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Manji mendiskusikan mengenai relasi antara hukum dan pembangunan, dengan berupaya 

melihat formalisasi hak kepemilikan dan implikasinya terhadap relasi-relasi gender. Manji 

memfokuskan perhatiannya pada ketidaksetaraan dalam rumah tangga, posisi tawar antara 

perempuan dan laki-laki serta gap dalam kepemilikan aset antara laki-laki dan perempuan. Manji 

juga berupaya memunculkan relasi antara gender dan implikasinya dengan relasi tenaga kerja.    

Konteks Afrika pada akhir tahun 1980 digunakan Manji untuk menggambarkan perubahan 

kebijakan nasional mengenai hukum pertanahan. Sebagaimana disebutkannya, Afrika juga terkena 

dampak euforia konsep Hernando de Soto mengenai formalisasi hak kepemilikan yang diagung-

agungkan sebagai instrumen pemberdayaan yang ampuh untuk memerangi kemiskinan.1 Rezim 

formalisasi kepemilikan merupakan bagian yang lekat dengan modernisasi dan pertumbuhan 

ekonomi. Bagi negara modern, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada legalitas infrastruktur 

yang berpusat pada perlindungan kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi mengharuskan formalisasi 

pengelolaan kepemilikan dalam legalitas yang jelas.  

Hukum dianggap sebagai ‘arsitektur dari pembangunan berkelanjutan’ yang memungkinkan 

terjadinya berbagai keajaiban. Aturan hukum merupakan pusat dari bantuan pembangunan. Dalam 

hal ini, menurut Manji ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu peran hukum dalam konteks 

pembangunan dan keterbatasan dari formalisasi dalam wadah hukum itu sendiri seperti dapat 

dicermati berikut ini: 

                                                           
1
 Formalisasi telah mendorong terjadinya liberalisasi tenurial dan terciptanya pasar tanah. Bagi De Soto yang 

menjadi persoalan bukanlah karena si miskin tidak memiliki aset melainkan karena aset yang dimilikinya 
adalah aset yang tidak bisa menghasilkan (defective form). Konsep De Soto yang didukung oleh banyak 
lembaga keuangan internasional seperti World Bank inilah yang pada akhirnya menyebabkan tenurial informal 
atau tradisional dianggap sebagai penyebab kemiskinan. 
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Mengapa Harus Diformalkan? 

Mengapa harus diformalkan? dalam konteks ini, Manji mengajak untuk melihat faktor 

pemicunya dalam konteks politik dan ekonomi yang lebih luas. Dalam hal ini globalisasi ekonomi 

dilihat sebagai model pembangunan yang berorientasi pasar. Globalisasi ekonomi mensyaratkan 

ekonomi nasional untuk membuka diri pada perdagangan dan privatisasi aset-aset produktif negara. 

Globalisasi ekonomi juga mensyaratkan hak-hak kepemilikan pribadi harus dibuat dengan jelas dan 

tidak boleh diganggugugat. Oleh karenanya formalisasi kepemilikan adalah pusat dari program 

ekonomi neoliberal. Kampanye tata kelola pemerintahan yang baik saat ini berpusat pada: bantuan 

internasional yang dibuat dengan syarat harus menuju pada demokrasi formal. 

 Dalam konteks Afrika, harus dilihat bahwa secara historis tata kelola demokratis yang 

berkaitan langsung dengan kontrol dan alokasi lahan serta tata kelola desa, merupakan hasil dari 

dualisme negara dimana dibawah pemerintah kolonial, warga negara menjadi subjek dari hukum 

negara dan subjek hukum adat serta sistem sosial yang dikontrol oleh kepala suku dengan 

persetujuan penguasa kolonial, maka pada masa kemerdekaan, derasialisasi mengambil alih tanpa 

melalui demokratisasi, sehingga perjuangan kewarganegaraan di Afrika terus berlanjut. Disinilah 

terminologi perspektif akar rumput sebagai bahasa tata kelola dan partisipasi dikritik. Pemerintah 

dianggap mengabaikan kebutuhan masyarakat di pedesaan dan justru menginjak-injak hak mereka. 

Kehadiran World Bank juga dikritik karena dalam proses konsultasi publiknya telah melibatkan para 

ahli dan tanpa melibatkan masyarakat sipil dan mereka yang tidak memiliki tanah. 

 

 

 

  

Karakter 'hukum' dalam pembangunan 

hukum tidak selalu bisa diterapkan (hukum seringkali 
justru menjadi rintangan pembangunan), aturan 

hukum yang diformalkan justru mengabaikan 
kompleksitas  kontrol sosial dan kerja yang bersifat 

informal 

Sistem legal formal membatasi makna perdebatan 
politik mengenai bagaimana hak milik harus 

didistribusikan secara adil 

Formalisasi relasi hak atas tanah tidak bisa begitu 
saja menggantikan beragam bentuk tenurial. 

