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TANTANGAN PERJUANGAN PEREMPUAN 

 

Di banyak wilayah dunia, kemiskinan berwajah perempuan. Data kemiskinan yang 

diterbitkan oleh berbagai lembaga internasional, seperti United Nations Development Fund for 

Women (UNIFEM, 1995) dan Asian Development Bank (ADB, 2000), menunjukkan bahwa 

sekitar 60 hingga 70 persen dari penduduk miskin di dunia adalah perempuan, dan jumlah 

perempuan miskin tersebut masih terus meningkat (dalam Chant, 2007: 5). Semakin tingginya 

ketimpangan dan kemiskinan di berbagai penjuru dunia tidak terjadi secara alamiah, namun 

dibentuk oleh kapitalisme global beserta kompleksitas kolaborasi kuasanya, melalui berbagai 

proses pengusiran paksa (expulsions) terhadap sebagian penduduk dari ruang hidupnya, seperti 

terjadinya pengambilalihan sekitar 220 juta hektar tanah di berbagai negara miskin oleh para 

investor asing sejak tahun 2006, yang telah menyingkirkan jutaan petani dari mata 

pencahariannya (Sassen, 2015: 1-2). Di Indonesia, reorganisasi ruang dari hutan dan pertanian 

menjadi kawasan industri tambang, melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pengusaha 

tambang, tidak hanya berdampak pada krisis ekologis tetapi juga mengakibatkan pemiskinan 

petani perempuan, seperti yang terjadi di Desa Makroman Kota Samarinda (Maimunah, 2014). 

 Maraknya pemiskinan perempuan di berbagai wilayah Indonesia masih belum banyak 

diperbincangkan dan dikaji di ruang publik. Persoalan inilah yang melatari Sajogyo Institute  

untuk menyelenggarakan “Peluncuran Kelompok Belajar dan Pameran” pada 15 Juni 2016 di 

Aula Baehaqi Gedung P4W Institute Pertanian Bogor-Baranangsiang. Selain ditujukan untuk 

menyemarakkan kajian tentang ragam pemiskinan perempuan, peluncuran kelompok belajar ini 

juga bermaksud memunculkan dan menguatkan kepemimpinan perempuan dalam perjuangan 

agraria, yang selama ini cenderung tenggelam di arena sosial-politik. Peluncuran kelompok 

belajar agraria dan perempuan ini juga dibarengi pameran dari temuan lapangan yang dihasilkan 

oleh Program Beasiswa Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan. Sejak Februari 2016, 

Sajogyo Institute  menyediakan beasiswa belajar bagi tiga belas fasilitator perempuan untuk 

melakukan penelitian terkait perubahan agraria dan kepemimpinan perempuan. Dalam pameran 

ini, tiga belas fasilitator menyajikan temuan lapangan dalam bentuk cerita, peta dan foto 

bernarasi, yang menggambarkan kekhasan lansekap, reorganisasi ruang, konflik sosial, dan 

posisi perempuan dari waktu ke waktu. “Temuan-temuan tersebut semakin menunjukkan bukti 

bahwa kelompok paling rentan, sekaligus menerima dampak paling utama dari krisis sosial-



ekologis adalah kelompok perempuan”, ungkap Direktur Eksekutif Sajogyo Institute Eko 

Cahyono saat membuka acara tersebut.  

Pemiskinan perempuan bukan sebuah proses sederhana; namun terbentuk melalui 

kompleksitas relasi kuasa yang saling berkelindan dalam beragam aspek ekonomi, sosial, politik 

dan budaya.  Perjuangan perempuan dalam mengelola ruang hidupnya pun menghadapi beragam 

tantangan yang sangat rumit, dan membutuhkan kajian yang cermat pada setiap kasus yang 

dialami perempuan. Tantangan perjuangan perempuan ini menjadi tema utama dalam sesi 

pengantar kelompok belajar agraria dan perempuan, yang dimoderatori oleh Siti Maimunah, 

peneliti sekaligus anggota Dewan Pengurus Sajogyo Institute. “Sajogyo Institute mengupayakan  

menampakkan perjuangan perempuan, dan mau menyusun naskah-naskah rujukan yang dapat 

digunakan untuk  memahami perjuangan perempuan”, ujar Siti Maimunah saat mengantarkan 

sesi diskusi dengan tema “Gender dan Perjuangan Tanah Air” pada 15 Juni 2016 di Aula 

Baehaqi IPB Bogor. Sesi Diskusi Pengantar ini dihadiri dua narasumber, yaitu Direktur Rumah 

KitaB Lies Marcoes dan Peneliti Senior Sajogyo Institute Noer Fauzi Rachman. 

