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Makalah ini membahas hubungan antara hukum dan pengembangan, mengeksplorasi 

implikasinya bagi hubungan gender, yang diusulkan untuk menjadi hak milik formal. Menyediakan 

sebuah teori yang berbasis bukti dan kritik, sebagai pendukung dan memperhatikan ketimpangan 

intra rumah tangga, posisi tawar relatif laki-laki dan perempuan dan kesenjangan gender sebagai 

bahan belajar diranah pemerintahan terhadap isu gender.  

Ini juga menarik karena akan berimplikasi terhadap isu gender dan tenaga kerja, yang 

menggunakan tanah sebagai jaminan. Tulisan ini merekomendasikan bahwa para pembuat kebijakan 

harus waspada terhadap risiko dalam mempromosikan usaha keluarga sebagai unit usaha dan 

mendorong pinjaman komersial ketika perempuan dan anak menjadi penaggung atau ketika pria dan 

perempuan yang bersama-sama menjadi pengguna tanah tersebut.  Hal ini untuk mengingatkan kita 

akan pentingnya membahas mengenai konvensi dan kelompok jaringan regional yang progresif 

untuk melawan privatisations dan financialisation dari hubungan tanah. 

 

1. Pendahuluan 

Saat ini memang sudah banyak sekali akdemis yang telah menulis tentang gender dan tanah, 

namun demikian masalah hak-hak jenis kelamin dan tanah cenderung masih diabaikan ketika 

pemerintah nasional memulai ulasan kebijakan tanah dan undang-undang tanah. Demikian pula 

dengan para pembuat kebijakan yang berkaitan dengan reformasi tanah, berpihak pada masyarakat 

miskin dan hubungan antara tanah dan pemerintahan demokratis telah diabaikan untuk 

merumuskan posisi pada jenis kelamin. Ini telah diakui oleh UNDP peta jalan untuk integrasi masalah 

kesetaraan gender dalam karya on 'Komisi hukum pemberdayaan masyarakat miskin' (2007) dan 

juga di organisa-tion bekerja di pemerintahan dan tanah sumber daya (UNDP 2007). 

Tujuan tulisan ini untuk menggambarkan perkembangan kontemporer dalam kebijakan 

mengenai tanah dan menguraikan implikasi gender. Tulisan ini akan menyangkut baik dengan 

pencapaian kesetaraan formal gender, dan lebih luas dengan sosio-ekonomi memberdayakan 

perempuan sesuai dengan tujuan pembangunan Milenium PBB, disepakati ' untuk mempromosikan 

kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan' (Perserikatan Bangsa-bangsa 2000).  

 

2. POSISI KONSEPTUAL DAN KONTEMPORER KEBIJAKAN 

Dalam banyak bagian Afrika sejak 1980-an, telah kuat perdebatan mengenia usulan dan arah 

land Reform, penunjukan Komisi penyelidikan masalah tanah, perumusan kebijakan nasional tanah 

dan akhirnya pemberlakuan undang-undang pertanahan yang baru. Dorongan utama dari undang-

undang baru telah di lilberalisasi untuk kepemilikan tanah dan untuk memfasilitasi pasar 
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pertanahan. Buku Hernando De Soto's ' tentang misteri ibukota: Mengapa kapitalisme kemenangan 

di Barat dan gagal di mana-mana ' (2000) telah menyebabkan minat yang besar para akademisi dan 

pembuat kebijakan, dalam konteks ini lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan 

donor bilateral telah meminjamkan dukungan mereka untuk ide-ide de Soto.  

Menurut de Soto, itu adalah kurangnya hak kepemilikan formal yang menjelaskan kegagalan 

negara-negara non-Barat untuk mencapai pembangunan. Ia menunjukkan bahwa Masalahnya 

bukanlah bahwa orang miskin tidak memiliki aset, tetapi bahwa mereka memegang aset-aset ini 

dalam bentuk yang rusak. Hak kepemilikan tidak dicatat dengan benar, dan aset tetap berada di luar 

sistem hukum formal. Tanah mereka tidak terwakili dalam dokument dan karena itulah sebabnya 

tanah tersebut tidak berguna sebagai jaminan untuk pinjaman.  

Proyek de Soto untuk formalisation hak-hak properti dipromosikan untuk membangun 

ibukota orang miskin yang berbasis yayasan di Ac-cra, Ghana. UNDP telah mendirikan Komisi untuk 

penguatan hukum masyarakat miskin untuk berkonsultasi pada empat pilar penguatan hukum: hak 

milik, hubungan tenaga kerja, promosi sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), 

dan akses ke keadilan. Kepemilikan tanah informal menjadi salah satu satu penyebab  

keterbelakangan. 

Paper ini juga akan membahas mengenai pendekatan hukum dan kemiskinan. Tujuannya 

untuk mengeksplorasi implikasi hubungan gender dari formalisation diusulkan hak milik. Dengan 

demikian, ini akan memberikan kritik formalisation jender. 

