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Interseksionalitas – Sebuah Pendekatan untuk  memahami dan 
menganalisis KONTROL, EKSPOITASI dan PENINDASAN atas 

Lingkungan dan perempuan

KAPITALISME PATRIARKHI

ANALISISI 
FEMINIS –

Analisis
Interseksionalitas

- Penindasan dan
Kekerasan
Terhadap

Perempuan

ASPEK Penting Memahami Penindasan Struktural dan
Kekerasan Terhadap Perempuan



Apa KAPITALISME?
• Kapitalisme sebagai sistem perekonomian yang menekankan peran kapital

(modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya barang-barang yang digunakan dalam
produksi barang lainnya

• Kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem
perekonomian (Ebenstein (1990) 

• Kapitalisme sebuah model produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan
sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. inimalisasi biaya produksi
dicapai dengan cara menekan upah pekerja. 

• Kapitalisme dilakukan oleh Lembaga/Institusi atau perseorangan di luar pemerintah,
pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar – tetapi pemerintah mengadopsi dan 
pemfasilitasi para pandang melalui kebijakaan dan program/proyek pembangunan –
Liberalisasi - New Liberalisme – Kapital yang Berdaulat – Bukan kedaulatan
Rakyat



ERA KAPITAL = CAPITALOCENE  

“Age of Capital” (Moore, 2017)  

Capitalocene berkaitan dengan CARA BERFIKIR, CARA PANDANG, SISTEM NILAI

Akibat dari cara berfikir manusia secara Capitalocene yang saat ini dominan maka 
kita berada dalam “Era kapital”  

Jadi, Capitalocene adalah ERA atau MASA, dimana kehidupan kita dipengaruhi cara 
pandang, perspektif, norma dan nilai yang dominan yang menempatkan relasi 
manusia dengan alam dan mahluk lainnya dalam logika kapital 



Logika Sistem Kapital
• Alam (Nature) dan Manusia (Human) – sebagai dua entitas terpisah– “ecologies without 

humans, and humans relations without ecologies” (Moore, 2016:78)

• Domain Alam – fisik (mis. tanah, air, batu, cahaya matahari, mineral, dll), siklus (mis. 
Fotosintesa, siklus air, dll), dan non-manusia (hewan, tumbuhan, bakteri, virus, dll)

• Pemisahan ini membuat Alam direduksi perannya menjadi sekedar objek/target manusia.

• Pemisahan ini membuat Alam dihargai manusia secara murah – Menjadi dasar sistem dari
“Cheap Nature” (Moore, 2016)

• Hanya lewat cara pandang Alam dan Manusia sebagai entitas terpisah dan Cheap Nature 
inilah kapital/modal dapat bekerja secara efektif



Perspektif
Ekologi Politik
• Perubahan lingkungan dan 

kondisi ekologi adalah
produk dari proses politik
dan ekonomi
• Kapitalisme sebagai akar

masalah dari kerusakan
lingkungan dalam skala yang 
luas





Pertumbuhan
Ekonomi & 

ketimpangan
• Pertumbuhan Ekonomi

(economic growth) tidak selalu
berkorelasi positif dalam
menurunkan ketimpangan dan 
tingkat kemiskinan

• Pertumbuhan Ekonomi --
berkorelasi erat dengan
eksploitasi alam, pencemaran, 
dan kerusakan lingkungan yang 
parah – berkontribusi pada 
masalah PERUBAHAN IKLIM



ekologi politik…
• Sebuah kerangka berfikir dalam konteks ekonomi-politik 

yang memandang sejumlah faktor ini mempengaruhi relasi 
manusia dan lingkungan:  

• relasi jender dan lingkungan 

• peran dari politik identitas  

• Berbagai bentuk relasi kekuasaan (dalam konteks 
Foucault)—pengetahuan/kekuasaan; konstruksi manusia 
tentang alam dan kerusakan lingkungan (wacana); 
kebijakan..dll.  

• Peran dari agensi manusia (individu/kolektif) dan agensi 
alam 



Rusak dan 
Hancur –
Perspektif
Siapa?
Tepatkah ini
disebut
“Kemajuan”?

Siapa yang mendapat
keuntungan terbesar? 
Siapa yang paling 
dirugikan? Adilkah? 
masalah
ketimpangan? 



FAKTOR DILUAR TEMPATAN (NON-PLACE BASE)

Kapital/Modal

Peraturan dan penegakan

Harga/permintaan/konsumsi
suatu komoditi/jasa

Perencanaan pembangunan, proyek
pembangunan, Rencana tata ruang…

AKTOR: Pemerintahan, korporasi, NGO, lembaga
keuangan, Perguruan Tinggi?– Beragam
kepentingan, dasar pengetahuan, sistem nilai
yang digunakan?

