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Dalam papernya, Manji ingin menyampaikan meskipun terdapat sejumlah tulisan maupun 

kebijakan mengenai relasi gender dan tanah. Dalam faktanya justru mengabaikan relasi antara 

keadilan gender dan hak atas tanah dalam pengkajian kebijakan serta aturan hukum penguasaan 

tanah.  

Di beberapa bagian Afrika, sejak akhir tahun 1980’an, dikatakan makin berkembangnya arah 

legislasi yang baru, yang mengarah pada liberalisasi kepemilikan tanah dan memfasilitasi terciptanya 

pasar atas tanah. Formalisasi aset menjadi prasyarat dan program utamanya. Argumentasi yang 

mendukung arus formalisasi ini diambil dari Hernando De Soto, yang menyatakan bahwa penyebab 

gagalnya kapitalisme di negara-negara berkembang, sementara mencapai kejayaannya di negara 

maju, adalah hak kepemilikan atas aset yang tidak formal. Bukan karena tidak memiliki aset, namun 

aset tersebut dinilai berada di luar sistem legal formal. Sehingga tidak bisa digunakan sebagai 

jaminan atas pinjaman. De Soto menunjuk kepemilikan tanah secara informal yang menyebabkan 

negara menjadi kurang berkembang. Disinilah hukum memainkan posisi penting untuk mengurangi 

kemiskinan. Karena tidak ada perubahan kepemilikan tanpa perubahan hukum, dan kepemilikan 

formal dianggap akan menaikkan kesejahteraan hidup.  

 

Manji menyampaikan tiga penyebab utama kritik gender terhadap formalisasi: 

1. formalisasi memainkan peran penting dalam mengkaitkan antara kemiskinan dan tata 

pemerintahan 

2. Formalisasi membutuhkan perubahan hukum dan undang-undang 

3. Dorongan terhadap formalisasi ini harus mendasarkan pada kepentingan para pihak yang 

mendorong keadilan gender, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan 

 

Formalisasi Relasi Hak Milik 

Wacana mengenai hak milik pribadi yang jelas dan tidak dapat diganggu gugat, oleh Manji, 

diletakkan dalam konteks konteks mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta aturan 

hukum di satu sisi dan pembangunan yang memihak warga miskin di sisi lain. 

Beberapa pendukung arus formalisasi menyatakan pentingnya keteraturan hukum, 

perlindungan terhadap hak milik sebagai basis pembangunan berkelanjutan. Bahkan dana bantuan 

untuk memperkuat peran hukum menjadi ciri utama dari bantuan pembangunan. Beberapa program 

yang dikenal adalah promosi sektor privat, usaha ekonomi skala kecil dan menegah, akses terhadap 

keadilan.  

 



 
Kelompok Belajar Studi Agraria & Perempuan Sesi 1:  

“Perubahan Agraria & Dampaknya Terhadap Perempuan” 
Bogor, Senin, 25 Juli 2016 

 

Kritik terhadap arus di atas, sebagaimana dikutip oleh Manji, berasal dari pemikiran Upham 

(2001) bahwa formalisasi peran hukum tidak transparan dan telah mengabaikan kerja rumit dalam 

kesepakatan-kesepakatan informal dan kontrol sosial secara umum. Seperti pada masyarakat adat 

Kasepuhan Banten Kidul, yang menerapkan sistem adat baik dalam penguasaan dan pengelolaan 

hutan. Terdapat wilayah yang dikelola secara komunal, seperti hutan lindung, hutan cadangan, dan 

hutan yang dapat dimanfaatkan, maupun dikelola secara individu. Pengelolaan masing-masing 

wilayah pun diatur melalui mekanisme yang berbeda, sesuai dengan peran yang dilekatinya. 

