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Perempuan Perdesaan dan Hak Atas Tanah: Situasi di 

Indonesia 

Disusun Oleh: Ratnasari (RMI) 
 

Pengantar  

“Data BPN bahwa tanah yang diketahui dimiliki perempuan hanya 15,88 
persen dari 44 juta bidang” (Mongabay.co.id, 2018) 

Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Data Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) yang dikutip Kompas.com (2010) menyatakan bahwa 56 

persen aset produktif di Indonesia, baik berupa properti, tanah, maupun perkebunan, 

dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia. Lebih lanjut seperti dalam kutipan 

di atas bahwa hanya 15,88 persen dari 44 juta bidang tanah yang dimiliki oleh 

perempuan. Padahal faktanya perempuan sebagai produsen pangan, seperti disebutkan 

oleh FAO (1995) bahwa petani perempuan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia 

memberikan 50-90 persen tenaganya untuk memproduksi padi. Maka kepemilikan 

tanah menjadi penting bagi perempuan agar mereka dapat menggarap tanahnya dengan 

aman dan mengembangkan praktek pertanian yang lebih berkesinambungan. Ketika 

perempuan tidak memiliki akses dan kepemilikan tanah, maka seperti dinyatakan FAO 

(1999), akan membatasi akses perempuan terhadap permintaan pinjaman dan 

bergabung dalam kelompok yang berhubungan dengan pemasaran produk pertanian. 

Artinya ketika perempuan tidak memiliki akses dan kepemilikan atas tanah, perempuan 

terjebak dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses pada program dukungan usaha 

produktif, padahal perempuan adalah aktor penting dalam rantai produksi pangan.  

Tanah bukan hanya sekedar aspek fisik, namun melekat di atasnya hubungan-hubungan 

sosial jika tanah dijual dan dilepaskan maka akan terjadi guncangan yang 

menghancurkan sendi-sendi keberlangsungan hidup masyarakat (Rachman, 2012). 

Ketika kuasa eksklusi bekerja dan tanah pun terampas oleh pihak lain, terjadi 

perubahan pada bentang alam dan ekosistem yang berdampak pula pada penghidupan 

rakyat. Alih fungsi lahan pun marak terjadi oleh perusahaan yang memegang ijin 

konsesi perkebunan atau perusahaan yang memegang ijin kuasa pertambangan. Tiap 

tahun sekitar 230 ribu ha lahan pertanian dikonversi menjadi perkebunan skala besar, 

pertambangan, dan infrastruktur (Wardah, 2011). Terjadinya alih fungsi lahan ini 

sejalan dengan kebijakan pemerintah sejak Orde Baru yang sangat terbuka dengan 

investasi swasta. Tentu saja situasi ini berdampak pada penguasaan lahan oleh petani 

kecil. Serikat Petani Indonesia (2017) menyatakan bahwa 56,12 persen petani kecil 

hanya menguasai lahan di bawah 0,4 ha. Padahal menurut Khomsan (2015) bahwa 

kepemilikan tanah di bawah 0,5 ha menyebabkan kemiskinan dalam keluarga. 
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Penguasaan lahan sempit mengancam penghidupan keluarga, apalagi kini banyak kasus 

petani tak bertanah yang bekerja hanya sebagai buruh tani dengan penghasilan yang 

kecil dan tidak menentu. Hal inilah yang kemudian mendorong keluar (migrasinya) 

petani ke daerah lain yang nyatanya belum tentu mereka akan memperoleh 

penghidupan yang lebih layak.     

 

Situasi ketimpangan penguasaan tanah memicu terjadinya konflik agraria di Indonesia. 

Yang dimaksud dengan konflik agraria adalah konflik pada ranah agraria yang 

diakibatkan oleh kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah yang menyebabkan 

timbulnya pihak-pihak yang dirugikan terutama petani gurem dan tak bertanah  yang 

berdampak meluas baik sosial, ekonomi, maupun politik. Sedangkan agraria jika 

mengacu pada UU Pokok Agraria 1960, ada lima jenis sumber agraria yaitu: a) Tanah 

atau permukaan bumi yang merupakan modal alami utama bagi kegiatan pertanian dan 

peternakan; b) Perairan baik berupa sungai, danau atau laut yang merupakan modal 

alami utama bagi kegiatan perikanan, baik perikanan budidaya maupun tangkap; c) 

Hutan yang berarti kesatuan flora dan fauna dalam suatu wilayah di luar kategori tanah 

pertanian yang merupakan modal utama bagi komunitas yang hidup dari pemanfaatan 

hasil hutan; d) Bahan tambang yang mencakup beragam bahan mineral seperti emas, 

bijih besi, timah, tembaga, minyak, gas, intan, batu-batu mulia, fosfat, pasir, batu, dan 

lain-lain; e) Udara yang mencakup bukan saja ruang di atas bumi dan air tetapi juga 

materi udara itu sendiri yang arti pentingnya terasa makin besar di tengah iklim global 

seperti saat ini. Artinya agraria dalam UUPA 1960 bukan hanya tanah, namun 

mencakup bumi, air, dan udara.  