Mengabaikan bentuk tenurial informal dan komunal 
sama saja mengabaikan atau merendahkan peran, 

fungsi dan kontribusinya dalam kehidupan sosial dan 
ekonomi.  

Formalisasi tidak menjawab persoalan 

Asumsi bahwa pensertifikatan tanah akan 
mendorong akses individu untuk mengakses sistem 

kredit formal tidak terbukti. Meskipun  sudah 
memiliki sertifikat, petani enggan meminjam pada 

lembaga kredit formal (lebih memilih mendapat dana 
dari pendapatan nonpertanian/menjadi buruh) 

Dalam konteks masyarakat miskin di perkotaan, 
praktik tenurial formal tidak terjadi. Mereka bukan 
seorang wirausaha tetapi pengangguran yang aktif 
yang tidak punya pilihan lain selain bertahan hidup 

atau kelaparan. Mereka tidak mau mengambil resiko. 

Praktik perbankan komersial juga menunjukan bahwa 
dalam kelompok miskin yang memiliki sertifikat pun, 

tidak dengan serta-merta akan disetujui untuk 
mendapatkan kredit 
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Implikasi Formalisasi Aset Bagi Perempuan 

Formalisasi aset secara khusus juga berdampak bagi perempuan. Pertama, formalisasi aset 

berkaitan dengan kepentingan dan perilaku anggota suatu rumah tangga. Jika pendapatan keluarga 

meningkat maka akan direspon secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, laki-laki cenderung 

akan menambah konsumsi pribadinya sementara perempuan akan berupaya untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga secara keseluruhan dalam porsi yang lebih besar. Dampak meningkatnya 

pendapatan pada kesejahteraan rumah tangga akan bergantung pada siapa yang mengendalikan 

setiap tambahan pendapatan yang diperoleh.  

Kedua, dampak kepada tenaga tenaga kerja yang menggunakan tanah yang dijadikan 

sebagai jaminan seringkali diabaikan. Jika dikatakan oleh De Soto dan pendukungnya bahwa kredit 

akan memungkinkan rumah tangga untuk melakukan kegiatan wirausaha yang produktif, karena 

kepastian tenurial memungkinkan mereka untuk dipercaya memperoleh kredit atau dengan kata lain 

hutang pedesaan telah terjadi. Sebagai orang yang mengerjakan tanah, perempuan seringkali 

menjadi tenaga kerja yang tidak diupah yang akan menjadi peyangga antara pasar dan rumah 

tangga. Tenaga kerja perempuan - bebas, fleksibel, dan penuh kerelaan- diharapkan bisa membayar 

hutang dan membawa kemajuan ekonomi.  

Ketiga, proses tenurial reform menjadi semakin bermasalah dengan formalisasi. Relasi 

kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan seringkali menentukan hak siapa yang dicatat dan 

diadministrasikan dalam proses formalisasi. Fakta menunjukan bahwa perempuan yang berupaya 

keras untuk mengakses lahan seringkali dalam proses formalisasi harus kehilangan haknya. 

Kebijakan pertanahan sangat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Formalisasi dengan 

sengaja mengabaikan berbagai resiko melibatkan orang miskin dalam pasar kredit. Beberapa yang 

mungkin terjadi adalah kemungkinan untuk memilikikembali, berbagai dampak menghadapi pasar 

pertanian yang tidak pasti dan fluktuatif, serta meningkatnya tenaga kerja dalam rumah tangga yang 

harus mengembalikan pinjaman komersial.  

Faktanya sebagian besar kebijakan pembangunan tetap bersikukuh untuk menghormati 

terpisahnya kepemilkan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal inilah perempuan dibatasi pada 

ranah domestik dengan kontrol laki-laki dalam ekonomi rumah tangga dan relasinya dengan 

masyarakat. Formalisasi menempatkan laki-laki sebagai wirausahawan yang aktif dan sebagai agen 

pembangunan,sementara perempuan dengan berbagai batasannya dihilangkan dari skema ini.  

Pensertifikatan yang mendorong akses pada pinjaman komersial menyebabkan terjadinya 

finansialisasi yang lebih besar. Usaha-usaha yang dijalankan oleh keluarga petani lebih dilihat 

sebagai unit bisnis, keluarga petani juga menjadi pengaman bagi pinjaman usaha-usaha non 

pertanian. Hal ini menandai perubahan lanskap dimana perempuan dan keluarga menjadi aktor-

aktor baru sebagai penghutang komersial. Jika dikatakan formalisasi mengurangi sengketa tanah, 

maka sebaliknya foralisasi justru meningkatkan banyak persoalan terkait tanah. Hal ini bisa dilihat 

dalam hubungan gadai yang memunculkan persoalan antara peminjam dan pemberi pinjaman serta 

pasangan yang memiliki tanah tersebut.  