Pengaturan akses atas tanah-tanah di wilayah tersebut berada di tangan Abah selaku pimpinan 

adat(Siscawati, 2014, hlm 169). Pendekatan formalitas terkesan terlalu menyederhanakan situasi 

karena tidak berdasar pada pemaknaan secara mendalam serta pengakuan terhadap konteks 

ekologi, sosial-budaya-ekonomi serta spiritualitas lokal masyarakat adat. Di negara-negara lain, 

hukum baru tentang tanah yang homogen diharapkan dapat menggantikan kepemilikan komunal 

yang bervariasi dan kompleks menjadi kepemilikan lahan pribadi (menurut Cousins dan Claasens 

sebagaimana dikutip oleh Manji).  

Klaim pemerintah Indonesia terhadap wilayah adat Kasepuhan melalui penetapan Taman 

Nasional Gunung Halimun yang secara legal formal diatur dalam UU No 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan, pun dinilai tidak transparan. Sebab pemerintah tidak mengkomunikasikan perluasan 

wilayah taman nasional pada para warga biasa, khususnya perempuan (Siscawati, 2014, hlm 174). 

Secara formal, sosialisasi hanya berhenti sampai di para pemimpin formal dan informal. 

Manji kembali memunculkan argumen lain yang tidak menyokong formalisasi, yaitu David 

Kennedy dan Byres. Analisanya mengenai konsep pembaruan redistribusi pembagian tanah dan 

pembaruan kepemilikan tanah. Keduanya fokus pada hambatan pada produktivitas pertanian. 

Pendapat pertama lebih memperhatikan redistribusi pemberlakuan kepemilikan, misalnya kepada 

yang tidak punya tanah atau buruh upahan. Pendapat kedua memperhatikan dalam kondisi seperti 

apa pemberlakuan kepemilikan tersebut dikontrol dan bekerja, fokus pada aspek-aspek kepemilikan 

yang akan mempengaruhi insentif, investasi dan efisiensi. Manji menekankan bahwa pembaruan 

kepemilikan berarti pembaruan hukum tentang tanah, karena perubahan relasi kepemilikan hanya 

dapat diraih melalui hukum. Dalam kasus di masyarakat adat Kasepuhan, penguasaan atas tanah 

atau kepemilikan terletak pada laki-laki pemimpin adat di kampung. Warga anggota kelompok 

Kasepuhan hanya mempunyai akses untuk menggunakan tanah yang bisa diperoleh melalui proses 

warisan dan transaksi keuangan. Perubahan sistem kepemilikan tanah baru terjadi karena 

penerapan undang-undang tentang kehutanan yang menciptakan banyak pembatasan pada praktik 

sistem kepemilikan tanah secara adat. 

Bukti keterbatasan formalitas ditambahkan Manji melalui patahnya asumsi bahwa sertifikat 

atas tanah akan mendorong individu mengakses kredit formal. Dalam tulisan Musembi, seperti 

dikutip oleh Manji, dari 111 narasumber dengan sertifikat, hanya 2 orang yang mengakses kredit 

komersial.  Resiko penyitaan pada orang-orang yang mengakses kredit, menjadi pertimbangan 

penting. Studi di Botswana, Trinidad dan Zambia memperlihatkan bahwa kepemilikan formal tidak 

banyak membantu mengatasi kemiskinan. Penduduk kota bukanlah pengusaha pemula namun 

pengangguran aktif yang tidak punya pilihan selain bertahan hidup menggunakan media apapun 

atau kelaparan. Ditambah praktik bias dari bank komersial, sertifikat tanah tidak menjamin akan 

mendapatkan pinjaman.  
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Manji menyimpulkan bahwa upaya untuk mendorong formalisasi hak kepemilikan pribadi 

telah menyalahartikan dan menyederhanakan hubungan antara hukum dan pembangunan. 

Mengharapkan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan.  