 

I. Visibilitas Perempuan 

 “Visibilitas perempuan” menjadi tema pembahasan yang ditekankan oleh Lies Marcoes 

sebagai narasumber pertama. Selama menjadi aktivis perempuan yang sering melakukan 

penelitian di berbagai pelosok Indonesia, Lies menemukan beragam persoalan perempuan yang 

selalu berkaitan dengan masalah agraria. “Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sangat 

beragam mulai dari soal kekerasan, kawin anak, migrasi, sampai hilangnya kehadiran dan 

peran perempuan dari ruang publik. Kesimpulan saya bahwa keseluruhan permasalahan itu ada 

hubungannya dengan perubahan ruang hidup, terkait hilangnya akses tanah, serta berubahnya 

kepemilikan dan pengelolaan tanah”, terang Lies. Namun, topik perubahan ruang sosial-

ekologis yang berakibat negatif pada perempuan justru cenderung tidak menjadi perbincangan 

publik, apalagi di ruang-ruang politik. Bahkan, sebagian besar aktivis perempuan luput meninjau 

kecarut-marutan persoalan perempuan yang dilatari oleh krisis sosial-ekologis. 

 “Visibilitas perempuan” dan berbagai persoalannya, menurut Lies, tidak terlepas dari 

sejarah kelam Bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Baru sudah lama menumpas habis gerakan 



perempuan akar rumput, yang tergabung dalam Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)
1
, dan 

hampir tidak ada lagi gerakan perempuan yang berani bersuara lantang untuk mengadvokasi 

permasalahan perempuan dan agraria. Tidak hanya itu, pembungkaman gerakan perempuan oleh 

Pemerintah Orde Baru juga disertai dengan pengawasan dan pengerdilan organisasi perempuan 

yang dicerabut dari dinamika ekonomi-politik. Di bawah pemerintahan Orde Baru, hanya ada 

tiga organisasi perempuan yang terus diperkuat perannya, yaitu Dharma Wanita (organisasi istri 

pegawai negeri), Dharma Pertiwi (organisasi istri anggota militer) dan Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), sebagaimana dilansir dalam laporan khusus CNN Indonesia (Yuliawati dan 

Gumilang, 2016). Begitu pula dua organisasi perempuan muslim, Muslimat NU
2
 dan Aisyiyah 

Muhammadiyah
3
, selalu diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah Orde Baru untuk tidak 

terlibat dalam persoalan ekonomi-politik, sehingga para pegiat perempuan di dua organisasi 

muslim terbesar tersebut cenderung muncul sebagai kelompok elit perempuan yang tidak pernah 

memperjuangkan persoalan perempuan di tingkat lokal, tetapi hanya menjadikan perempuan 

sebagai sasaran dakwah.  

Konsekuensinya, meski sejak Era Reformasi  dimulai tahun 1998, perempuan memiliki 

jatah politik 30% di lembaga legislatif, penetapan persoalan perempuan di arena politik 

cenderung bersifat elitis, sementara perjuangan perempuan dalam menghadapi problem sosial-

ekologis di tingkat lokal hampir tidak pernah terdengar, apalagi dipertimbangkan sebagai 

                                                           
1
 Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar (Gerwis), 

didirikan oleh SK Trimurti dan beberapa perempuan pejuang kemerdekaan lainnya pada 4 Juni 1950. 

Pada 1965, jumlah anggota Gerwani mencapai sekitar 1,5 juta hingga 1,7 juta orang. Persoalan yang 

diusung Gerwani adalah penolakan terhadap poligami dan perkawinan di bawah umur, pengembangan 

pendidikan perempuan dan pengentasan buta huruf, penyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, serta 

mendukung penerapan kebijakan Reforma Agraria. Namun, para kader Gerwani kemudian difitnah 

terlibat mencungkil mata dan menyileti alat vital tujuh perwira Angkatan Darat sambil menari telanjang 

pada peristiwa 30 September 1965. Sejak saat itu, para anggota Gerwani diburu, ditahan, diperkosa dan 

disiksa oleh anggota militer (Yuliawati dan Gumilang, Laporan Khusus CNN Indonesia, 2016). 
2
 Muslimat Nahdlatul Ulama (MNU), yang awalnya bernama Nahdlatul Ulama Muslimat (NUM), 

dirintis sejak diselenggarakannya Muktamar NU ke-15 di Surabaya  pada tahun 1940, namun belum 

memperoleh pengakuan resmi dari pengurus NU. Pada tahun 1946, pada Muktamar NU ke-16 di 

Purwokerto, Muslimat NU resmi menjadi bagian keorganisasian NU yang memiliki struktur 

kepengurusan sendiri. Muslimat NU menfokuskan pengembangan peran perempuan dalam pendidikan 

dan dakwah (MNU, https://www.muslimat-nu.com/sejarah-muslimat-nu/). 
3
 „Aisyiyah merupakan organisasi perempuan di bawah kepengurusan Muhammadiyah. „Aisyiyah 