 

Konsorsium Pembaruan Agraria (2017) mencatat telah terjadi 659 kejadian konflik 

agraria di berbagai wilayah di Indonesia mencakup luasan 520.491,87 ha yang 

melibatkan 652.738 KK atau rata-rata terjadi dua konflik agraria per hari di Indonesia 

yang hingga kini kasusnya belum diselesaikan. Menurut KPA (2017), konflik agraria 

terbanyak terjadi pada sektor perkebunan (32%) dan properti (30%). Tak jarang 

konflik agraria ini menyebabkan jatuhnya korban dari rakyat yang berjuang untuk 

mempertahankan tanahnya. KPA (2017) mencatat terdapat 612 warga yang menjadi 

korban kekerasan dalam konflik agraria dan pada jumlah tersebut ada 18 perempuan 

yang dikriminalisasi dan 54 perempuan dianiaya. Data Komisi Nasional Perempuan 

(2011) mencatat 395 perempuan menjadi korban penggusuran lahan melalui 

intimidasi, kekerasan fisik dan psikologis, pelecehan seksual, penangkapan, hingga 

kriminalisasi selama tahun 2010. Tampak jelas bahwa perempuan terlibat dalam 

perjuangan untuk mempertahankan tanah dan sumber daya yang ada. Lebih lanjut pada 

situasi konflik agraria, sesungguhnya perempuan mengalami beban yang berat, ketika 

suami atau keluarga laki-lakinya yang menjadi korban, perempuanlah yang menjadi 

tulang punggung dan penjaga keluarga, namun sayangnya, dampak dimana perempuan 

kemudian menjadi kepala keluarga dalam situasi-situasi tersebut, tidak diakui oleh 

banyak pihak, termasuk Pemerintah, sehingga tidak ada pendampingan atau dukungan 
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khusus bagi perempuan yang berada di situasi ini. Pada situasi ketika perempuan yang 

menjadi korban kekerasan pada konflik agraria yang terjadi, tentunya beban menjadi 

lebih berat bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya. Perempuan korban 

kekerasan fisik maupun psikologis akan mengalami trauma yang dalam dan terus 

dibawa hingga akhir hayatnya. Jika perempuan tersebut sedang hamil maka situasi 

trauma yang dialaminya akan mempengaruhi perkembangan janin yang dikandungnya.       

 

Ketimpangan penguasaan tanah bagi perempuan, khususnya perempuan perdesaan 

miskin, disebabkan oleh kuasa eksklusi dan ketidakadilan gender. Menurut Hall et al. 

(2011), kuasa eksklusi dimaksudkan bahwa eksklusi atau penyingkiran seseorang dan 

sekelompok orang atas tanah terjadi secara terstruktur melalui relasi kuasa yakni 

regulasi, tekanan, pasar, dan legitimasi. Sedangkan ketidakadilan gender seperti 

dinyatakan oleh Fakih (1998), ada lima bentuk ketidakadilan gender yaitu marjinalisasi 

atau peminggiran, subordinasi, stereotip atau pelabelan, kekerasan baik fisik maupun 

non fisik, dan beban kerja. Kedua hal tersebut yakni kuasa eksklusi dan ketidakadilan 

gender pada perempuan perdesaan menjadi landasan dalam pemaparan tulisan ini.    

 

 

 

 

 

 

Tulisan ini disusun untuk mendorong pengakuan terhadap kepemilikan perempuan 

atas tanah serta pengakuan atas  peran mereka dalam pengelolaan tanah dan sumber 

daya alam. Pengakuan pada perempuan penting didorong karena selama ini peran 

perempuan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam belum dianggap penting, 

bahkan peran produktif mereka sebagai petani atau nelayan hanya dicantumkan 

sebagai ibu rumah tangga dalam identitas legal mereka. Sesungguhnya hak atas tanah 

dimiliki oleh tiap warga negara, seperti disebutkan dalam UUPA 1960 Pasal 9 Ayat (2) 

