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KRITIK ANALISIS GENDER TERHADAP KAJIAN ORTODOKS 

 

Ketiga sumber bacaan yang didiskusikan pada sesi pertama Kelompok Belajar 

Agraria dan Perempuan mengantarkan peserta diskusi untuk mengkritisi dominasi kajian 

ortodoks yang gagal meninjau relasi kerja perempuan dalam rumah tangga dan 

keterhubungannya dengan berbagai proses ekonomi-politik yang lebih luas. “Tiga sumber 

yang kita bahas sebetulnya mengeluarkan kritik, yang digunakan sebagai cara untuk melihat 

kenyataan masyarakat secara spesifik dengan meletakan kerja perempuan yang banyak 

diabaikan oleh kelompok neo-liberal atau aktivis gender sendiri,” ujar Siti Maimunah yang 

menjadi narasumber diskusi sesi pertama Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan pada 25 

Juli 2016 di Kantor Sajogyo Institute Bogor.  

Kajian gender mengembangkan berbagai konsep dan definisi, seperti marginalisasi, 

domestikasi dan subordinasi, sebagai kerangka analisis untuk memperbaiki tinjauan tentang 

berbagai struktur ekonomi-politik yang membentuk ketimpangan relasi gender. “Saya rasa, 

memahami konsep itu penting. Pak Gunawan Wiradi selalu mengingatkan, ada banyak orang 

bicara menggunakan istilah-istilah abstrak, mengaburkan apa yang sebenarnya dia mau 

berbicarakan. Hal itu kembali bagaimana kita memahami konsep dengan definisi dengan 

baik,” jelas Melani Abdulkadir Sunito yang juga menjadi narasumber pada diskusi sesi 

pertama Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan. 

 

I. Analisis Gender: “Melampaui Marxis Ortodoks” 

Sejak permulaan tahun 1980-an, kajian feminis melakukan analisis kritis terhadap dua 

pendekatan kajian ortodoks yang mendominasi studi agraria saat itu, yakni pendekatan 

ekonomi-neoklasik dan pendekatan ekonomi-politik; kedua pendekatan kajian tersebut gagal 

mengeksplorasi relasi kerja perempuan dalam rumah tangga dan keterhubungannya dengan 

struktur ekonomi-politik yang lebih luas (Razavi 2009: 198). Pertama, kajian ekonomi-

neoklasik mendistorsi relasi gender dalam rumah tangga. Dalam menganalisis aktivitas 

produksi, kajian ekonomi-neoklasik membangun asumsi tentang kepahlawanan laki-laki 

sebagai kepala rumah tangga yang bekerja untuk menghidupi keluarganya sementara 

perempuan dipandang tidak mampu atau hanya bisa memperoleh sedikit pendapatan di dunia 

kerja. Sehingga pendekatan ini melegitimasi kalangan neoliberal yang meletakkan beban 

reproduksi tidak berbayar di pundak perempuan dalam proses akumulasi kapital. 

Kedua, kajian ekonomi-politik ortodoks yang menggunakan analisis Marxis 

cenderung mengabaikan keterhubungan kerja reproduksi yang dibebankan kepada perempuan 



di ruang domestik dengan proses eksploitasi ketenagakerjaan dalam produksi kapitalis. Kritik 

awal yang dilakukan kalangan feminis dalam studi agraria merupakan penajaman analisis 

tentang perbedaan kepentingan di antara anggota keluarga, yang terbukti dengan adanya 

perbedaan respon antara suami dan istri dalam situasi tertentu, misalnya petani perempuan di 

Vietnam lebih antusias untuk melakukan kerja kolektif sementara suami mereka cenderung 

menolak bentuk kerja kolektif tersebut (White 1986, dalam Razavi 2009: 201). Dalam sesi 

pengantar diskusi Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan, Lies Marcoes (2016) 

mengungkapkan adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan perempuan yang tenggelam 

(invisible) di ruang publik ketika penilaian cenderung ditentukan oleh mayoritas laki-laki. 

