemerintah Kenya menghancurkan sumber daya 

mereka sendiri dengan terus merambah hutan dan menjadikannya perkebunan 

komersial menuntun Wangari untuk bekerja langsung bersama kaum termiskin 

khususnya perempuan di Kenya. 
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1.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan lingkungan di 

Kenya 

Wangari Maathai mendirikan Green Belt 

Movement yang berfokus pada lingkungan dan 

perempuan 

Wangari Maathai memperoleh nobel 

perdamaian di bidang lingkungan 

Terbentuknya visi dari Wangari maathai 

untuk pelestarian lingkungan Kenya  

Wangari Maathai tergerak untuk 

menyelamatkan lingkungan di Kenya 
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1.11 Sistematika Penulisan 

Judul  Pembahasan  

Bab 1 
Pendahuluan  

1.1.Latar Belakang Masalah 

1.2.Rumusan Masalah 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.5.Penelitian Terdahulu 

1.6.Landasan Teori/Konsep 

1.7.Batasan Materi 

1.8.Metodologi Penelitian 

1.9.Sistematika Penulisan 

Bab 2  
Krisis Lingkungan Kenya. 

Menjabarkan tentang latar belakang 

terjadinya krisis lingkungan Kenya, 

fase krisis lingkungan Kenya, dan 

dampak krisis lingkungan Kenya. 
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Bab 3 
Visi Wangari Maathai dan 

Ekofeminisme.  

Menjelaskan visi Wangari Maathai 

untuk mengatasi krisis lingkungan 

Kenya dan membuktikan jika 

Wangari Maathai seorang 

ekofeminism. 

Bab 4 
Perjuangan Wangarai Maathai 

dan Berubahnya Paradigma 

Masyarakat Terhadap 

Lingkungan.  

Menjabarkan tentang perjuangan 

Wangari Maathai dalam penyelesaian 

krisis lingkungan Kenya dan hasil 

dari perjuangan Wangari Maathai 

yang berhasil merubah paradigma 

masyarakat Kenya terhadap 

lingkungan. 

Bab 5 
Penutup.  

Berisi kesimpulan dan saran 

 


