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Didalam esainya, Razavi mencoba memperjelas kontribusi analisis gender dalam studi 

ekonomi politik agraria. Mengapa hal ini penting? Sebab selama ini kerumitan relasi gender dalam 

kajian agraria selalu disederhanakan dalam upaya-upaya pembangunan beraliran ekonomi neoklasik 

– tidak lepas dari mekanisme pasar. Disisi lain, kelompok ekonomi politik agraria justru kurang serius 

dalam membaca relasi gender sebagai moda eksploitasi. Meskipun ada kesadaran lebih awal, pun 

dari Karl Marx, untuk melihat komodifikasi tenaga kerja perempuan  yang begitu rentan eksploitasi. 

Esai ini menjadi penting, lantaran ia mengambil posisi cukup tegas untuk menkonseptualisasi tiga 

hal. Pertama, Razavi menyoal keheningan kelompok ekonomi neoklasik maupun ekonomi politik 

agraria dalam mendiskusikan keberagaman peran sosial dan hirarki gender dalam institusi rumah 

tangga. Kedua, Razavi membincangkan kaitan antara hirarki gender dalam internal rumah tangga 

petani dengan struktur kelas, pasar tenaga kerja dan institusi agraria lebih luas. Utamanya dalam 

membedah pertanyaan, mengapa perempuan dibayar sangat murah dalam pasar tenaga kerja? 

Ketiga, Razavi bergeser untuk menyoal beragam spektrum politik dalam melihat institusi- komunitas 

yang terinstitusionalisasi sebagai pengelola sumber daya perdesaan. Ia pun menanyakan secara kritis 

wajah keadilan dalam partisipasi dan pembagian akses sumber daya di institusi-institusi mapan 

tersebut. 

Tajuk pertama dalam pembahasan Razavi ialah ekonomi politik baru dan arena domestik. 

Bagian  ini  menjadi  pengingat  bagi  kajian  ekonomi  politik  agar  tidak  menyederhanakan 

keragaman hirarki dan struktur sosial unit rumah tangga petani. Selama ini, institusi rumah tangga 

selalu  dilihat tunggal.  Espin Andersen  (hal. 199) justru  menentangnya, ia menyebut kajian 

ekonomi politik cenderung buta dalam melihat dunia keluarga. Perlu disadari, melalui sirkuit Elson 

(hal. 199), bahwa kerumitan institusi rumah tangga selalu berkaitan dengan aliran barang, jasa, dan 

tenaga kerja di sektor privat dan publik. 

Semisal, dalam aliran tenaga kerja, ekonomi politik agraria perlu melihat reproduksi tenaga 

kerja dalam hirarki domestik keluarga petani. Selama ini, pandangan tentang rumah tangga petani – 

merujuk pada White (hal. 200)– selalu dilihat sederhana dalam wajah „kepala rumah tangga berjenis 

kelamin lelaki‟. Demikian pula perhatian kelompok ekonomi neoklasik, yang kerap bersandar pada 

asumsi heorik kepala keluarga sebagai pencari nafkah dan perempuan di ruang domestik karena 

akses yang terbatas terhadap pasar. Ketidakadilan dengan asumsi demikian menurut Agarwal (hal. 

202) bisa dilihat dari rasio seks, indikator nutrisi dan distribusi beban 

kerja, pada musim langka pangan atau musim panen. Siapakah anggota keluarga di dalam rumah 

tangga petani yang paling besar bebannya? 
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Kepekaan ini penting untuk mendebatkan tenaga kerja domestik di dalam keluarga dan 

hubungannya dengan moda produksi kapitalis. Di tengah struktur ekonomi politik kapitalisme, kerja 

domestik dipahami sebagai kerja tidak berbayar. Bentuk kerja ini merupakan client mode of 

production yang tampak sebagai produksi sosial di sektor non kapitalis dengan tujuan memproduksi  

nilai  lebih  bagi  ruang-ruang  kapitalis.  Kerja-kerja  domestik  ini  dikenal  juga sebagai kerja 

reproduktif yang bertujuan untuk mendukung kerja produksi seperti penyiapan pangan, air, kayu 

bakar dan menjaga anak-anak, lansia atuapu keluarga sakit. Kerja ini, meski tidak terlihat oleh 

mekanisme pasar, justru menghabiskan energi dan waktu cukup besar. Di sini, tenaga kerja domestik 

meski tidak berbayar memiliki fungsi vital untuk membentuk kekuatan tenaga kerja (labor force). 

