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GENDER DAN HAK ATAS TANAH 
 

Membaca situasi perempuan hari ini, tidak dapat dipisahkan dari wacana ketimpangan gender dalam 
kepemilikan serta akses terhadap common proverty terutama tanah. Mainstreaming gender dalam 
pelaksanaan reforma agraria sejati sangat diperlukan. Selama ini dalam proses sertifikasi tanah 
misalnya, perempuan seringkali mengalami lebih banyak rintangan  berupa hukum formal, adat dan bias 
sosial. Sehingga tercipta relasi timpang dalam penguasaan dan akses sumberdaya. Oleh sebab itu diskusi 
sesi keempat, Sajogyo Institute (SAINS) menyoal keterkaitan antara gender dan reforma agraria melalui 
tema diskusi  “Gender dan hak atas tanah”. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 28 September 2016 
di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, Jl. Tegal Parang Utara No 37, Jakarta Selatan.  
 
Diksusi dimulai dari penjelasan oleh moderator  mengenai ke-istimewaan penulis dan signifikansi 
naskah terpilih dalam mendalami tema. Diantaranya adalah  Bina Agarwal sebagai intelektual 
terkemuka dari Institute of Economic Growth, University of Delhi yang selalu menjadi rujukan utama 
dalam mendiskusikan hak perempuan atas tanah. karya klasik Agarwal  “A Field of One’s Own, Gender 
and Land Rights in South Asia” direview oleh Perdana Putri dari Asia Justice. Buku ini menekankan 
pentingnya hak efektif bagi perempuan atas tanah. Bukan hanya memiliki tanah di atas kertas (atau 
berbagi kepemilikan tanah bersama pasangan lelakinya) di atas kertas (legal rights), tapi harus ada hak 
kontrol perempuan terhadap tanah. 
 
Tiga hal perlu dipahami terkait hak perempuan atas tanah. Pertama, perbedaan antara pengakuan 
hukum dan pengakuan sosial. Kedua, perbedaan antara kepemilikian dan kemampuan untuk mengelola 
tanah. Ketiga, perlu membedakan hak perempuan atas tanah sebagai individu dan hak perempuan 
sebagai anggota kelompok keluarga yaitu anak atau istri. Papar Haliah Asriyani Mahasiswa Pasca 
sarajana Universitas Indonesia dalam mereview naskah Bina Agarwal  yang berjudul“Land Right and 
Gender”  tahun 2001.   
 
Estu Putri mereview naskah ketiga yang berjudul  “Are We Not Peasants Too? Land Rights and Women’s 
Claim in India” karya Bina Agarwal yang tebrit pada tahun 2002.  Sejak dari judul naskah ini 
mempertanyakan sekaligus menggugat kenapa perempuan tidka memperoleh bagian dalam proses 
sertifikasi atau pembagian tanah. Apakah perempuan bukan seorang petani gurem?. Kenyataanya 
banyak perempuan terlibat kerja peretanian yang seringkali kepemilikan tanahnya bergantung apda 
laki-laki, seperti Suami hingga saudara laki-laki. Perempuan menjadi jauh lebih rentan ketika mengalami 
masalah dalam keluarga sebab ketiadaan sumberdaya dan hak milik atas tanah.    
 
Dewi Kartika wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menjadi pembahas diksusi kali ini 
memaparkan bahwa, “Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sudah sensitif gender namun dalam 
turuna kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah termaksud dalam skema reforma agraria ala 
Jokowi, ruang untuk perempuan belum tampak”. Lebih lanjut Nila Wardani peserta diskusi dari Bijak 
USAID menyatkan di Indonesia isu gender dalam pengelolaan sumber daya memang belum dibicarakan 
meluas dan masih sulit memberikan ukuran-ukuran, sehingga diperlukan lebih banyak diskursus untuk 
mengangkat topik ini ke permukaan.  
 
Diskusi dilakukan secara tematik setiap bulan. Diskusi kelima akan dilaksanakan dengan tema, “Tutur 
perempuan”. Informasi lebih lanjut mengenai diskusi Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan SAINS 
selanjutnya dapat menghubungi Nila Dini, melalui Email: kelompokbelajar.sains@gmail.com atau HP: 
085719610656. 


