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Diskusi Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan Sajogyo Institute 
“Perempuan Dalam Perubahan Agraria” 

 
 (Bogor, 25 Juli 2016) Rezim kebijakan agraria di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia telah 
melalui berbagai fase dengan berbagai perubahan kebijakan. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi 
kehidupan perempuan. Pada setiap fase perubahan tersebut kondisi perempuan dituntut, ditantang atau 
bahkan dipaksa melakukan berbagai macam penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai ranah. Memahami 
kondisi perempuan terkait dengan perubahan kebijakan, lanskap alam, sampai kondisi ekonomi dan sosial-
ekologis perlu didekati secara hati-hati dan mendalam agar mampu memotret dengan benar maksud dari 
tuturan, bahasa dan tindakan perlawanan perempuan yang hanya dapat dipahami melalui kepekaan, riset 
mendalam dan bacaan yang tepat. 

Maka, Pada Senin 25 Juli 2016 Kelompok Belajar Sajogyo Institute melaksanakan putaran pertama 
diskusi dengan tema “Perempuan dalam perubahan Agraria”. Diskusi ini dihadiri oleh 30 peserta dari 
kalangan pegiat, aktivis, mahasiswa dan akademisi yang berdomisili di Jabodetabek. Tidak ketinggalan para 
peserta yang berada di luar Jabodetabek dapat juga mengikuti diskusi yang ditayangkan melalui video live 
streaming. Tiga Naskah Agraria dan perempuan seperti Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial karya 
Ratna Saptari dan Brigitte, Gender, Land Rights and Democratic Governance karya Ambreena Manji dan 
Engendering the Political Economy of Agrarian Change karya Shahra Razavi menjadi naskah wajib yang 
harus dibaca dan direview oleh para peserta sebelum mengikuti diskusi. Empat perwakilan peserta yaitu 
Huw Calford, Ciptaningrat Larastiti, Betty Nababan dan Rose Dougherty berkesempatan menyampaikan 
hasil reviewnya atas naskah-naskah tersebut. Kemudian, diikuti penyampaian pandangan dari peserta lain 
dan cerita pengalaman lapang dari Siti Maimunah.  

Razavi dalam naskahnya menerangkan bahwa memasukkan pendekatan gender (analisis feminis) 
terkait perubahan agraria sangat penting karena kerja reproduksi perempuan pada dasarnya merupakan 
dukungan terhadap kerja produksi yang seringkali dilakukan laki-laki, dan ini melahirkan nilai lebih yang 
selama ini terabaikan dalam kajian ekonomi-politik neoklasik. Sehingga kontribusi dan nilai kerja 
perempuan tidak tampak. Kebijakan agraria seperti sertifikasi tanah, atau melalui institusi mapan seringkali 
membuat perempuan terpental dari persaingan memperoleh hak kepemilikan atau pengelolalan atas 
tanah. Karena sejauh ini laki-laki masih di pandang sebagai kepala rumah tangga utama maka dalam proses 
mekanisme pasar atau pengkomodifikasian tanah pihak laki-lakilah yang utama terlibat. 

“Tidak mengherangkan jika hari ini, kemiskinan masih menjadi wajah perempuan. Kebijakan agraria 
cendrung patrialkal dan berbasis pasar. Sehari-hari subordinasi terus berlangsung, mendorong perempuan 
melakukan “self exploitation”, yaitu perempuan terdesak melakukan kerja apapun untuk bertahan hidup 
karena berbagai keterbatasan dalam akses pegelolaan sumber daya alam”, terang Melani Abdulkadir-
Sunito. Perluasan sebuah dorongan untuk lebih memperlihatkan nilai dari kerja-kerja perempuan baik pada 
ranah produksi terutama pada ranah reproduksi. Kondisi perempuan juga tidak dapat dilihat sebagai 
sesuatu yang seragam tapi ia beragam. Berbeda dari satu waktu ke waktu lain, tempat dan kondisi yang 
meliputinya. 

“Perempuan adalah pengetahuan, aksi yang dibangun perempuan merupakan refleksi dari 
pengalaman hidup. Membaca naskah-naskah untuk memahami posisi perempuan dalam perubahan agraria 
perlu memperhatikan latar belakang setiap penulisnya sebagai alat bantu untuk memahami perspetif 
penulis naskah. Perbedaan latar belakang, tingkatan analisis iapakah dia bersifat makro, meso atau mikro 
akan memberikan gambaran yang berbeda tentang potret perempuan”, tutur Siti Maimunah. 

Diskusi dilakukan secara tematik pada minggu kedua dan keempat di setiap bulan. Sesi diskusi 
kedua akan dilaksanakan dengan tema, “Reorganisasi Ruang, Krisis Sosial Ekologis & Akibatnya untuk 
Perempuan”. Informasi lebih lanjut mengenai diskusi Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan SAINS 
selanjutnya dapat menghubungi Nila Dini, melalui Email: kelompokbelajar.sains@gmail.com atau HP: 
085719610656. 

 
 

  


