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Manji menyajikan diskusi dan rekomendasi kebijakan atas fenomena upaya formalisasi hak 

atas tanah yang dilihat sebagai aspek yang menjadi kunci dari pembangunan suatu negara. 

Formalisasi hak atas tanah adalah upaya memformalkan hak atas tanah dan properti yang dimiliki 

oleh masyarakat untuk dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman kredit.  

Merujuk pada berbagai sumber, Manji menunjukkan bahwa formalisasi hak atas tanah dan 

properti tidak seindah apa yang disampaikan oleh para pendukung teori ini. Para pendukung teori 

ini, yaitu lembaga-lembaga internasional seperti World Bank dan, seperti disajikan Manji, para 

pendukung ekonomi yang neo liberal seperti Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar 

Negerinya, Collin Powel, berpendapat bahwa formalisasi hak atas tanah atau properti akan 

memudahkan petani untuk mengakses kredit perbankan dengan menjaminkan sertifikat tanahnya. 

Mereka berasumsi bahwa kredit perbankan untuk upaya pertanian off-farm akan serta merta 

mendorong peningkatan pendapatan dari upaya wirausaha yang meningkat karena meningkatnya 

modal. 

Manji menunjukkan melalui berbagai contoh bahwa apa yang disuarakan oleh para 

pendukung formalisasi hak tanah dengan berbagai alasan dan tujuan tersebut tidak tepat dan 

cenderung menyederhanakan masalah. Selain itu, Manji juga menyatakan bahwa upaya mendorong 

formalisasi hak atas tanah/properti justru gagal melihat berbagai masalah terkait dengan sertifikasi 

hak atas tanah atau properti lain. Permasalahan yang tidak dilihat oleh upaya formalisasi hak atas 

tanah ini, di antaranya adalah, ketimpangan jender. 

Manji menjelaskan lebih lanjut bahwa formalisasi hak atas tanah tidak serta merta 

meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarga petani. Secara alamiah, seperti dikutip 

Manji, studi menunjukkan bahwa apabila ada kelebihan pendapatan keluarga, perempuan 

cenderung untuk membelanjakan pendapatan tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga dibandingkan laki-laki. Manji menggunakan studi empiris yang menunjukkan bahwa laki-

laki, apabila memiliki pendapatan tambahan, justru akan menggunakannya untuk konsumsi 

personal. Oleh karena itu, merujuk pada studi tersebut, Manji menyatakan bahwa pemberian status 

kepemilikan formal atas tanah kepada laki-laki belum tentu akan meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarga seperti apa yang diimpikan oleh teori formalisasi hak atas tanah dan 

hubungan linearnya dengan peningkatan ekonomi. Pertama karena formalisasi hak atas tanah dan 

properti belum  tentu dilanjutkan dengan upaya mengakses kredit perbankan untuk usaha off-farm, 

sehingga tidak bisa dilihat bahwa formalisasi hak atas tanah akan berkorelasi dengan peningkatan 

pendapatan keluarga. Kedua, apabila sertifikat tanah kemudian digunakan untuk mengakses kredit 

perbankan sehingga terjadi peningkatan usaha dan pendapatan keluarga, hal ini belum cukup untuk 
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secara otomatis meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti yang diteorikan de Soto dan 

cendekiawan dari kelompok ini. Manji menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan hal yang 

terakhir, perwujudan kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada siapa yang memiliki kuasa 

untuk menentukan penggunaan pendapatan tambahan tersebut. 

Di bagian akhir, Manji merekomendasikan agar pihak-pihak yang mendorong formalisasi hak 

atas tanah dan properti berhati-hati karena berbagai hal yang disebabkan oleh pemberian sertifikat 

hak atas tanah, terlebih lagi apabila kebijakan ini tidak sensitif jender. Untuk itu, Manji 

merekomendasikan beberapa hal untuk dilakukan oleh bank, salah satunya untuk meminta 

persetujuan perempuan dan anak-anak dari laki-laki yang mengajukan pinjaman dengan agunan 

properti atau tanah. Dengan adanya persyaratan ini, Manji menyatakan bahwa perempuan dan 

anak-anak dapat ikut menentukan nasib mereka dan tidak tiba-tiba terombang-ambing apabila hal 

terburuk terjadi, yaitu pinjaman tidak dapat dibayarkan dan properti mereka disita oleh bank. 

Menurut saya, dengan judul yang sarat muatan jender, tulisan Manji terlalu panjang sebelum masuk 

ke pembahasan terkait jender. Seharusnya, Manji dapat menyajikan lebih banyak bahasan terkait 

hak atas properti dan ketimpangan jender. Namun begitu, latar belakang dan permasalahan umum 

terkait dengan formalisasi hak atas tanah yang disajikan Manji membantu pembaca untuk dapat 

memahami formalisasi hak atas tanah secara cukup menyeluruh. 

Di sisi lain, rekomendasi yang ditawarkan Manji untuk mengurangi masalah yang muncul 

pasca pemberian hak atas tanah kepada keluarga petani merupakan rekomendasi-rekomendasi yang 

membutuhkan dua atau tiga tahap prasyarat sebelum dapat dilaksanakan, misalnya proses 

pendidikan kritis dan pemberdayaan perempuan dan anak, selain proses advokasi kepada perbankan 

untuk dapat memasukkan pertimbangan perempuan dan anak pada persyaratan pinjaman kepada 

mereka. Hal ini merupakan serangkaian upaya yang tidak kalah sulitnya dibandingkan upaya 

mengarusutamakan keadilan jender pada governansi tanah. 

Namun saya setuju bahwa upaya berbagai kelompok progresif yang menyuarakan keadilan 

jender, termasuk dalam hak atas properti dan penggunaannya harus terus dilakukan untuk 

memperkaya perspektif para pengambil kebijakan. 