Muhammadiyah resmi didirikan pada 19 Mei 1917. Aisyiyah Muhammadiyah memiliki paham Islam 

yang berkemajuan dan menekankan pentingnya pengembangan pendidikan, seperti pendidikan 

keaksaraan, pendirian mushola perempuan, penerbitan majalah Suara „Aisyiyah pada tahun 1926, 

pendirian sekolah TK, dan sebagainya („Aisyiyah, http://www.aisyiyah.or.id/en/page/sejarah.html).  

https://www.muslimat-nu.com/sejarah-muslimat-nu/
http://www.aisyiyah.or.id/en/page/sejarah.html


kebijakan, di kalangan elit politik yang bersemayam di atas menara gading kekuasanannya. Lies 

menegaskan bahwa perempuan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dengan laki-

laki, namun perjuangan perempuan untuk memenuhi kebutuhannya semakin terpendam ketika 

penilaian dan pengukuran telah lama ditentukan oleh mayoritas laki-laki. Oleh karena itulah 

perjuangan perempuan perlu dilakukan secara sistemik supaya tidak mudah runtuh. “Yang jadi 

persoalan, kita sulit membantu perjuangan perempuan, menjadi seperti benturan pasir, sebentar 

ada ombak, hancur lagi karena tidak sistemik,” terang Lies. 

 

II. Tantangan Kepemimpinan Perempuan  

Kita menyaksikan sedikitnya perempuan muncul sebagai pemimpin perjuangan agraria. 

Noer Fauzi Rachman, sebagai narasumber kedua, menguraikan beragam kendala yang 

menghambat perempuan untuk menjadi pemimpin. Sejak memasuki pernikahan, perempuan 

mengalami beragam proses yang begitu mengagetkan, seperti kesulitan mengatasi sikap 

suaminya, kehamilan, kesibukan mengurusi rumah tangga dan anaknya, dan terlebih saat 

perempuan mengalami kegagalan rumah tangga. Beratnya beban yang ditanggung perempuan di 

tingkat rumah tangga menyulitkan perempuan untuk terlibat memperjuangkan kebutuhan dan 

kepentingannya. Selain itu, perkembangan teknologi juga memudahkan laki-laki untuk 

mengakses pornografi melalui hand phone, sehingga cenderung memperlakukan perempuan 

hanya sebagai objek seksual. “Kepercayaan diri perempuan rusak akibat tubuhnya hanya 

dijadikan objek seksual laki-laki,” ungkap Fauzi. Terlebih lagi, tubuh perempuan dibuat jadi 

objek perdagangan seksual. Perempuan cenderung hanya diukur melalui kecantikan dan 

keseksian dalam tatapan laki-laki. Beratnya beban perempuan dalam rumah tangga, ditambah 

kuatnya perlakuan sebagai objek seksual, merupakan hal-hal yang mampu meruntuhkan 

kepercayaan diri perempuan dan menghalanginya untuk tampil sebagai pemimpin perjuangan 

agraria. 

Di arena sosial-politik, kemunculan perempuan sebagai pemimpin menghadapi tantangan 

yang tak kalah sengit, terutama ketika dinamika sosial-politik selalu dikuasai oleh laki-laki. 

Fauzi mengungkapkan bahwa laki-laki selalu diutamakan untuk hadir dalam satu pertemuan ke 

pertemuan berikutnya; kegiatan berpolitik pun identik dengan tugas laki-laki. Sehingga berbagai 

proses ekonomi-politik sering dikendalikan oleh laki-laki, misalnya dalam pelaksanaan program 

pemerintahan, sertifikat kepemilikan tanah, dan sebagainya. Meski demikian, penguasaan laki-



laki yang hampir di setiap proses ekonomi-politik tidak serta merta menutup kemungkinan bagi 

perempuan untuk meretas ruang politik dan tumbuh menjadi pemimpin perempuan. Di beberapa 

wilayah yang diteliti oleh tiga belas fasilitator perempuan dari Beasiswa Belajar Sajogyo 

Institute, terdapat perepmpuan-perempuan kampung yang memiliki kemampuan dan masih 

melanjutkan perjuangan agraria.  

Berdasarkan indikasi rumitnya tantangan perjuangan perempuan itulah Sajogyo Institute 

membentuk Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan sebagai wadah untuk mengkaji beragam 

persoalan perempuan dalam krisis sosial-ekologis, dengan memanfaatkan berbagai rujukan 

nasakah hasil penelitian, yang tertuang di  buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian Sajogyo 

Institute. Kelompok belajar ini menyediakan tujuh topik bahasan dengan agenda kegiatan yang 

telah disepakati bersama. Dalam rangka memperluas perbincangan isu agraria dan perempuan, 

kelompok belajar ini bekerja sama dengan para aktivis perempuan dari berbagai organisasi. 

Acara ini juga terbuka untuk kalangan umum yang berminat mendalami persoalan agraria dan 

perempuan. 
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