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GENDER DAN HAK ATAS TANAH 
Oleh: Halia Asriyani 

 

Ketika isu gender mulai menjadi perhatian pada masa pasca kolonial di India, sebagian 

besar wilayah India pada masa itu masih didominasi wilayah pedesaan. Karena itu, membahas 

gerakan perempuan di masa itu berarti harus mengaitkan dengan hak perempuan terhadap tanah 

yang menjadi aset utama masyarakat pedesaan. Dengan demikian, kita akan membahas tentang 

bagaimana privatisasi aset mereka, pengelolaan aset dan produksi, serta mengaitkan dengan 

persoalan gender yaitu bagaimana peran perempuan terhadap aset tersebut. Hal ini tentu 

tergantung dari bagaimana pemberian hak kepemilikan perempuan atas tanah.  

Dalam naskahnya berjudul “A Field of One’s Own: Gender and land rights in south 

Asia”, Dina Agarwal, salah satu profesor bidang ekonomi di India menyatakan bahwa hak 

kepemilikan atas tanah oleh perempuan ternyata tidak menjamin keterlibatan perempuan atas 

tanah tersebut. Menurut Agarwal, property right saja tidak cukup namun harus didukung dengan 

control right. Hal ini karena moda produksinya adalah tanah yang bersifat subsisten dan 

produktif. 

Tanah adalah basis produksi utama jika kita berbicara tentang pertanian rakyat. Kalau 

penguasaan atas tanah sepenuhnya berada di bawah kontrol laki-laki, sementara perempuan 

justru yang bertanggung jawab mengatur terpenuhinya kebutuhan keluarga dari hasil pengelolaan 

tanah, maka akan ada wilayah yang dipahami perempuan yang tidak tersentuh. Melihat 

kecenderungannya, laki-laki akan lebih banyak menggunakan hasil pengelolaan lahannya untuk 

kebutuhan pribadi seperti membeli tembakau, alkohol, dan lain-lain. sedangkan perempuan lebih 

banyak bersentuhan dengan kebutuhan keluarga sehingga hasil produksi diperuntukkan bagi 

barang-barang yang bersifat komunal seperti susu untuk anak, kebutuhan dapur, dan lain-lain. 

Karena peran-peran yang diambil perempuan dalam rumah tangga juga memungkinkan adanya 

perspektif lain dalam pengelolaan tanah. Misalnya karena ia mengatur konsumsi untuk satu 

keluarga sehingga ia akan mempertimbangkan apa yang bisa disediakan lahannya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut, seperti menanam sayuran, buah-buahan, atau tanaman 

obat. 

Dalam tulisannya yang lain berjudul Land Right and Gender, Agarwal 

mengungkapkan bahwa di daerah Afrika dan India, tidak lebih dari 13% saja perempuan yang 

memiliki hak atas tanah. Meskipun dalam jumlah yang minim, namun hal ini menunjukkan 

bahwa perempuan juga sebenarnya memiliki potensi yang sama seperti laki-laki dalam 

kemampuan mengelola tanah. Dengan demikian, seharusnya perempuan pun diberi akses 

pendidikan yang sama terkait potensi tersebut. Misalnya mengikutsertakan perempuan dalam 

pelatihan-pelatihan pertanian. 

Di Indonesia sendiri, Dewi Kartika (Sekjen KPA) mengungkapkan bahwa ada 

beberapa permasalahan utama terkait agraria yang terjadi. Pertama mengenai krisis agraria yaitu 

pemilikian atau penguasaan tanah antara pemilik-pemilik kecil, seperti petani atau masyarakat di 



Artikel Diskusi Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan 
Sesi 4: “Gender dan Hak Atas Tanah” 

Bogor, Rabu 28 September 2016 
 
 

pedesaan, dengan pemilikan lahan skala besar yang utamanya memang didominasi oleh 

korporasi di semua sektor yang orientasinya lebih ke investasi. Kondisi ini menimbulkan situasi 

ketimpangan struktur agraria yang sangat tajam di Indonesia. 