Kelas, etnisitas, gender, umur, strata/hirarki sosial lain  

Lingkungan = biophysical + sosial

Aktor: individu dan kolektif -- memiliki interes dan kepentingan beragam

Pengetahuan dan praktek (tradisional dan non-tradisional), sistem nilai, makna, kepercayaan yang hidup dalam
masyarakat

FAKTOR TEMPATAN (PLACE BASE)

Pranata Sosial:
Aturan, norma, sistem nilai, 
kepercayaan, penegakanSejarah penguasan, pemanfaatan, produksi

Internasional

Nasional

Daerah

PEMETAAN 
ALIANSI 

& 
KONFLIK



Konteks
Interseksionalitas

• Konteks interseksionalitas 
(intersectionality) penting 
masuk dalam kerangka 
analisis berfikir dalam 
memahami sistem 
ketidakadilan dan 
ketimpangan dalam 
masyarakat



KeKerasan Terhadap Perempuan ??? KeKerasan Berbasis Gender? Kekerasan karena Identitas Geder?

§ Kekerasan BERBASIS GENDER - merupakan dampak kompleksitasnya kondisi sosial, budaya, ekonomi
dan politik. 

§ Konteks kekerasan terjadi di segala bidang kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, tempat kerja
maupun sistem bernegara. 

§ Budaya patriarkhi yang telah mengakar dan hidup dalam kehidupan masyarakat semakin kokoh ketika
bertemu dengan kekuatan Kepentingan Kapitalisme/kepentingan ekonomi global dan fundamentalisme, 
atasnama tafsir tunggal yang melahirkan praktik dominasi mayoritas terhadap minoritas tertentu. 
Kekerasan terhadap perempuan makin tidak sebatas relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, 
tetapi juga RELASI KUASA antara Negara dan rakyat, pemilik
modal dan rakyat, kekuatan KAPITAL/ekonomi global dan
negara, negara maju dan negara berkembang, dll.

Feminisme - Sebuah Kesadaran dan Aksi Gerakan yang Muncul dari Situasi Ketidakadilan
dan Penindasan Perempuan



Kekerasan Terhadap Perempuan-KTP

• Setiap PERBUATAN yang dikenakan pada seseorang semata-
mata karena dia PEREMPUAN yang berakibat atau dapat
menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, 
psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan
tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun
dalam kehidupan pribadi. (pasal 1, Deklarasi Internasional
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).



Bentuk, Akar & Faktor KBG

oKekerasan seksual
oKekerasan fisik
oKekerasan sosial dan

ekonomi
oKekerasan psikis atau

mental
oPraktek sosial/budaya yang 

membahayakan.



Identitas
sebagai Jati Diri??

Menemukenali & Memaknai Diri
Sebagai Perempuan

, 

IDENTITAS PILIHAN 

ORIENTASI POLITIK

IDENTIAS WARGA NEGARA

(IDENTITAS GENDER)

IDENTITAS 
SEKSUALITAS

IDENTITAS KELAS 

SOSIAL _ EKONOMI

(IDENTITAS AGAMA/KEYAKINAN  & SUKU -

Identitas Perempuan

Tidak Tunggal/Homogen

dan BERLAPIS



Apa yang Ditelusuri & Analisis?

KEKERASAN +  
Feminisasi
Femiskinan

DISKRIMINASI

KETIDAKADILAN

MULTY BEBAN

STREOTYPE

SUBORDINASI_
MARGINALISASI

Bagaimana 
KONTROL, 

EKSPOITASI & 
PENINDASAN 

perempuan?

POWER RELASI 
TIMPANG

FAKTOR Apa?

Siapa AKTOR?

Bagaimana & Apa
DAMPAKNYA/Akibatnya?



Apa Yang Dilihat – Analisis Berdasakan Pengalaman Perempuan 

Masalah
Sosial Struktural

Lembaga
Sosial

Sistem
Sosial

Kebijakan
publik
/Aktor
Negara   

Masalah yang terjadi di 
masyarakat seperti kekerasan, 
pemiskinan,  kriminalitas, dll

Interaksi antar sesama individu
sehingga membentuk nilai-nilai
dan adat istiadat – Landasan i
corak dari masyarakat setempat

Lembaga sosial dalam masyarakat
dari lingkup terkecil (keluarga) 
maupun lembaga lainnya seperti
lembaga politik, budaya/adat, 
ekonomi, dll

Kebijakan yang mempengaruhi
kehidupan Perempuan dan

Masyarakat Miskin



LEVEL & AREA PENINDASAN PEREMPUAN

KELUARGA

NEGARA

MASYARAKAT

KELUARGA
BESAR
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EMPOWERMENT
(Penguatan)

( Apa sumber-
sumber

pendukung)

? KESEMPATAN

Persepsi DIRI & VISI 
Perempuan ke Depan

Perubahan

Sumber yang 
Tersedia
Saat ini

Sistem
Gender 

yang Ada

DISEMPOWERMENT
(Pelemahan)

( Apa sumber
– sumber

penghalang)

?

Pengukuhan

STRUTUR EKONOMI 
& POLITIK

ADAT & TRADISI AGAMA



-terima kasih-


