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Makalah Manji mencoba menggambarkan perkembangan kontemporer kebijakan tanah dan 

menguraikan gender dalam persoalan-persoalan tersebut. Masalah hak gender dan tanah cenderung 

diabaikan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Hal tersebut terlihat dari kebijakan dan 

hukum tentang tanah. Hal inilah yang dilihat oleh UNDP melalui Commission on Legal Empowerment 

of the Poor. 

 

Menurut Manji, pada akhir 1980-an, banyak negara Afrika yang telah memperdebatkan reforma 

agraria, perumusan kebijakan pertahanan nasional dan hukum pertanahan yag baru. Buku Hernando 

De Soto yang berjudul The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails 

Everywhere Else (2000) memperlihatkan bahwa negara-negara Barat telah gagal mencapai 

pembangunan yang semestinya. Soto memperlihatkan bahwa orang miskin sebenarnya memiliki 

aset, tetapi mereka tidak memiliki itu secara formal. Mereka tidak memiliki dokumen resmi yang 

menunjukkan aset mereka. Hal ini merupakan penyebab keterbelakangan atau kemiskinan. UNDP, 

melalui the Commission for the Legal Empowerment of the Poor berusaha untuk mengentaskan 

kemiskinan melalui peran hukum. 

 

Kiranya Manji sepakat apa yang disampaikan oleh Sachs (1996) mengenai hubungan antara 

formalisasi aturan hukum dan pembangunan. Menurut Sachs, aturan hukum diperlukan untuk 

pembangunan. Pembangunan akan terhambat tanpa fomalisasi aturan hukum yang mengatur 

properti. Menurut Manji, hukum adalah kunci dari pengembangan atau pembangunan sebuah 

negara. Namun, di sisi lain, aturan hukum bisa menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan 

politik. Hal itu karena formalisasi aturan kerap mengabaikan kompleksitas perjanjian informal dan 

kontrol sosial. Manji bersepakat dengan Upham; ia juga melihat bahwa alih-alih memberi dampak 

positif bagi pembangunan, hukum telah disalahpahami. Aturan hukum justru bisa juga membawa 

ketidakadilan dalam distribusi kepemilikan tanah. 

 

Manji menerangkan, proyek formalisasi kepemilikan tanah tidak memberi dampak yang berarti. Di 

Kenya, menurut Musembi (2006), pemiliki tanah yang telah memiliki tanah secara formal tidak 

mengakses kredit formal. Dari 111 responden, hanya dua yang mengambil kredit. Banyak memilik 

tanah yang takut jika tanahnya disita karena kredit macet seperti yang dialami orang-orang yang 

mengakses kredit. Hematnya, Manji melihat bahwa permasalahan kepemilikan tanah, hukum, dan 

pembangunan memiliki hubungan yang tidak sederhana.   
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Selain itu, menurut Manji, persoalan tanah dan perempuan sangat sedikit dibahas. Beban utang 

tidak mengenal gender; laki-laki dan perempuan memiliki beban yang sama dalam utang. Menurut 

Manji, ini adalah hal yang salah. Ada tiga alasan mengapa hal inisalah. Ada ketimpangan dalam 

rumah tangga; ada gap antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, terdapat perbedaan pendapatan 

dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan rumah tangga akan bergantung pada 

siapa yang mengontrol dana tambahan. Kemudian, alasan lainnya adalah penggunaan tanah sebagai 

jaminan kredit banyak diabaikan. Padahal kredit memungkinkan sebuah rumah tangga terlibat dalam 

kegiatan kewirausahaan produktif. Keamanan kepemilikian tanah harus dijamin untuk meningkatkan 

ketergantungan pada kredit. Dalam hal ini, perempuan akan menjadi tenaga kerja yang tidak 

berupah yang menyangga rumah tangga dan “pasar”. Perempuan juga diharapkan dapat membayar 

kredit dan mewujudkan pembangunan ekonomi. Faktanya, perempuan kesulitan dalam mengakses 

tanah ketika tanah tersebut masih menjadi tanah adat. Namun, kesulitan itu hilang ketika proses 

formalisasi dilakukan.  

 

Ruang perempuan terbatas pada lingkup domestik. Sementara laki-laki mengendalikan ekonomi 

rumah tangga; pengusahan dan agen pembangunan. Sedangkan perempuan hilang dari persoalan 

pembangunan. Hal ini lebih nyata dibandingkan perdebatan formalisasi kepemilikan tanah di atas. 

 

Kepemilikan tanah secara formal memang menjadi hal yang penting sebagai jaminan kredit. Dengan 

demikian, sebuah keluarga bisa mengambil kredit dan berwirausaha nonpertanian. Ini akan 

mengubah pola kerja perempuan, yakni sebagai agen baru dalam pembangunan. Memang pada 

dasarnya formalisasi kepemilikan tanah dapat mengurangi jumlah sengketa tanah. Namun, 

perselisihan baru akan terjadi antara peminjam kredit dan pemberi kredit. Manji memprediksi 

bahwa kasus ini akan terjadi selama tahun-tahun mendatang. 

 

Bagi Manji, perempuan harus diberikan hak untuk memiliki properti dan akses terhadap kredit. 

Tentu saja hak kepemilikan tanah dan akses kredit harus dilindungi oleh regulasi. Perempuan 

sebaiknya memiliki hak untuk berbicara mengenai rumusan kebijakan atau undang-undang. 