 

Tata Kelola Pemerintahan yang Demokrasi dan Formalisasi Hubungan Kepemilikan 

Manji menyatakan bahwa formalisasi hubungan kepemilikan di dunia selatan, adalah dalam 

konteks politik dan ekonomi. Globalisasi ekonomi telah memaksakan konsep pembangunan 

berorientasi pasar ke negara-negara pinggiran. Yang mensyaratkan pembukaan perdagangan dan 

privatisasi aset produktif negara, serta hak milik pribadi yang jelas dan tidak dapat diganggu gugat. 

Fokusnya adalah pada tata kelola pemerintahan yang baik (demokratis), yang disokong oleh bantuan 

internasional yang telah dibuat bersyarat pada pengejaran demokrasi formal.  

Manji memberi ilustrasi pada situasi di negara bekas jajahan yang mewarisi dualisme hukum. 

Setelah merdeka, derasialisasi terjadi tanpa proses demokratisasi sehingga negara Afrika masa kini 

masih terus berjuang untuk mendapatkan kewarganegaraan dan demokrasi. Penguasa tradisional di 

Afrika Selatan menerima kuasa dibawah rezim apartheid dan melanjutkannya hingga sekarang untuk 

menerapkan kontrol (dalam alokasi lahan pedesaan) terhadap tata kelola pemerintahan pedesaan. 

Di Tanzania, pemerintah dikeluhkan telah mengabaikan kebutuhan konstituen di desa, menginjak-

injak hak mereka mengelola desa, dan tidak dilibatkan dalam konsultasi. Begitu pula keluhan 

ditujukan pada Bank Dunia mengenai kurangnya pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan 

laporan di sektor tanah.   

 

Kritik Gender Terhadap Formalisasi 

Menurut Manji, dengan memberikan perhatian pada ketidakadilan yang terjadi di dalam 

rumah tangga, posisi tawar antara laki-laki dan perempuan dan kesenjangan aset gender 

memungkinkan mempelajari studi tata kelola pemerintahan sebagai isu feminis.  

Ketika formalisasi dianggap netral gender, dan mengasumsikan bahwa peningkatan 

kemakmuran ekonomi akan makin banyak melepaskan ‘dead capital’ (aset yang sifatnya informal 

atau tidak dikenali secara legal) tanpa memandang jenis kelamin. Asumsi ini salah karena, pertama, 

mencampur-adukkan kepentingan dan perilaku tiap anggota rumah tangga. Misalnya cara alokasi 

pendapatan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan berbeda. Dampak kenaikan pendapatan 

terhadap kesejahteraan sangat tergantung pada siapa yang mempunyai kontrol terhadap setiap 

penerimaan ekstra. Kerangka relasi sosial Naila Kabeer dapat membantu mengurai ketimpangan 

gender yang ada dalam distribusi sumber daya, tanggung jawab dan kekuasaan. Menganalisa relasi 

antar orang dengan sumber daya, aktivitas-aktivitas serta posisi mereka secara kelembagaan. Mulai 

dari tingkat lembaga keluarga, hingga keluarga besar dan klan (Dewan Koordinator INSUFA, 2012: 

hlm. 29). Analisa di tingkat rumah tangga menjadi penting, karena merupakan wadah dimana 

terdapat perbedaan kepentingan dan ketegangan-ketegangan yang umumnya diselesaikan 

menggunakan garis otoritas ayah (Saptari, 1997: hlm 24). 

Kedua, implikasi tenaga kerja atas penggunaan tanah sebagai jaminan telah terlewatkan. De 

Soto termasuk WB menilai bahwa kredit (krn mempunyai kepemilikan formal) akan memungkinkan 

rumah tangga untuk mengusahakan aktivitas kewirausahaan non pertanian. Karakter awal mereka 

adalah petani yang dipaksa untuk melakukan usaha di luar sektor pertanian bahwa mengakses 
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pinjaman untuk membiayai sektor non pertanian. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, justru akan 

menjaring mereka lebih dalam ke dalam sistem pasar dan mengakibatkan penumpukan hutan.  