Sayangnya, gagasan tentang reproduksi masih begitu samar dan bias gender lantaran seluruh kajian 

terfokus pada tenaga kerja berbayar –nilai menjadi jam kerja dan komodifikasi merujuk pada upah. 

Maka penting bagi kajian ekonomi politik agraria untuk mengakui bentuk kerja lain yang tak 

berbayar-tidak terkomodifikasi didalam analisis internal rumah tangga. 

Bila analisis gender dimaksudkan untuk memahami rumah tangga sebagai arena perjuangan, 

maka, “bagaimana memahami kepentingan dan kerjasama setiap anggota rumah tangga yang 

berasal dari ragam faktor seperti usia, jenis kelamin dan kelas sosial?” Kemudian, “Apa yang 

membuat perempuan dan lelaki muda tetap tinggal di dalam rumah tangga patriarkis dengan alokasi 

sumber daya yang minim dan curahan kerja lebih besar tanpa waktu luang?” 

Pertanyaan-pertanyaan  itu  membawa  diskusi  tentang  rumah  tangga  kepada  

perbincangan ekonomi politik lebih luas. Tajuk kedua ini disebut oleh Razavi sebagai gender dan 

mata pencaharian yang menyoal akses terhadap tanah, tenaga kerja dan sektor-sektor kerja non 

pertanian. Ada dua cerita penting yang ingin diceritakan di sini, yakni tentang mekanisme pasar 

tanah dan pasar tenaga kerja. Selama ini pasar selalu dibayangkan abstrak, sekalipun tidak. Menurut 

Polanyi (hal. 211) pasar merupakan istilah riil yang dikonstruksi secara sosial dan politik melalui 

hubungan sosial antar kelompok-kelompok, norma-norma, hirarki dan eksklusi. Maka penting bagi 

seorang feminis ekonomi politik agraria untuk memahami sifat-sifat dasar mekanisme pasar tanah 

dan tenaga kerja untuk melihat keterhubungan antara ketimpangan dalam ruang domestik dengan 

arena lebih luas. 

Selama ini proyek-proyek land reform –sejak tahun 1970an– tidak pernah lepas dari 

redistribusi tanah melalui mekanisme pasar dan negara. Negara menyediakan legitimasi formal 

terhadap kepemilikan properti tertentu (land titling). Sementara pasar menjadi perantara dari 

proses jual beli terhadap benda-bena yang telah menjadi properti. Proyek yang demikian, biasanya, 

buta perspektif gender. Proyek ini, menurut Agarwal (hal. 212), didasari pada asumsi-asumsi janggal 

yang menganggap bahwa setiap orang memiliki kemampuan kompetisi sama dalam perebutan akses  

sumber  daya,  termasuk  perempuan.  Lantas,  “Bagaimana  mungkin  perempuan  dengan 

pendapatan  rendah  menjadi  pemenang  di  reforma  agraria  -berbasis  jual-beli  tanah  pada 

umumnya?” 

Asumsi land reform dalam pandangan ekonomi neoklasik ini, nyatanya, memiliki banyak 

keterbatasan untuk melibatkan perempuan. Sekalipun, wajah perempuan tidak bisa dilihat homogen 

diantara mereka yang mampu dan tidak mampu mengumpulkan uang untuk membeli tanah atas 

nama mereka sendiri. Sebagai contoh kasus di Afrika Selatan, komunitas Sub Sahara, menunjukkan 

bahwa rejim properti (land titling) dalam beberapa hal justru menjauhkan akses perempuan 

terhadap tanah. Sekalipun, para perempuan janda dikenal sebagai kepala keluarga, akses tanah 
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tetap diperantarai otoritas kultural atau kerabat yang lelaki. Dengan demikian lelaki, dalam 

perantara negara dan pasar, cenderung dimudahkan melakukan transaksi jual beli tanah. 

Batasan  land  reform  dengan  mekanisme pasar  juga didorong oleh kepentingan  penjual  dan 

pembeli terhadap hak-hak properti tanah. Didalam kasus Afrika Selatan, mekanisme pasar ini justru 

meninggalkan banyak  kerikil.  Misal,  3,5  % ari  tanah  redistribusi  sudah terakumulasi menjadi 

lahan pertanian komersial. Masalahnya, sebagian besar advokasi gender justru mendukung 

liberalisasi pasar tanah untuk membuka kesempatan perempuan membayar tanah atas nama 

mereka sendiri. 