Kajian gender terus mengembangkan analisis untuk menjawab beragam proses pengabaian 

kepentingan perempuan yang berakar pada ketimpangan relasi gender baik di ruang domestik 

maupun struktur ekonomi-politik yang lebih luas.  

Pengabaian signifikansi kerja reproduksi oleh kajian ekonomi-politik ortodoks dilatari 

oleh pembatasan nilai kerja hanya pada lingkup kerja produktif yang menghasilkan 

komoditas, sementara pandangan tentang kerja domestik sebagai nilai lebih (surplus value) 

yang disalurkan atau menyokong produksi kapitalis justru dianggap tidak konsisten dengan 

teori Marxis tentang nilai kerja (Molyneux 1979, dalam Razavi 2009: 205). Ortodoksi 

analisis Marxis yang hanya terpaku pada eksploitasi kerja dalam produksi komoditas 

mengesampingkan beban kerja reproduksi yang ditanggung perempuan di ruang domestik, 

seperti menyiapkan makanan, mengambil air dan kayu bakar, merawat anak dan anggota 

keluarga yang sakit, yang tidak pernah memperoleh kompensasi namun berkonstribusi besar 

pada ketersediaan dan keberlanjutan tenaga kerja dalam berbagai proses ekonomi-politik. 

Artinya, perempuan yang mengemban beban kerja reproduksi mengalami eksploitasi kerja 

lebih besar ketimbang suaminya yang bekerja memproduksi komoditas, apalagi sebagian 

suami enggan memberikan upah kerjanya yang kecil kepada istrinya. Meski analisis gender 

berhasil membongkar konsep nilai kerja yang ditetapkan secara kaku oleh pemikir Marxis 

ortodoks, namun kajian gender juga mendasari analisisnya pada konsep Marxis tentang 

eksploitasi kerja dan nilai lebih (surplus value). “Kita (pemikir feminis) sudah menjauh dari 

hal tersebut (kajian Marxis ortodoks). Tetapi kita juga ada bagian yang menginduk di sana, 

misalnya yang dijelaskan juga dalam bab 2 di Buku Ratna Saptari dan  Brigitte Holzner,” 

ujar Melani Abdulkadir Sunito sebagai narasumber diskusi sesi pertama. 

Di Indonesia, banyak kasus tentang kerja reproduksi yang dibebankan pada 

perempuan tanpa adanya penghargaan dan kompensasi yang setimpal. Siti Maimunah sebagai 

salah satu narasumber diskusi sesi pertama menguraikan kasus-kasus tentang ketimpangan 



beban kerja perempuan di beberapa lokasi yang mengalami perubahan agraria. Di Makroman 

Kota Samarinda Kalimantan Timur, Maimunah menemukan kerja-kerja reproduksi 

perempuan yang tidak berbayar, dan berperan penting dalam menyokong keberlanjukan 

aktivitas kerja seorang anggota laki-laki dalam keluarganya yang bekerja di sebuah 

perusahaan dengan upah rendah dan hampir tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. 

Buruh laki-laki itu memperoleh upah dari perusahaan sebesar Rp. 2.500.000, yang harus 

dimanfaatkan untuk mengkredit motor dengan bayaran setiap bulan sebesar Rp. 800.000, 

ditambah biaya bensin, makan, komunikasi dan sebagainya. Buruh laki-laki itu tidak jarang 

menumpang makan di rumah orang tuanya, dan sering pula bajunya dicucikan oleh ibunya. 

Semua kerja reproduksi yang dilakukan ibu buruh laki-laki itu tidak pernah diperhitungkan 

oleh pihak perusahaan sebagai penopang produktivitas pekerjanya yang menghasilkan 

keuntungan dan nilai lebih (surplus value), sehingga kerja-kerja reproduksi tersebut tidak 

pernah memperoleh kompensasi dan hanya ditanggung perempuan sebagai beban kerja. 