 

Apa yang Harus dilakukan Perempuan? 

Penting untuk memahami munculnya berbagai resiko baru akibat hukum-hukum berkaitan 

dengan penggunaan tanah sebagai jaminan dalam pasar kredit. Sebagian besar justru melemahkan 

pihak-pihak yang melakukan transaksi tanah, posisi perempuan harus dikuatkan dengan hukum yang 
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lain, dengan pendidikan atau kampanye informasi. Berkaitan dengan hukum, bagaimana 

membangun perlindungan bagi perempuan seperti misalnya pasal-pasal persetujuan dalam hukum 

atau skema kepemilikan bersama menurut undang-undang, haruskah perempuan menyetujui 

berbagai transaksi yang melibatkan tanah-tanah mereka, seperti: gadai, sewa atau penjualan, jika 

demikian bagaimana ini harus dipahami secara baik dan bagaimana perlindungan bisa diberikan. 

Dalam hal ini, diperlukan mekanisme perlindungan hak kepemilikan perempuan. 

Berkaitan dengan praktik-praktik pemberian pinjaman dari bank komersial, perlu ditanyakan 

apakah bank memberikan pertanyaan yang memadai tentang persetujuan penggadaian terkait 

keberadaan dan posisi tanggungan dalam keluarga seperti istri dan anak-anak. Pihak pemberi 

pinjaman seharusnya melanjutkan transaksi yang terjadi apabila mereka pihak laki-laki sebagai 

peminjam dapat memberikan jaminan bahwa transaksi yang terjadi disetujui oleh anggota keluarga. 

Panduan dan undang-undang mengenai tanggungan dalam keluarga perlu dibuat. 

Tulisan Manji merekomendasikan kepada para pembuat kebijakan untuk memahami 

berbagai resiko yang bisa terjadi dalam konteks melibatkan keluarga sebagai unit-unit bisnis yang 

mendorong mereka dalam pinjaman komersial ketika perempuan dan anak-anak bergantung atau 

ketika perempuan dan laki-laki sama-sama mengusahakan tanah. Pada akhirnya Manji berupaya 

mengingatkan pentingnya untuk menerapkan konvensi internasional dan jejaring kelompok yang 

progresif di berbagai wilayah untuk melawan privatisasi dan finansialisasi dari relasi-relasi atas 

tanah. Penting mendorong kelompok-kelompok perempuan progresif agar mengembangkan 

ketrampilan dan jejaring untuk bisa secara aktif melihat perubahan agenda kebijakan. Jejaring 

kelompok perempuan yang progresif dengan kemampuang untuk membangun visi alternatif pada 

relasi-relasi atas tanah akan dapat memberikan kontribusi yang berarti. 

 

Diformalkan atau Biarkan Tetap Informal? 

Mempersoalkan formalisasi kepemilikan atau hak atas tanah merupakan topik yang dibahas 

Manji. Bagi saya ini menjadi sangat menarik dengan satu pertanyaan: “Lebih memungkinkan mana 

kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal akses terhadap tanah bisa tercapai? Apakah melalui 

formalisasi kepemilikan atau membiarkannya dalam bentuk tenurial informal atau tenurial adat?  

Sebuah riset dari Women for Women International yang dilakukan di Republik Demokratik 

Kongo, menunjukan bahwa faktanya baik hukum formal maupun hukum adat, keduanya 

mendiskriminasi perempuan. Dibawah hukum formal, perempuan hanya bisa membeli lahan atas 

izin suami, sementara dalam hukum adat perempuan tidak diperbolehkan untuk membeli, mewarisi 

atau menjual tanah. Jika perempuan mewarisi tanah, mereka seringkali tidak bisa mendaftarkan 

kepemilikan atas namanya. Jadi pada kedua posisi ini, sebenarnya posisi perempuan tetap rentan.   