yakni “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk 

mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Melalui 

tulisan ini, digambarkan persoalan pada kepemilikan dan penguasaan tanah, faktor 

penyebab, dan kebijakan negara yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan pada 

penguasaan tanah khususnya bagi perempuan perdesaan. Perempuan perdesaan yang 

dimaksud dalam tulisan ini yakni perempuan yang tinggal dan memiliki penghidupan di 

wilayah perdesaan, baik wilayah daratan, pegunungan, maupun pesisir yang memiliki 

beragam identitas berdasarkan suku, agama, mata pencaharian, kelas sosial, dll. Tulisan 

ini disusun menggunakan studi literatur, baik literatur akademis, publikasi hasil 

penelitian yang dilakukan oleh NGO, maupun artikel dalam media elektronik seperti 

surat kabar on line, website, dll.   
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Penyajian (alur) dalam tulisan ini meliputi tujuh bagian, yaitu bagian ‘Pengantar’ berisi 

latar belakang yang mengantarkan isi tulisan, bagian ‘Perempuan dalam Kebijakan 

Negara atas Penguasaan Tanah’, bagian ‘Penguasaan Tanah dan Ketidakadilan Gender 

pada Perempuan Perdesaan’ berisi gambaran tentang persoalan penguasaan tanah dan 

ketidakadilan gender yang dialami perempuan perdesaan, bagian ‘Makna Tanah Bagi 

Perempuan Perdesaan’ berisi pandangan atas tanah bagi perempuan perdesaan,  bagian 

‘Perjuangan Perempuan Perdesaan dalam Hak Atas Tanah’ berisi contoh-contoh 

perjuangan perempuan perdesaan dalam mempertahankan tanah dan sumber dayanya, 

bagian ‘Reforma Agraria yang Berkeadilan Gender’ berisi usulan pada pelaksanaan 

reforma agraria yang memiliki prinsip keadilan gender, dan bagian ‘Kesimpulan dan 

Rekomendasi berisi poin-poin penting dalam isi tulisan dan rekomendasi yang 

diusulkan. 

 

Perempuan dalam Kebijakan Negara atas Penguasaan Tanah  

 

Pengaturan Negara yang berkaitan dengan penguasaan tanah ada dalam kebijakan 

pertanahan, reforma agraria, dan kebijakan lainnya. Berikut penjelasan mengenai 

kebijakan tersebut dan persoalannya baik dalam substansi maupun prakteknya.  

  

Kebijakan Pertanahan 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 

yang dengan jelas memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki 

untuk memperoleh hak atas tanah dan mendapatkan manfaat, seperti dinyatakan dalam 

Pasal 9 ayat 2. Hak atas tanah diartikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada 

subyek hak untuk mempergunakan atau mendayagunakan tanahnya dan untuk 

memperoleh kepastian hukum maka hak atas tanah perlu didaftarkan pada Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh alat bukti kepemilikan hak atas tanah, 

seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19, 23, 32, 38 UUPA jo. PP. No.24 Tahun 

1997. Namun UUPA 1960 tidak berdiri sendiri, ada rentetan kebijakan lain yang belum 

tentu konsisten dengan semangat yang dibangun UUPA, misalnya soal konsesi Hak Guna 

Usaha (HGU). 

 

Keluarnya ijin-ijin konsesi Hak Guna Usaha (HGU) seperti pada sektor perkebunan 

merupakan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 

memberikan hak untuk menguasai tanah pada pemilik modal selama kurun waktu 35 

tahun dan dapat diperpanjang yang pada umumnya tanah yang dialokasikan untuk HGU 

adalah hasil konversi hutan (Savitri et al., 2010 ). Savitri et al. (2010) menambahkan 

bahwa sejak tahun 1967 hingga 1973, Bank Dunia banyak mengucurkan kredit untuk 

pengembangan sektor perkebunan rakyat khususnya karet, teh, dan kelapa sawit 

melalui pendekatan Unit Pelaksana Proyek dan skema Perusahaan Inti Rakyat 

Perkebunan (PIR-Bun). Hingga Orde Reformasi dan desentralisasi, penetapan dan 
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perpanjangan HGU terus diberikan ruang dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Namun di sisi lain banyak HGU terlantar yang tidak dikelola maupun 

menjadi agunan kredit macet. Pada banyak kasus, HGU terlantar ini kemudian menjadi 

obyek penjarahan, pencurian, pembabatan tanaman sebagai bentuk protes dan 

perlawanan rakyat (Wiradi, 2009). Area konsesi HGU perkebunan yang banyak 

memunculkan konflik adalah di perkebunan sawit. Berdasarkan data Sawit Watch yang 

dikutip oleh Mongabay.co.id (2018) bahwa luas perkebunan sawit di Indonesia 

mencapai 22,2 juta hektar dan konflik agraria di perkebunan sawit sepanjang tahun 

terus meningkat, hingga kini ada 750 konflik di perkebunan sawit.  