 

RULE OF LAW DAN HAK 

Untuk para pendukungnya, aturan hukum diperlukan untuk pengembangan. Pertumbuhan 

ekonomi akan terhambat tanpa formalisation aturan-aturan hukum yang mengatur properti (Sachs 

1996). Untuk 'modernisasi bangsa', pertumbuhan ekonomi bergantung pada pengembangan 

'setidaknya yang paling sederhana adalah aturan hukum mengenai “perlindungan properti' (dan 

Mark McCorkle 1998). 

 

Peranan hukum dalam pengembangan 

Beberapa komentator mengkritik pentingnya menjadi terikat kepada hukum. Berdasarkan 

bukti-bukti empiric dan sejarah studi dari Amerika Serikat dan Jepang, Upham (2001), memiliki 

aturan hukum tidak transplantable akan berimplikasi terhadap pengembangan ekonomi, sosial dan 

politik karena formalisation aturan umumnya mengabaikan kompleks kerja perjanjian informal dan 

kontrol sosial. Menurut Upham, aturan hukum telah disalah pahami:  kemudian memberikan jalan 

untuk pembangunan, harus lebih tepat dipandang sebagai konsekuensi diinginkan pembangunan. 

David Kennedy (2003) juga menemukan terlalu banyak iman yang ditempatkan dalam 

kemampuan sistem hukum formal untuk mempromosikan pembangunan. Dia berpendapat bahwa 

dengan mempromosikan aturan hukum dan formalisation hubungan properti, telah memungkinkan 

untuk membatasi political. Dan pernyatan tersebut juga di pakai oleh ekonom Byres (2004) yang 

menyatakan bahwa antara redistributive reformasi tanah dan tenurial reformasi tanah saling 

berhubungan. Keduanya berfokus pada hambatan untuk produktivitas pertanian, tetapi yang 

pertama adalah (dan lebih radikal) berkaitan dengan redistribusi operasional holdings, misalnya 

untuk para pengembara atau upah buruh; kedua berkaitan dengan persyaratan yang memegang 

operasi yang dikendalikan dan bekerja dan berfokus pada aspek-aspek masa yang dianggap 
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mempengaruhi insentif, investasi dan efisiensi. Penting untuk dicatat di sini bahwa reformasi 

kepemilikan bahkan reformasi hukum tanah: perubahan dalam kepemilikan hubungan yang dicapai 

melalui hukum (McAuslan 2003; Manji 2006). 

Pendukung dan kritik dari tesis Formalisasi setuju bahwa itu telah memainkan peran yang 

berguna dalam menyorot rumitnya hubungan antara kemiskinan dan pemerintahan. 

 

Bukti pada batas Formalisation 

Selain kritik-kritik teoritis ini proyek formalisation, sejumlah studi dari sudut pandang 

empiris telah meragukan kelangsungan hidup. Berdasarkan penelitian lapang yang dilaksanakan di 

Kenya Timur, Musembi (2006) berpendapat bahwa asumsi pemberian hukum judul tanah akan 

menyebabkan individu untuk mengakses kredit formal tersebut tidak terbukti.  

Bukti lebih lanjut yang disediakan oleh studi empirik di Botswana, Trinidad dan Zambia 

menunjukkan bahwa ada terbatas penggunaan sistem hukum formal untuk aman akses ke tanah 

dalam menghadapi kemiskinan antara masyarakat perkotaan dan pinggiran kota berbeda (Home dan 

Lim 2004).  

Dan mungkin menarik juga tentang perbedaan antara tesis de soto, “konsensus yang muncul 

bahwa kepemilikan informal telah memegang kembali pembangunan”, oleh karena itu, hubungan 

tanah dari hukum formal adalah solusi untuk kemiskinan dan hukum orang miskin. Itu merupakan 

salah satu cara yang kompleks, bervariasi dan informal di mana orang berurusan dengan tanah. 

 

PEMERINTAHAN DEMOKRATIS & FORMALISATION HUBUNGAN PROPERTI 

Hal ini penting untuk menempatkan pengendali motor formalisation hubungan properti di 

global Selatan dalam konteks politik dan ekonomi lebih luas. Secara khusus, globalisasi ekonomi 

telah melihat 'model pengembangan pasar dikenakan pada negara perifer dan semi perifer (Spalling 

1992). Menurut Sousa Santos (2002), globalisasi ekonomi telah ekonomi Nasional  dibutuhkan untuk 

membuka perdagangan dan privatise aset negara produktif. Itu juga diperlukan bahwa hak milik 

pribadi dibuat jelas dan tidak bisa diganggu. Memang formalisation hak milik adalah inti dari 

program ekonomi neo-liberal. Promosi tata pemerintahan yang baik sekarang terpusat pada bantuan 

internasional telah dibuat bersyarat berdasarkan mengejar formal demokrasi (Sousa Santos 2002). 