Fenomena yang sama juga terjadi pada buruh-buruh di PT. INCO, perusahaan tambang 

terbesar kedua di Indonesia, yang ditunjukkan oleh temuan penelitian Kathryn Robinson 

bahwa buruh-buruh PT. INCO sebenarnya ditopang oleh kerja-kerja domestik yang 

dibebankan kepada istri-istri mereka. “Korporasi ini sebetulnya disokong secara langsung 

oleh keluarga-keluarga mereka, dan hal tersebut masih berlangsung sampai pada saat ini,” 

jelas Maimunah.  

 

II. Kritik Terhadap Formalisasi Kepemilikan Lahan 

Pendobrakan analisis gender terhadap pendekatan ortodoks, baik kajian ekonomi 

neoklasik maupun Marxis, dilatari oleh komitmen pemikir feminis untuk memperkaya 

lingkup analisis dari beragam disiplin ilmu. Pengayaan lintas disiplin ilmu (intellectual cross 

fertilization) memungkinkan kajian gender yang mampu mengurai keterhubungan dan 

keterbentukan beragam relasi kuasa, perubahan kesejarahan, dan pemiskinan dalam proses 

akumulasi kapital (Razavi 2009: 221). Salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan yang 

dikritik oleh kajian gender adalah pendekatan formalisasi kepemilikan lahan, sebab terlalu 

mempersempit lingkup analisis kemiskinan sebatas pada legalisasi perekonomian yang seolah 

netral dari relasi gender. Formalisasi kepemilikan lahan ini bersumber dari pemikiran 

Hernando De Soto (2000, dalam Manji 2008: 4) yang berasumsi bahwa kegagalan 

pembangunan di negara-negara berkembang disebabkan oleh minimnya penerapan hak 

kepemilikan lahan secara formal sehingga terkendala untuk dimanfaatkan sebagai jaminan 

pinjaman. Berbagai lembaga donor internasional, akademisi dan pembuat kebijakan pun 



banyak terlibat dalam mempromosikan pemikiran De Soto, dan bahkan diadopsi oleh UNDP 

(United Nations Development Programme) dengan pembentukan komisi yang menangani 

penguatan hukum bagi masyarakat miskin. Padahal, jika ditelisik lebih jauh dari relasi 

gender, formalisasi kepemilikan lahan ini cenderung merugikan kalangan perempuan.   

Berbagai kasus kepemilikan dan penguasaan lahan di Indonesia menunjukkan adanya 

dominasi laki-laki yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan perempuan. Siti Maimunah 

menjelaskan berbagai kasus ketimpangan gender dalam penguasaan lahan. Misalnya, dalam 

kasus transmigrasi, laki-laki banyak melakukan pembukaan lahan untuk diperjual-belikan, 

sementara perempuan dituntut untuk mengurusi kerja-kerja domestik, seperti menyiapkan 

makanan, mencuci, dan sebagainya. “Perempuan tidak mungkin punya kesempatan untuk 

membuka lahan, sehingga transmigrasi di mana pun itu yang memiliki lahan adalah laki-

laki,” ujar Maimunah yang menjadi narasumber diskusi sesi pertama. Lebih pelik lagi, lanjut 

Maimunah, formalisasi lahan membuka peluang kepada transaksi tanah yang membuat tanah-

tanah terkonsentrasi ditangan orang-orang kaya, beriringan dengan konsentrasi penguasaan 

lahan besar-besaran yang disokong pemerintah dengan pemberian lisensi-lisensi pemanfaatan 

sumber daya alam. Sehingga berlapis-lapis relasi kuasa yang terbentuk, baik dalam proses 

pembangunan di tingkat makro dan meso maupun dalam relasi keluarga di tingkat mikro, 

semakin memarginalisasi perempuan. Dalam Sesi Pengantar Diskusi Kelompok Belajar 

Agraria dan Perempuan, Noer Fauzi Rachman sebagai narasumber juga sempat menyinggung 

beratnya beban kerja perempuan di ranah domestik yang menyulitkan perempuan untuk 

menjadi pemimpin perjuangan agraria.   