Hal serupa juga ditegaskan oleh Guenther (2013) bahwa tanpa formalisasi atau dalam 

hukum adat pun, tetap tidak memberikan akses tanah yang setara bagi perempuan. Perempuan 

dibatasi aksesnya dengan apa yang disebut hak sekunder, yaitu memegang hak tanah melalui 

kerabatnya yang laki-laki dan ini menyebabkan perempuan sangat bersiko untuk kehilangan tanah 

ketika mereka bercerai, menjadi janda atau ketika suaminya bermigrasi. Kasus ini ditemukan dalam 

praktik-praktik adat pada kelompok etnik di Afrika Barat seperti Burkina Faso dan Benin. Para janda 

harus menikahi saudara laki-laki suaminya agar bisa tetap berada dalam keluarga, mengelola tanah 

dan menggunakan hak-haknya.  
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Kedua kasus ini menunjukan bahwa sebenarnya bukan semata problem formalisasi yang 

menyebabkan perempuan rentan dan terabaikan. Properti atau hak milik terutama tanah memiliki 

sifat yang maskulin, sehingga cenderung akan berada di tangan laki-laki. Praktik ini nyata terlihat dari 

data FAO yang menunjukkan bahwa kepemilikan lahan pertanian oleh perempuan masih sangat kecil 

atau kurang dari 50%.2 World Bank mencatat beberapa penghalang bagi perempuan untuk 

memperoleh hak atas tanah adalah aspek legal atau hukum dan aspek kultural.3 

Yang terpenting dalam konteks properti atau kepemilikan atas tanah adalah meningkatnya 

akses perempuan. Jika dimungkinkan melalui formalisasi mengapa tidak dan jika lebih 

memungkinkan secara informal berarti sistem tenurial adat harus dipertahankan atau dilindungi. 

Mengacu pada Rahman (2015), hak kepemilikan itu penting jika tanah bisa digunakan untuk 

menghasilkan pangan dan menjadi sumber pendapatan. Hak kepemilikan atas nama perempuan 

memungkinkan mereka untuk bisa lebih berdaya ketika bernegosiasi dengan anggota keluarga 

mereka, dengan komunitas dan masyarakat yang lebih luas. 

 Kepemilikan lahan oleh perempuan akan meningkatkan akses perempuan terhadap pangan, 

air dan jaminan hidup keseharian mereka. Perempuan yang memiliki tanah akan lebih membuat 

mereka terhindar dari berbagai bentuk kekerasan. Memiliki lahan membantu perempuan untuk bisa 

menyediakan kehidupan yang lebih baik baik anak-anak dan keluarga. FAO mencatat bahwa jika 

perempuan bisa memiliki akses terhadap lahan yang sama dengan laki-laki, maka mereka dapat 

meningkatkan hasil panen dari pertaniannya dari 20% menjadi 30% dan membantu 100-150 juta 

orang keluar dari kemiskinan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Data yang dihimpun oleh FAO ini mencakup wilayah-wilayah di Asia Tengah, Afrika Sub-Sahara, Asia Timur 

dan Asia Selatan, Eropa, Amerika Latin dan Karibia, Afrika Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara serta 
Oceania. Kepemilikan lahan oleh perempuan yang lebih dari 50% hanya dijumpai dibeberapa wilayah yaitu: 
Cape Verde 40%, Latvia 46,8%, Lithuania 47,7% dan yang paling rendah dijumpai di Arab Saudi yaitu sebesar 
0,8%. Di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara yang tertinggi di Thailand27,7% dan yang paling rendah di 
Bangladesh 4,6%. Untuk Indonesia kepemilikan lahan oleh perempuan presentasenya 8,8%. Kepemilikan lahan 
dihitung sesuai dengan perhitungan jumlah agriculture holder atau pemegang hak atas tanah pertanian. 
Mereka ini secara sipil atau yuridis merupakan seseorang yang memiliki hak terbesar untuk membuat 
keputusan berkaitan dengan penggunaan sumberdaya dan kontrol pengelolaan dari penguasaan tanah 
pertanian. Pemegang hak tanah pertanian memiliki tanggungjawab teknis dan ekonomis sebagai pemegang 
hak. Hak tanah pertanian merupakan sebuah unit ekonomi dari produksi pertanian dibawah satu pengelolaan 
tunggal yang mencakup semua ternak yang dimiliki dan semua penggunaan tanah baik yang secara 
keseluruhan atau sebagian untuk produksi pertanian, tanpa sertifikat, bentuk legal. Pemegang hak bisa berarti 
pemilik tetapi bisa juga bukan pemilik. Sumber: http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-
map/statistics/en 
3
Aspek hukum membatasi perempuan untuk memperoleh hak tanah melalui pasar, perkawinan, pewarisan, 

hibah atau pemberian. Hanya sedikit peraturan atau hukum yang mengatur hak kepemilikan tanah bagi 
perempuan. Adat istiadat dan tradisi juga menciptakan penghalang bagi perempuan untuk memiliki hak 
(perceraian, mas kawin dan poligami, pewarisan).  
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