Masalah yang kedua yaitu konflik agraria. Konflik agraria yang dimaksud adalah yang 

sifatnya struktural karena memang konflik ini diakibatkan oleh keputusan-keputusan pejabat 

publik. Misalnya oleh kementerian agraria, oleh Bupati yang mengeluarkan izin tambang, oleh 

PLHK kementerian kehutanan, termasuk atas keluarnya izin-izin HTI, HPH sampai izin lokasi 

untuk perkebunan sawit yang sangat masif sekarang ini. Bahkan untuk perkebunan sawit, tidak 

perlu lagi mengantongi Hak Guna Usaha (HGU), cukup dengan izin lokasi perkebunan sawit 

sudah bisa beroperasi. 

Yang ketiga, ada satu krisis agraria yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita sebagai 

negeri yang agraris, yaitu proses deagrarianisasi. Yaitu lenyapnya, atau berkurangnya secara 

drastis lahan pertanian akibat praktik-praktik perampasan tanah dan konversi lahan. Dari 

fungsinya sebagai lahan pertanian ke non pertanian. Proses deagrarianisasi sendiri terbilang 

sistematis karena memang difasilitasi dan dilegitimasi oleh banyak regulasi. Kemudian kalau pun 

konversi itu terjadi tepat di sektor pertanian, misalnya dari pertanian skala kecil atau rumah 

tangga petani menjadi terakumulasi di perusahaan pertanian skala besar. Maka tetap saja 

peruntungan dari lahan pertanian juga akan terakumulasi pada satu kelompok atau bahkan satu 

pengusaha investor yang mampu membuat pertanian skala besar dan menguasai ratusan atau 

ribuan hektar lahan. Jadi proses pertanian dan peruntungannya bukan lagi mengarah pada petanbi 

kecil. Seperti itulah proses deagrarianisasi bekerja. 

Kemudian yang keempat adalah kerusakan ekologis. Daya dukung alam yang merosot 

akibat eksploitasi, ekspansi, eksplorasi sumber daya alam yang sangat masif. Kemudian dampak 

dari keempat masalah pokok agraria ini adalah terjadinya buruhnisasi dan tunakisma. Sejumlah 

56% petani kita adalah petani gurem, yaitu yang pemilikan tanahnya rata-rata di bawah 0,36 

hektar. Kemudian sisanya itu adalah tuna tanah, yang berarti petani menjadi buruh-buruh di 

perkebunan, di pertanian skala besar atau di sektor-sektor informal di pabrik-pabrik. Kemiskinan 

di pedesaan berimbas lagi kepada kemiskinan di perkotaan karena semakin banyak orang-orang 

desa, petani bahkan perempuan-perempuan di pedesaan itu, karena ketiadaan akses dan haknya 

terhadap tanah, mencari mata pencaharian yang lain. Akhirnya mereka bermigrasi ke kota, 

terpaksa bekerja dengan upah buruh yang sangat rendah dan tidak layak, menjadi pekerja kasar, 

atau bahkan sampai ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. 

Keempat permasalahan pokok agraria di atas tentu saja punya kaitan dengan 

permasalahan gender. Meski dalam lingkup pedesaan, isu gender belum dianggap penting atau 

bahkan belum diketahui sama sekali oleh masyarakat. Menurut Christodoulou, bahwa turunan 

dari adanya permasalahan agraria seperti di atas adalah hadirnya kebijakan reforma agraria. 

Reforma agraria memiliki prinsip penataan ulang struktur agraria yang tadinya timpang menjadi 

lebih berkeadilan. Dari mulai proses tata kuasa, tata guna, hingga tata produksi, bahkan tata 

konsumsi diatur ulang menjadi lebih berkeadilan. Dengan demikian, melalui reforma agraria kita 
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bisa mengatur ulang struktur yang timpang antara negara, korporasi dengan masyarakat lokal. 

Lebih dalam lagi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. 

Selama ini masalah agraria selalu ditarik dari level komunitas atau desa, atau satu 

hamparan wilayah tempat terjadinya masalah agraria. tidak lagi membahas isu keadilan pada 

level rumah tangga. Sehingga melalui reforma agraria, kita bisa melakukan pengarus utamaan 

bahwa ketika bicara tentang keadilan sosial, kita juga harus berbicara soal keadilan gender. Pada 

faktanya pun memang ada perempuan-perempuan di banyak organisasi petani misalnya, menjadi 

mayoritas yang tidak tersuarakan atau “the silent majority”, atau istilah lainnya “invisible group” 

yang tidak terlihat dalam setiap pengorganisasian selama ini dalam gerakan reforma agraria 

namun memberi sumbangsi. Karena hal inilah sehingga perempuan memang wajib menjadi 

bagian dari gerakan reforma agraria. 