 

Ada upaya negara untuk mengurangi keluarnya ijin konsesi perkebunan sawit melalui 

moratorium yang telah dibahas sejak dua tahun lalu. Akhirnya pada 19 September 

2018, Presiden Jokowi menandatangani Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan 

Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit. Melalui Inpres 

ini pemerintah menegaskan penghentian sementara ini selama tiga tahun. Diharapkan 

melalui moratorium ini area perkebunan dapat ditata ulang. Menurut Walhi yang 

dikutip oleh Mongabay.co.id (2018) bahwa permohonan pelepasan atau tukar menukar 

kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang sudah ditanami dikecualikan dalam 

moratorium ini, karena dapat diproses melalui PP No.104/2015 tentang Tata Cara 

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Selain itu Walhi menyatakan bahwa 

dalam pelaksanaannya harus ada keterbukaan proses dan informasi yang membuka 

partisipasi aktif publik. Di tengah upaya ini, nyatanya pada sisi lain, DPR RI masih 

membahas soal RUU Perkelapasawitan yang cenderung mengartikulasikan kepentingan 

pengusaha, seperti kemudahan investasi dan pengurangan pajak, bukan mengatur soal 

petani mandiri maupun petani plasma (KPA, 2017). Maka akan terjadi kontra produktif 

antara kebijakan moratorium dengan UU Perkelapasawitan tersebut.   

 

Hal lain terkait dengan kebijakan pertanahan adalah belum rampungnya pembahasan 

RUU Pertanahan di DPR RI, masih seputar pembahasan Daftar Inventaris Masalah 

(DIM). Menurut KPA (2017), RUU Pertanahan ini masih memiliki banyak persoalan 

pada substansinya antara lain belum jelasnya prioritas hak atas tanah, belum ada upaya 

transformasi HGU yang dimonopoli perusahaan skala besar, masalah pendaftaran tanah 

yang cenderung administratif dan bias non hutan sehingga ranah pertanahan tidak 

berlaku pada kawasan hutan. Selain itu, RUU Pertanahan dijadikan landasan hukum 

bagi gagasan bank tanah sebagai cadangan tanah untuk kepentingan investasi dan 

pembangunan infrastruktur. Seperti dinyatakan KPA (2017), bank tanah yang 

dikonseptualisasikan Kementerian ATR/BPN melalui Badan Pengelola dan Penyedia 

Tanah Nasional (Batanas) didasarkan pada argumentasi bahwa masalah pertanahan 

masih menjadi penghambat pembangunan, seperti persoalan keterbatasan tanah, tanah 

menjadi obyek spekulan sehingga harga tanah sering tidak terkendali dan banyaknya 

potensi tanah terlantar.  
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Tanah terlantar ini sebetulnya masuk dalam sumber Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA) yang menjadi program Reforma Agraria (RA) masa Jokowi, dengan target 0,4 

juta ha untuk tanah dari eks HGU dan tanah terlantar. Namun subyeknya jelas berbeda 

antara tanah terlantar pada program RA dengan tanah terlantar yang akan dijadikan 

bank tanah. Pada program RA, tanah terlantar diperuntukkan bagi rakyat sedangkan 

pada bank tanah ditujukan untuk investor yang akan merealisasikan proyek 

pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya. Padahal pengadaan tanah 

untuk proyek pembangunan sudah diatur dalam UU No.2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Catatan KPA (2017) 

bahwa terhambatnya proses pengadaan tanah justru karena rencana sosialisasi dan 

tahapan pengadaan hingga pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur tidak 

transparan sejak awal, sarat dengan perilaku manipulatif, serta pengabaian hak-hak 

warga negara (dilakukan sepihak, pada beberapa kasus ada pemaksaan dan ancaman 

pada warga).      

 

Kebijakan lain untuk pelepasan kawasan hutan melalui Perpres No. 88 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres ini 

untuk menguatkan Peraturan Bersama (Perber) Menteri Kehutanan, Kepala BPN, 

Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penyelesaian 

Masalah Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan pada 2014 lalu. 

