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Pengantar 

Relasi sosial, institusi dan gerajan agraria telah bayak diuntungkan dengan studi feminis yang 

telah membantu untuk memperluas kajian perubahan politik ekonomi agraria terkait dengan relasi 

gender dan proses yang perubahan sosial yang lebih lebar. Analisis gender berusaha 

mengidentifikasi beberapa pemikiran dominan dalam kajian agraria seperti: rumah tangga buruh 

tani dan keterkaitannta pada struktur politik ekonomi yang lebih luas;analisis pasar 

perdesaansebagai suatu konstruksi sosial politik yang berpotensi pada ketidaksetaraan; serta 

memahamai peran dan batasan masing-masing tatanan institusi (negara, pasar dan komunitas) 

dalam pengelolaan sumber daya. Kompleksitas permasalahan ini telah dibatasi oleh ekonom 

neoklasik dan organisasi pembangunan yang berkuasa yang kurang mempertimbangkan 

permasalahan gender. Termasuk pada politik ekonomi atas perubahan agraria yang kurang serius 

untuk berusaha mengkaji permasalahan itu, sekalipun buruh perempuan telah mengalami 

komodifikasidan masuk kedalam area kepentingan yang sama dalam pengembangan perekonomian 

informal pada perdesaan yang juga mengalami eksklusi, perlakuan hirarkis dan eksploitatif. 

Untuk mengkaji hal tersebut secara mendalam, penulis artikel tersebut membagi 

pembahasan ini kedalam tiga bagian, antara lain: (1) kerja pada institusi domestik, seperti rumah 

tangga dan keluarga, bagaimana proses bekerja dalam internal institusi, serta keterkaitannya dengan 

struktur ekonomi politik yang lebih luas; (2) memahami struktur dan institusi pada ekonomi agrarian, 

khususnya pada pasar buruh dan intitusi kepemilikan tanah terkait relasi gender seperti halnya relasi 

kekuasaan dan ketidaksetaraan; (3) memahami komunitas, seperti lembaga perdesaan, kewenangan 

tradisional, lembaga adat serta pemerintahan daerah yang bekerja dalam desentaalisasi, atau 

lembaga lain yang terkait dalam proses pembuatan keputusan atas sumber daya perdesaan dan 

aspek lainnya. 

 

 Politik Ekonomi dalam Arena Domestik 

Struktur domestik kini mulai terlihat keterkaitannya dengan aspek politik ekonomi. Sektor 

domestik memiliki keterkaitan dengan sektor privat maupun publik. Struktur domestik dapat 

memproduksi pekerja atau masyarakat. namun, struktur domestik kini terlalu mudah mengikuti arus 

barang jasa dan nilai dari sektor lainnya. Arena domestik juga dapat dipengaruhi oleh pemikiran 

ketidak setaraan dan juga terus memproduksi sumberdaya yang juga memiliki nilai tersebut pada  

lingkungan internalnya. 

Pada lingkungan domestik, anggota keluarga seringkali bekerja tanpa mendapatkan bayaran, 

sehingga menjadi bayangan dalam politik ekonomi perubahan agrariadan sulit untuk diidentifikasi 
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dalam kehidupan. Selain itu, organisasi ekonom neoklasik dan kebijakan menunjukkan bahwa 

mereka lebih tertarik pada persoalan rumah tangga dan beberapa aspek feminis, namun, metode 

penelitiannya kurang kompleks dan lebih kontekstual serta lebih banyak memasukkan aspek feminis. 

Atas pemasalahan tersebut, penulis artikel tersebut membuat kerangka berpikir ulang 

tentang rumah tangga petani. Ekonomi rumah tangga harus dipelajarai secara serius. Kajian tersebut 

tidak hanya mendampingi permasalahan gender melainkan juga memeahami relasi gender dalam 

interaksi internal rumah tangg dan tujuan ekonomi dan kebijakan yang lebih luas. Proses produksi 

dan reproduksi harus dikaji secara mendalam. Reproduksi dimaknai sebagai restrukturalisasi 

terhadap kondisi agrikulutral dalam negara. buruh domestik yang selama ini tidak mendapatkan 

bayaran juga perlu dihitung dalam identifikasi ekonomi sebagat tenaga buruh yang bersedia untuk 

kerja sebagai aset sosial. 

 

Gender dan Mata pencaharian  

Permasalahan ketidaksetaraan gender pada dasarnya telah diketahui oleh berbaga 

mikroekonom, namun struktur gender tersebut belum bisa diperluas pada struktur ekonomi yang 

baru. Untuk itu, hal tersebit perlu diperluas pada beberapa arena institusi yang lebih luas. Pasar 

tanah merupakan insttusi yang terkait dengan permasalahan agraria. Institusi gender pun perlu 

dilekatkan pada pasar tanah perempuan juga perlu memiliki lahan yang menjadi hak miliknya 

sendiri. Kepemilikian tanah tidak menjadi hak milik laki-laki, seperti yang dilakukan oleh negara pada 

saat memberikan hak tanah, melainkan perempuan juga perlu masuk dalam pasar lahan baik dalam 

aspek formal maupun informal dalam mengelola lahan agraria. 

Mata pencaharian dalam bidang agraria juga perlu diperluas atau ada proses diversifikasi. 

Diversivikasi mata pencaharian ini dapat diartikan sebagai proses dimana keluarga perdesaan 

memperluas jenis kegiatan dan memberi dukungan sosial atar usahanya untuk meningkatkan 

kemampuan agar dapat bertahan dan meningkatkan standar hidup mereka. Namun, hal ini 

berpotensi untuk menimbulkan eksploitasi, khususnya pada diri sendiri dan agak samar dalam 

membedakannya dengan kondisi kemiskinan atau mekanisme survival. Mata pencaharian biasanya 

juga memiliki aturan umum yang menyarankan agar pria menempati posisi atasdalam ekonomi 

informal dan perempuan menempati posisi bawah. Pada sektor informal, khususnya off-farm, 

cenderung tidak menguntungkan perempuan. pekerja perempuan dihargai lebih rendah daripada 

pria.   

 

Peran gerakan sosial dan komunitas dalam desentralisasi dalam pembangunan bottom up. 

Praktik feminis memiliki sejarah panjang dalam demokrasi lokal organisasi akar rumput dan 

gerakan sosial dalam struktur kekuasaan dan menulis ulang agenda politik. Perempuan juga turut 

serta dalam gerakan sosial, baik dalam protes tang terorganisir pada kelompok lingkungan ataupun 

serangan lahan, bagaimanapun juga tidak menjamin adanya perubahan relasi gender. Sangat sulit 

untuk menyisipkan pemikiran kesetraan gender dalam beragam institusi, terutama lembaga 

tradisional yang cenderung patriarki. Banyak kajian yang dapat dijadikan sebagai peringatan atas 

institusi lokal yang menjadi sumber relasi sosial perdesaan yang tidak setara yang berdampak pada 

perempuan dan kelompok kecil lainnya yang kurang memiliki kekuasaan. Bahkan, lembaga negara 

bisa lebih memikirkan permasalahn gender daripada institusi daerah yang cenderung patriarki dan 

konservatif. 
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Kesimpulan  

Kajian feminis memiliki beberapa kontribusi kunci dalam menganalisis relasi sosial agraria, institusi 

dan mata pencaharian. Penulis berupaya untuk menjelaskan masing-masing aspek tersebut kedalam 

tiga bagian. Ia pun telah melakukan beragam kajian literatur serta membandingkan beberapa data 

dari penelitian terdahulu untuk menjelaskan kontribusi kunci dari kajian feminis. 

 

 