Kembali mengutip Dina Agarwal dalam tulisannya “Are we not peasants too?” yang 

menjawab pertanyan “Kenapa perempuan harus memiliki lahan?”. Ada empat alasan menurut 

Agarwal, karena yang pertama, kesejahteraan; kedua, efisiensi; ketiga, kesetaraan; dan keempat, 

pemberdayaan. Memberikan hak atas pemilikan dan pengelolaan tanah kepada perempuan 

berarti meningkatkan pula mutu hidup perempuan, yang dengan sendirinya juga meningkatkan 

mutu hidup suatu masyarakat.  

Pada dasarnya di Indonesia, keadilan gender telah dijamin oleh Undang-Undang 

Pokok Agraria yang sudah dirumuskan sejak tahun 1960 sebagai turunan dari Pasal 33 ayat 1 

UUD 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-

laki maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, 

dan serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik untuk dirinya-sendiri maupun keluarga. 

Tetapi memang ada mekanisme-mekanisme yang membuat undang-undang ini tidak dapat 

berlaku efektif. Seperti berlakunya peraturan-peraturan daerah yang tidak sensitif gender, atau 

berlakunya norma-norma adat atau hukum adat, bahkan oleh kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. 

Meskipun telah menjadikan perempuan sebegai subjek dalam redistribusi tanah sesuai 

mandat dari reforma agraria, belum menjamin sepenuhnya keadilan gender telah terlaksana. 

Tidak melibatkan perempuan dalam berbagai pertemuan kelompok tani atau pertemuan-

pertemuan masyarakat untuk pengambilan keputusan di suatu wilayah, meskipun agenda ini 

diklaim sebagai agenda reforma agraria, namun menunjukkan bahwa ada yang cacat atau bias 

dalam prosesnya. Singkatnya, dalam hal redistribusi tanah perempuan tinggal menerima 

hasilnya. Persoalan di bagian mana tanah yang diberikan kepadanya, perempuan hanya 

menerima saja, bahkan tidak mengetahui mengapa harus tanah di bagian itu yang diberikan 

untuknya. Jadi mungkin saja benar bahwa pada akhirnya perempuan memperoleh bagian dari 

sejumlah lahan dalam suatu wilayah, namun tidak dilibatkannya perempuan dalam proses 

pelaksanaannya menegaskan bahwa ketidakadilan gender belum diselesaikan. Karena itulah 

pengawalan dalam setiap proses kebijakan itu diperlukan. Adanya regulasi yang mendukung 

keadilan gender saja tidak cukup menyelesaikan masalah, sebab persoalannya ada pada 

penerapannya di masyarakat. 
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Dalam berbagai gerakan sosial pun seringkali aspek gender belum menjadi bagian dari 

proses perjuangan itu sendiri. Ini tentu masih menjadi tantangan berat. Mendaratakan keadilan 

gender dalam keadialan agraria harus kita mulai dari membiasakan sebuah analisis gender dalam 

memandang berbagai fenomena. Dengan begitu kita tidak lagi berangkat dari nol atau dari 

asumsi-asumsi seperti apa ketimpangan atau ketidakadilan gender itu terjadi dalam suatu 

kelompok. Data-data akurat sangat diperlukan dalam hal ini untuk mengetahui seperti apa 

ketidakadilan gender yang terjadi di satu kelompok yang tentu saja memiliki kompleksitas yang 

berbeda-beda. Dengan adanya data tersebut, bisa menjadi rujukan bagaimana menghadirkan 

sensitifitas gender dalam pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas lainnya pada suatu 

masyarakat. 

Membangun dari bawah sejauh ini adalah langkah strategis yang bisa kita ambil. 

Menciptakan level pengetahuan dan formasi yang sama antara laki-laki dan perempuan otomatis 

tidak hanya akan mendorong diafirmasinya kepentingan perempuan dalam proses-proses 

pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong pada keadilan dan kemajuan agraria yang lebih 

umum. Ketika berbicara tentang masalah gender, pada dasarnya kita tidak bicara tentang masalah 

perempuan saja melainkan masalah seluruh manusia. Bukan hanya perempuan saja, semua pihak 

perlu terlibat dalam mengatasinya untuk menciptakan keadilan, dalam hal ini hak atas tanah, 

yang berarti memberi sumbangsi bagi kemajuan agraria. 