Formalisasi lahan yang berujung pada marginalisasi perempuan tidak hanya dilakukan 

pihak pemerintah, tetapi juga cenderung dilakukan oleh aktor-aktor dalam organisasi gerakan 

agraria. Penelitian Ekowati dkk. (2009) terhadap Organisasi Tani Lokal (OTL), yang berada 

dalam struktur SPP (Serikat Petani Pasundan) di Desa Banjaranyar Kabupaten Ciamis, 

menemukan bahwa mekanisme pembagian dan sertifikasi lahan yang disepakati oleh anggota 

OTL Banjaranyar didasarkan pada penghargaan terhadap status keorganisasian yang 

dipandang paling banyak berjasa dalam perjuangan agraria. Pengurus inti laki-laki (ketua, 

wakil, sekretaris, dan bendahara) memperoleh lahan penghargaan lebih luas, sementara petani 

perempuan memperoleh bagian lebih sedikit karena dianggap tidak banyak melakukan 

perjuangan. Nampaknya, organisasi gerakan agraria di tingkat lokal juga menyepelekan 

kerja-kerja reproduksi perempuan sebagai bagian penting yang menopang berbagai aktivitas 

perjuangan. 



Selain itu, perempuan-perempuan yang tersingkir dari penguasaaan lahan sering gagal 

memahami ketimpangan relasi kuasa yang sengaja dikendalikan dan dialihkan oleh pihak 

perusahaan. Siti Maimunah menjelaskan bagaimana perusahaan sawit menyediakan hiburan-

hiburan musik serta mencekoki penduduk di sekitarnya dengan janji-janji dan harapan-

harapan. Sehingga banyak perempuan di sekitar perusahaan tidak lagi memedulikan 

persoalan agraria, sebaliknya malah menjalin hubungan intim dengan perusahaan dalam 

urusan-urusan yang kurang signifikan bagi kesejahteraan mereka di masa mendatang. “Maka 

perempuan yang datang ke tempat perusahaan hanya meminta seragam arisan, seragam 

pengajian, atau memperbaiki alat musik yang rusak,” ungkap Maimunah. Dalam Sesi 

Pengantar Diskusi Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan, Lies Marcoes juga 

menyinggung perkembangan organisasi perempuan muslim terbesar di Indonesia, Muslimat 

NU dan Aisyiah Muhammadiyah, yang cenderung elitis dan hanya disibukkan dengan 

program dakwah dan pendidikan keislaman. Nampaknya, dalam pengalihan isu agraria, pihak 

perusahaan melakukan penguatan praktik keislaman dominan dengan mengucurkan dana 

pada kegiatan pengajian dan arisan.    

Rumitnya pembentukan relasi kuasa yang berkonstribusi pada pemiskinan perempuan 

telah mendorong kalangan feminis untuk memperkaya analisis dari beragam bidang ilmu 

(intellectual cross fertilization), yang akhirnya berkonstribusi pada penguatan kajian 

ekonomi-politik tentang perubahan agraria (Razavi 2009: 221). Meski demikian, pengayaan 

kajian agraria dan perempuan belum banyak dilakukan di Indonesia. “Sangat sedikit, atau 

bahkan tidak terjadi intellectual cross fertilization. Misalnya, orang agraria belajar agraria 

doang, gender belajar gender doang. Yang kita lakukan sekarang ini ya upaya intellectual 

cross fertilization. Masuknya dari agraria karena dapat memperkaya kasus-kasus di 

lapangan, tapi masalahnya bukan sekedar tanah. Manji mengingatkan bahwa ini masalah  

tanah, kredit, kerja dan sebagainya,” jelas Melani Abdulkadir Sunito.  
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