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Manji mencoba membahas tentang hubungan antara Hukum, Pembangunan dan 

Implikasinya terhadap relasi Gender dan Hak Kepemilikan. Formalisasi hukum atas property diyakini 

oleh sebagian pihak seperti De Soto sebagai cara untuk yang harus dilakukan oleh negara-negara 

Non Barat untuk mencapai pembangunan dan untuk mengurangi kemiskinan. Persoalan kemiskinan 

adalah bukan karena ketiadaan kepemilikan asset pada kaum miskin tapi karena penguasaan asset 

yang dinilai tidak efektif karena tidak bisa dijaminkan untuk mendapatkan dana pinjaman. 

Formalisasi Hukum atas property seperti yang dimaksud oleh De Soto itu di Indonesia, dipayungi 

dengan program sertifikasi tanah oleh BPN.  

Kesetaraan Gender seringkali diabaikan ketika pemerintah membuat atau membahas 

aturan-aturan yang terkait tanah, reforma agraria, dan lain sebagainya.  

Di berbagai negara aturan tentang tanah yang baru dan bersifat homogen diharapkan dapat 

menggantikan bentuk-bentuk penguasaan tanah komunal yang kompleks dan beragam dengan 

penguasaan privat.  Namun peran dan fungsi penguasaan komunal yang informal yang berkembang 

di masyarakat diabaikan. 

Manji memperlihatkan bahwa formalisasi property/formalisasi relasi atas tanah untuk 

tujuan mengurangi kemiskinan justru tidak berjalan efektif diberbagai negara. Berdasar pada studi 

lapang di Kenya Selatan, Musembi memperdebatkan bahwa asumsi tentang pemberian status legal 

pada tanah akan membuat pemiliknya mndapatkan akses pada kredit sama sekali tidak terbukti. Dari 

111 orang yang telah mndapatkan formalitas hak dan  diwawancarai hanya 2 orang yang dapat 

mengakses pinjaman komersial. Hal yang menjadi sebabnya adalah; banyak yang tahu mengenai 

penyitaan yang dialami oleh mereka yang mengakses pinjaman. Hasil penelitian empiris lain yang 

dikutip musembi menunjukkan banyak yang meski sudah mendapatkan dokumen legal tanahnya 

tetapi tetap enggan mengakses kredit. Ada kecendrungan mereka lebih suka mendapatkan 

pedapatan dari hasil non pertanian, seperti upah dari kerja buruh. Juga adanya sistem mikro kredit 

yang terbangun dengan baik membuat peminjam tidak pergi ke bank. 

Di Botswana, Trinidad, dan Zambia ditemui keterbatasan sistem hukum formal untuk 

mempertahankan akses ke tanah di tengah kemiskinan dan pertumbuhan masyarakat urban dan 

peri-urban. Praktek perbankan komersial yang bias dalam pandangan kaum miskin ‘baik yang punya 

sertifikat maupun yang tidak, kalau miskin tetap tidak akan disetujui pengajuan kreditnya’ 
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Kritik gender atas formalisasi 

Dalam formalisasi kajian gender melihat : 

1. Pendukung maupun penentang formalisasi menyepakati bahwa formalisasi telah 

memainkan peran penting dalam mengarisbawahi hubungan antara kemiskinan dan 

pemerintahan 

2. Perubahan hukum dan aturan merupakan inti dari proyek formalisasi.  

3. Formalisasi harus memperhatikan upaya mewujudkan keadilan gender dan penguatan sosial 

dan ekonomi pada perempuan 

 

Ilmuwan feminis mendesakkan pentingnya menggunakan analisa formalisasi  pada studi 

mengenai keluarga dan rumah tangga.  Dengan penekanan pada ketidaksetaraan dalam rumah 

tangga, posisi tawar relatif laki-laki dan perempuan, dan kesenjangan asset gender. 

Selama ini diskusi soal formalisasi selalu netral gender, dengan asumsi peningkatan kesejahteraan 

ekonomi akan bermanfaat tanpa memandang gender. Hal ini keliru, dengan alasan: 

1. Menggabungkan kepentingan anggota keluarga. Sebagai contoh, bukti empiris menunjukkan 

bahwa peningkatan pendapatan dalam rumah tangga disikapi berbeda oleh perempuan dan 

laki-laki. Laki-laki meningkat konsumsi personalnya, sedang permpuan memperhatikan 

kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Pengaruh peningkatan pendapatan 

tergantung pada siapa yang memiliki kontrol terhadap kelebihan keuangan keluarga 

2. Implikasi pemanfaatan tanah secara kolateral pada tenaga kerja sering luput diperhatikan. 

De soto dan para pendukungnya menyatakan kredit akan memungkinkan rumah tangga-

rumah tangga untuk terlibat pada kegiatan usaha produktif di luar pertanian. Dengan 

demikian meningkatkan kepercayaan bank untuk memberikan kredit. Tidak ada yang 

melihat dengan apa hutang ini dibayar. Perempuan yang bekerja tanpa upah akan menjadi 

penyangga rumah dan pasar.  Tenaga perempuan –gratis, fleksibel, dan mau- diharapkan 

melayani kredit pedesaan dan menumbuhkan perkembangan ekonomi 

3. Proses reforma penguasaan tidak dipermasalahkan dalam advokasi formalisasi. Relasi kuasa 

yang ada –antara laki-laki dan perempuan, antar lapisan kasta- seringkali menentukan tanah 

akan  terdaftar sebagai hak siapa dan siapa yang dilindungi haknya oleh formalisasi. Terbukti 

hak atas tanah perempuan yang dimenangkan melalui hukum adat seringkali hilang dalam 

proses formalisasi. 

 

Kebijakan tanah secara eksplisit kini dihubungkan dengan pengurangan kemiskinan. Membiarkan 

kaum miskin beresiko ketika masuk pada sistem kredit. Menarik bahwa pada topik-topik tertentu 

mereka yang mengadvokasi formalisasi diam : kemungkinan pengambilan kembali kepemilikan, efek 

terpapar pada resiko menghadapi ketidakmenentuan dan fluktuasi pasar agrikultural, serta 

meningkatnya tenaga kerja keluarga yang dibutuhkan untuk membayar pinjaman.  

Seperti yang telah diketahui para feminis, banyak kebijakan pembangunan yang melanjutkan 

penghormatan pada pemisahan publik/privat. Perempuan didudukkan pada ruang domestik, laki-laki 

memegang kontrol atas ekonomi keluarga. Hal ini sangat nampak dalam perdebatan mengenai 

formalisasi. Laki-laki diciptakan sebagai pengusaha yang aktif dan sebagai pelaku pembangunan. 

Perempuan, dengan hambatan khas mereka, seringkali dihilangkan dari gambaran ini. 