Marjinalisasi gender tidak hanya terbaca dari mekansime pasar tanah semata. Ada kondisi di 

mana perempuan tidak memiliki akses terhadap input pendukung produksi atas tanah tersebut. Bila 

demikian, para perempuan dan anggota keluarga lain berusia produktif akan saling membagi tugas 

untuk mencari pekerjaan non pertanian guan mendukung pertanian mereka dan keluarga lansia. 

Oleh karenanya, persoalan pasar tanah perlu didekati dengan pertanyaan mengenai fragmentasi 

tenaga kerja. 

Fragmentasi tenaga kerja ini merupakan pemisahan dan pembagian tenaga kerja keluarga 

untuk kepentingan unit usaha non pertanian. Cara-cara ini bisa dipahami sebagai daya lenting atau 

strategi  meneruskan  hidup  alih-alih  sebagai  proses  akumulasi  keuntungan  di  sektor  non 

pertanian. Namun, bila nilai kerja mereka begitu rendah –terutama bagi perempuan dalam ekonomi 

informal, maka wajah kemiskinan yang muncul ialah „self exploitation.‟. Di sini, karakter perempuan 

ditekan sedemikian rupa agar tetap murah. 

Di tengah situasi yang digambarkan sebagai self exploitation, ada persoalan bahwa 

akumulasi kapital mampu hadir di tengah ruang domestik yang tidak berbayar dan perempuan 

menjadi tenaga kerja murah. Lantas ada pertanyaan, bagiamana memperbaiki hal itu sebagai bagian 

dari gerakan akar rumput? Tajuk ketiga dari penulisan Razavi ini berkaitan dengan pembangunan 

dair bawah dan peran gerakan sosial dalam proses pembagian kewenangan berbasis gender. 

Tajuk  ini,  dalam  lingkaran  adnimistrasi  pembangunan,  memiliki  banyak  hambatan.  Salah 

satunya bagi perempuan janda yang makin hari kesulitan untuk menjaga tanah dari alokasi pimpinan 

tradisional. Selama ini perempuan jarang dilibatkan, segala runutan proyek terhadap 

sumberdaya hanya melibatkan lelaki. Perempuan menemui kesulitan lantaran seluruh proses 

adnimistratif seringkali dijembatani lelaki dengan kelembagaan begitu patriarkal. 

Ditengah pasar dan negara  yang berani memutuskan arena ekonomi politik makro di mana 

akumulasi kapital hadir dan kerja domestik tak berbayar menjadi tidak berarti. Maka ini menjadi 

waktu bagi pendekatan kritis untuk mengakui curahan kerja lain yagn tak berbayar. 

*** 

Bagi saya, hal penting dalam naskah naskah Razavi terletak pada gagasannya tentang 

reproduksi tenaga kerja.  Ia memberikan tantangan besar terhadap kajian ekonomi politik agraria 

untuk mencurahkan perhatian pada kajian ekonomi mikro. Di beberapa aspek, Razavi banyak 

menggunakan istilah yang digunakan kelompok populis dalam mengkritik generalisasi kajian 

ekonomi politik. Istilah tersebut yakni, reproduksi dan produksi hingga self exploitation untuk 

menggambarkan curahan energi petani yang begitu maksimal nyaris payah. Hanya saja, Razavi tidak 

menghitung keseimbangan tenaga kerja dan konsumsi dalam analisis rumah tangga petani. Alih-alih 

demikian, analisis mikro ini digunakan Razavi untuk mendefinisikan ulang keragaman agensi dalam 

rumah tangga petani. Dengan demikian, kerja perempuan menjadi tampak. 
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Disamping itu, Razavi tidak menanggalkan tradisi ekonomi politik untuk membaca kaitan 

antara level mikro dengan mekanisme pasar dan negara. Di sini razavi menemukan benang merah 

bahwa relasi gender menjadi wajah bagi proses eksklusi yang berlapis-lapis –tidak hanya dilakukan 

negara melainkan juga orang terdekat. Dihadapan pasar dan negara, para perempuan ditundukkan 

dalam relasi komodifikasi tanah dan tenaga kerja upahan. Tulisan ini penting, bukan karena 

kemampuan Razavi menghadirkan analisis gender dalam ekonomi politik agraria, tapi karena 

kemampuannya untuk menggunakan realitas-realitas kecil di tingkat keluarga. 

 

 