Dengan cara apa hutang pedesaan ini diperbaiki? Menurut Manji, perempuan kembali 

disodorkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pasar. Dalam sektor formal, perempuan 

berfungsi sebagai angkatan kerja cadangan sehingga sebenarnya bisa menghasilkan penumpukan 

modal. Sedangkan secara informal, pekerjaan mereka dilestarikan dalam struktur yang justru 

memperoleh keuntungan banyak dengan tidak dimasukkannya mereka dalam sektor formal (Saptari, 

1997: hlm 128). 

Ketiga, relasi kuasa yang ada sering kali menentukan hak siapa yang terdaftar dan 

diamankan dalam proses formalisasi. Fakta menyatakan sering kali perempuan sulit memenangkan 

akses terhadap tanah berdasar praktek kebiasaan lokal, ketika proses formalisasi disokong oleh 

mereka yang mengembangkan relasi dengan birokrat yang berkuasa.  

Meskipuan karya feminis tentang kewarganegaraan telah berkembang, namun juga dicatat 

kebijakan pembangunan yang memisahkan publik dan privat. Jika perempuan ditempatkan di ruang 

domestik, sedangkan laki-laki mempunyai kontrol terhadap ekonomi rumah tangga dan relasi sosial. 

Ketika laki-laki dianggap sebagai wirausaha aktif dan agen pembangunan. Faktanya perempuan 

mempunyai peran rangkap 3, yaitu reproduksi, produksi serta aktivitas melayani komunitas. 

Meskipun demikian, perempuan, dan rintangan spesifik yang mereka hadapi, secara umum 

dihilangkan dari gambaran ini. Sebab keterlibatan perempuan sering kali berada dalam pekerjaan 

yang tidak membawa upah atau tidak dilakukan diluar rumah. 

 

Rekomendasi Kebijakan 

Manji mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yaitu: 

1. Perlu memberi perhatian lebih pada formalisasi dan pendanaan dalam relasi kepemilikan. 

Makin menguatnya pertumbuhan wirausaha skala kecil dan menegah (SMEs), sementara 

faktanya mereka adalah keluarga petani. Ini memperlihatkan perubahan landskap 

perempuan dan keluarga sebagai aktor baru seperti pemberi pinjaman komersial. 

2. Dampak pemberian pinjaman komersial terhadap keadilan gender. Formalisasi dianggap 

sebagai alat untuk mengurangi jumlah perdebatan/konflik atas tanah. Dan sebaliknya jumlah 

konflik atas tanah akan makin meningkat. 

3. Pendidikan dan kampanye tentang hukum/aturan tentang kepemilikan tanah dan cara 

bekerjanya. Mengembangkan mekanisme yang lebih melindungi hak milik perempuan, 

seperti ijin untuk mengakses pinjaman, kepemilikan bersama. Pelibatan perempuan dalam 

transaksi yang melibatkan tanah mereka sebagai jaminan, penyewaan atau penjualan. Di 

beberapa negara seperti Inggris dan Wales, Australia, Jerman dan Irlandia, menunjukkan 

bahwa isu ijin perempuan terhadap pinjaman dapat menjadi problem hukum utama.  

4. Menautkan formalisasi properti dan promosi atas kredit dengan sistem hukum untuk 

mengembangkan perlindungan pada perempuan. 

5. Perlunya menekankan pada jaringan regional kelompok gender progresif, jaringan regional 

yang efektif dan vibran. 

 

Perjuangan perlu terus dilakukan perempuan (adat) agar dilihat, diakui keberadaannya, diakui dan 

dilindungi hak-haknya, dan dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan, mulai dari 
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keluarga, komunitas, organisasi hingga negara(Siscawati, 2014: hlm 193). Dua langkah untuk 

memperoleh keadilan ditawarkan oleh Nancy Fraser yaitu politik redistribusi (kepemilikan atas 

tanah) dan politik pengakuan (formal).  
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