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KONTRADIKSI HAK TANAH PEREMPUAN 

 

I. Kontradiksi Reforma Agraria: Antara Kebijakan dan Praktik 

Seiring terjadinya pemusatan kekayaan dan kian timpangnya  struktural  penguasaan 

lahan yang dipicu oleh pembentukan sistem neoliberal di pelbagai penjuru dunia (Sassen 

2014: 118), beragam gerakan agraria pun membangun aliansi transnasional yang mulai 

muncul dan berkembang pada akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Mereka bahkan 

mampu mengambil posisi dan peran dalam lembaga-lembaga perwakilan di bawah PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa), seperti  FAO (the Food and Agriculture Organization), IFAD 

(International Fund for Agricultural Development) dan UNCHR (the United Nations 

Commission on Human Rights) (Borras, Edelman dan Kay 2008: 172). Dengan semakin 

menguatnya posisi dan peran gerakan agraria transnasional, terutama setelah membangun 

sinergi dengan berbagai organisasi lingkungan dan Hak Asasi Manusia, berbagai lembaga 

pemerintah pun tidak dapat mengabaikan dan dituntut untuk mengadopsi beragam bentuk 

kebijakan yang diusung oleh aliansi gerakan transnasional tersebut. Namun perlu dicatat 

implementasinya sering tidak sejalan dengan misi gerakan agraria untuk meredistribusi 

kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.  

Di Indonesia, ketimpangan struktur penguasaan lahan, yang diiringi meluasnya 

kerusakan ekologis, mendorong pembentukan aliansi strategis antara gerakan agraria, 

lingkungan dan masyarakat adat, untuk menentang agenda pembangunan pemerintahan Orde 

Baru yang memuluskan terjadinya perampasan lahan dalam skala luas.  Setelah jatuhnya 

pemerintahan Orde Baru, aliansi gerakan agraria dan lingkungan, misalnya Konsorium 

Pembaharuan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), sering melakukan 

kerja sama untuk mengintervensi kebijakan nasional. Selain mengadvokasi Undang-Undang 

Pokok Agraria 1960, aliansi gerakan agraria juga mengawal secara kritis terhadap 

pelaksanaan dua kebijakan agraria, yaitu: (1) TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria 

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan (2) Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) 

yang dihasilkan melalui rapat gabungan antara Presiden, Kementerian Kehutanan dan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) pada September 2006 (Peluso, Afiff dan Fauzi 2008; 219-226). 

Meski demikian, perampasan lahan petani tetap menyebar pesat; selama 2003-2013, 0,25 

hektar lahan pertanian dan satu rumah tangga petani hilang setiap menit, sehingga terjadi 

penyusutan lahan yang dikuasai petani dari 10,5% menjadi 4,9%. “Jadi banyak sekarang, 

mayoritas 56% petani kita adalah petani gurem, artinya yang pemilikan tanahnya rata-rata 



di bawah 0,36 hektar,” ungkap Dewi Kartika sebagai narasumber pada diskusi sesi keempat 

Kelompok Belajar Perempuan dan Agraria. 

Pemerintah Jokowi menyebutkan secara eksplisit kebijakan reforma agraria sebagai 

prioritas nasional dalam Nawa Cita Agenda ke-5, yang menjanjikan 9 juta hektar bagi petani 

dalam dua skema: (1) Legalisasi aset yang berbasis sertifikasi tanah seluas 4,5 juta hektar, 

dan (2) redistribusi tanah yang mayoritas berasal dari pelepasan sawah-sawah hutan seluas 

4,5 juta hektar. Pada 27 Februari 2015, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas 

kabinet untuk membahas ketersediaan lahan seluas 9 juta hektar, di Kantor Presiden 

(http://setkab.go.id). Dalam konferensi pers setelah rapat kabinet, Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa dari 13,1 juta hektar hutan konversi 

yang bisa dilepas ternyata 7,8 juta hektar sudah ada penggunanya. Sementara Menteri 

Pertanian Amran Sulaiman mengemukakan bahwa pemerintah juga membutuhkan lahan yang 

cukup besar untuk pembangunan pabrik gula seluas 500 ribu hektar, food estate seluas 500 

ribu hektar di Kalimantan, dan pabrik perkebunan kelapa sawit seluas 1 juta hektar di 

perbatasan Indonesia dan Malaysia. Nampaknya, meski pemerintah pusat menetapkan 

perlunya kebijakan reforma agraria, namun masih kuat terjadi tarik menarik kepentingan 

antara peredistribusian lahan kepada petani dan pengalokasian lahan untuk meningkatkan 

produksi dan akumulasi kapital.  