 

KRITIK TERHADAP FORMALISASI GENDER 

Walau hanya sebagian kecil disuarakan mungkin mampu mempengaruhi usulan untuk 

formalisasi mengenai hukum pertanahan, dengan relasi pada perempuan. Sedangkan banyak 

literatur akademis pemerintahan demokratis dan partisipasi yang dibahas dalam bagian sebelumnya 

berfokus pada Negara. Feminis ulama berpendapat bahwa itu diperlukan untuk membawa analisis 

ini untuk menanggung pada studi keluarga dan rumah (Agarwal 1994; Deere dan Leon 2001). 

Memperhatikan ketimpangan intra rumah tangga, posisi tawar relatif dari pria dan perempuan dan 

'gap aset gender' (Deere dan Doss 2006) memungkinkan kita untuk belajar pemerintahan sebagai 

masalah feminis. 

Pada diskusi formal menghasilkan usulan terbaik untuk penerapannya yang harus memiliki 

aturan yang tepat. Semua hal yang menyangkut dengan kemakmuran kurang tepat jika berkenaan 

dengan jenis kelamin. 
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Dan merupakan asumsi yang keliru untuk tiga alasan. Pertama, itu conflates kepentingan 

dan perilaku anggota-anggota individu rumah tangga. Misalnya, bukti empiris menunjukkan bahwa 

peningkatan pendapatan rumah tangga diperlakukan berbeda oleh laki-laki dan perempuan. 

Dampak dari peningkatan pendapatan pada kesejahteraan rumah tangga karena itu akan tergantung 

pada siapa mengontrol setiap tambahan dana.  

Kedua, implikasi penggunaan tanah sebagai jaminan diabaikan. De Soto dan pendukungnya, 

seperti Bank Dunia, berpendapat bahwa kredit akan memungkinkan rumah tangga untuk terlibat 

dalam kegiatan produktif. Keamanan kepemilikan adalah disediakan dalam rangka untuk 

mempromosikan kepercayaan terhadap kredit. Sedikit yang bisa dikatakan tentang sarana yang 

utang pedesaan ini akan dilayani. Sebagai pekerja yang utama di tanah, ini akan menjadikan 

perempuan buruh diatas tanahnya, dan buruh perempuan  berarti gratis, fleksibel. 

Ketiga, proses reformasi kepemilikan ini tidak problematis oleh pendukung formalisation. 

Ada hubungan kekuasaan- aki-laki atas perempuan atau satu kasta atas yang lain, misalnya-sering 

menentukan hak-hak yang terdaftar dan dijamin dalam proses formalisation (Platteau 1996). Bukti 

menunjukkan bahwa wanita memenangkan keras akses ke tanah di bawah adat lokal praktek ini 

sering hilang ketika proses formalisation nikmat orang-orang dengan koneksi yang didirikan untuk 

birokrasi power (Musembi 2006). 

Kebijakan atas tanah ksekarang secara eksplisit terkait dengan pengentasan kemiskinan. Ini 

sengaja mengabaikan risiko yang terlibat untuk orang miskin di pasar kredit. Efek dari paparan risiko 

dalam menghadapi  masalah tertentu dan fluktuasi pasar pertanian, dan peningkatan usaha keluarga 

yang akan diperlukan untuk membayar kembali pinjaman komersial. 

Kebijakan pembangunan terlalu keras kepala, untuk terus membagi publik/swasta. 

Perempuan dibatasi hanya di lingkup domestik, dan laki-laki mengontrol hubungan ekonomi rumah 

tangga dengan asyarakat. Yang mana ini lebih jelas daripada dalam perdebatan formalisation. Laki-

laki yang diperanakkan sebagai pengusaha aktif dan agen pembangunan. Perempuan, dan hambatan 

spesifik yang mereka hadapi, umumnya dihilangkan dari gambaran ini.  

 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Perlu adanya kewaspada untuk mendorong berkelanjutan untuk formalisation dan 

financialisation seiring hubungan properti. Meskipun bukti-bukti empiris yang dibahas di atas 

menunjukkan bahwa menggunakan gelar formal untuk mengakses pinjaman komersial yang belum 

berkembang, adalah alasan untuk percaya bahwa promosi kuat oleh donor multilateral dan bilateral 

dan banyak Nasional dispesifikasikan akan mengakibatkan lebih besar financialisation. Kita 

diberitahu bahwa UKM paling penting sebenarnya adalah kesejahteraan keluarga.  

Dalam kaitannya dengan hukum, bagaimana dikembangkan adalah perlindungan bagi 

perempuan seperti persetujuan persyaratan dalam undang-undang pertanahan atau skema untuk 

perundang-undangan spousal kepemilikan tanah keluarga. Harus mendapat persetujuan perempuan 

untuk transaksi yang melibatkan tanah mereka seperti penggadaian, menyewa dan menjual dan jika 

demikian, bagaimana dikenal dan dipahami adalah perlindungan semacam ini.  

Diperlukan upaya yang kuat untuk mengembangkan mekanisme melindungi hak milik 

perempuan. Pengalaman dari Uganda, reformasi hukum tanah memberikan bukti bahwa usaha-

usaha seperti itu bertemu dengan oposisi terpadu. 