Terjadinya tarik menarik kepentingan dalam penetapan kebijakan pun melahirkan 

berbagai kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan reforma agraria: di satu sisi reforma 

agraria direduksi sekedar pada “bagi-bagi tanah” atau sertifikasi tanah, namun di sisi lain 

struktur penguasaan dan pengelolaan lahan tetap timpang dan dikendalikan dalam skema 

neoliberal. Selain itu, perumusan dan pelaksanaan reforma agraria yang dilakukan oleh 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersifat top-

down, tanpa melihat fakta ketimpangan dan konflik agraria yang terjadi, sehingga subjek dan 

objek reforma agraria pun tidak jelas (Kartika 2016). “Reforma Agraria itu sebenarnya 

proses tidak sekedar sertifikasi tapi penataan ulang struktur agraria yang tadinya timpang, 

menjadi lebih berkeadilan. Dari mulai proses tata kuasa, tata guna, hingga tata produksi, 

bahkan tata konsumsi diatur ulang menjadi lebih berkeadilan,” jelas Kartika sebagai 

narasumber pada diskusi sesi keempat Kelompok Belajar Perempuan dan Agraria. 

 

II. Kontradiksi Hak Perempuan: Antara Kepemilikan dan Pengelolaan Lahan 

Kontradiksi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan reforma agraria tidak hanya 

merugikan kelompok petani miskin, tetapi juga secara khusus semakin memarginalisasi 

perempuan petani. Pada diskusi sesi pertama telah dibahas tentang legalisasi kepemilikan 



lahan yang cenderung menguatkan penguasaan lahan oleh laki-laki dan tetap menyingkirkan 

peran perempuan dalam pengelolaan lahan (Manji 2008). Pemaknaan tentang hak perlu 

dibedakan antara hak sebagai pengakuan legal dan hak sebagai pengakuan sosial, dan perlu 

juga dibedakan antara pengakuan dan pelaksanaan (Agarwal 2001: 8252). Meski tidak ada 

pembedaan antara hak perempuan dan laki-laki di hadapan hukum, namun dalam praktiknya 

hak perempuan sering terabaikan atau tidak diakui secara sosial. Tanpa penerapan hak 

perempuan yang diakui secara sosial, hak kepemilikan lahan yang disandang perempuan pun 

tak mampu memberikan hak pengelolaan secara efektif. 

Ketersingkiran hak perempuan disebabkan oleh sering terjadinya tumpang tindih 

dalam pelaksanaan hukum di tingkat negara, komunitas dan keluarga. Di berbagai negara 

Asia Selatan, meski negara telah menyusun kebijakan-kebijakan yang selaras dengan 

kepentingan perempuan, namun di tingkat komunitas dan keluarga justru berkembang norma-

norma yang menghambat perempuan untuk memperoleh haknya (Agarwal 1994: 80-81). Di 

Indonesia, Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria 1960 secara eksplisit menjamin 

keadilan gender, bahwa setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, 

memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan mendapat manfaat 

dari hasil pengelolaannya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Namun, berbagai 

kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa jaminan konstitusional di atas kertas 

tidak serta merta menjamin hak perempuan untuk mampu memanfatkannya. “Tetapi justru 

kadang hukum nasional harus ditangkis dengan berlakunya norma-norma yang ada dalam 

sistem hukum waris, norma adat bahkan oleh kebiasaan-kebiasaan,” ungkap Dewi Kartika. 

Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di berbagai wilayah 

Indonesia membuktikan bahwa redistribusi lahan tidak banyak memberikan manfaat bagi 

perempuan petani. Misalnya, redistribusi dan sertifikasi lahan yang dilakukan Organisasi 

Tani Lokal (OTL) Banjaranyar Ciamis memberikan porsi sedikit kepada perempuan karena 

dianggap tidak banyak melakukan perjuangan agraria tetapi hanya sebagai penyokong kerja 

sampingan (Ekowati dkk. 2009). Narasumber diskusi sesi keempat, Dewi Kartika 

menjelaskan contoh-contoh kasus tentang peminggiran perempuan petani dalam redistribusi 

tanah. Misalnya, di Desa Sumber Urip Jawa Timur, terdapat 180 hektar tanah yang 

didistribusikan kepada petani, namun hanya sekelompok kecil perempuan yang direkognisi 

dalam sertifikasi lahan tersebut, bahkan proses pengambilan keputusan dilakukan tanpa 

melibatkan perempuan. “Dalam gerakan sosial, aspek gender dan keadilan gender belum 

menjadi bagian dari proses perjuangan itu sendiri. Ini masih menjadi tantangan berat,” jelas 

Dewi Kartika.  
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