Terdapat empat skema penyelesaian konflik dalam Perpres yakni melalui pelepasan 

kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, hak kelola perhutanan sosial dan 

resettlement. Skema tersebut tergantung dari batas 30 persen luas kawasan hutan 

dalam wilayah provinsi. Jika tanah yang berkonflik telah dikuasai secara fisik minimal 

20 tahun oleh masyarakat dan tidak ada gugatan pihak lain, maka masuk dalam skema 

pelepasan kawasan hutan namun ini tidak berlaku pada area yang diklaim instansi 

kehutanan dengan tutupan hutan kurang atau di bawah 30 persen. Jika kawasan hutan 

kurang atau sama dengan 30 persen maka dilakukan skema tukar menukar. Sedangkan 

penguasaan kurang dari 20 tahun masuk dalam skema Perhutanan Sosial (PS) dan pada 

tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung atau konservasi masuk dalam skema 

resettlement. Menurut KPA (2017) bahwa batas 30 persen kawasan hutan di provinsi 

menjadi salah satu penghambat RA di kehutanan terutama untuk wilayah Jawa, Bali, 

dan Lampung sehingga ribuan lokasi konflik, kampung, desa, kebun rakyat, fasum-fasos 

masyarakat di Jawa, Bali, dan Lampung tak kunjung diselesaikan dan dilepaskan dari 

klaim kawasan hutan melalui RA.      

  

Kebijakan Reforma Agraria 

UUPA 1960 sesungguhnya merupakan landasan bagi reforma agraria. Sayangnya sejak 

masa Orde Baru, UUPA tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seringkali maknanya 

disempitkan menjadi sertifikasi tanah, bukan lagi perombakan struktur agraria yang 

dilakukan secara sistematis. Program reforma agraria yang pernah dilaksanakan di 

Indonesia adalah Proyek Nasional Agraria (PRONA) pada masa Orde Baru, Program 
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Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) pada masa SBY, dan kini Tanah Obyek Reforma 

Agraria (TORA) pada masa Jokowi.  

 

Pada masa pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, reforma agraria (RA) masuk dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2015-2019 yang 

ditargetkan seluas 9 juta hektar. RA dilaksanakan dengan skema 4,5 juta hektar sebagai 

redistribusi tanah, dan sisanya sebagai legalisasi aset. Pada Maret 2017, KLHK telah 

merilis wilayah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). 

Namun acuan untuk TORA menggunakan UU Kehutanan No.41 Tahun 1999 sehingga 

4,1 juta hektar di bawah wewenang KLHK sisanya sertifikasi tanah oleh Kementerian 

ATR/BPN. Mekanisme penetapan TORA cenderung top down. Penetapan TORA telah 

tertuang dalam Keputusan Menteri LHK No. 180/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 

tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Tanah Obyek Reforma 

Agraria (TORA) seluas 4.853.549 ha. Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang dilansir dalam 

Menlhk.go.id (2018) bahwa pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat melalui 

program TORA pada tahun 2017 telah meningkat dari 12 persen menjadi 38 – 41 

persen. Sedangkan selama tahun 2018, Kementerian ATR/BPN, seperti dikutip dalam 

jpp.go.id (2018), per 7 Juni 2018 telah melakukan pemetaan sebanyak 2.077.139 

bidang, sertipikat sebanyak 519.759 dan potensi Pendaftaran Tanah Sertipikat Lengkap 

(PTSL) sebanyak 915.911 bidang untuk mencapai target sertipikasi tanah melalui PTSL 

sebanyak 7 juta bidang dan target redistribusi tanah sebanyak 350.650 bidang yang 

tersebar di 31 provinsi. Lebih lanjut Kemen ATR/BPN telah mendistribusikan tanah eks 

HGU di Siak-Riau sejumlah 4.000 bidang seluas 4.000 ha, eks HGU untuk pengembangan 

peternakan seluas 510 ha di Soppeng-Sulsel, eks HGU untuk pengembangan kawasan 

pariwisata seluas 47 ha di Pandeglang-Banten, eks HGU untuk pengembangan kakao di 

Kolaka Timur-Sulut seluas 3.000 ha. Hingga akhir Oktober 2018, realisasi target lahan 

masyarakat eks HGU sejumlah 236.630,46 ha dari target 400.000 ha. Sedangkan 

realisasi untuk legalisasi aset khususnya pendaftaran tanah, hingga Oktober 2018 sudah 

terealisasi sejumlah 6.192.875 bidang dari target 7 juta melalui PTSL. Sangat nyata 

bahwa Kemen ATR/BPN lebih memprioritaskan capaian sertifikasi tanah ini dibanding 

target lainnya. Memang soal pendataan dan sertifikasi tanah menjadi tupoksi utama 

Kemen ATR/BPN, namun bukan berarti menegasikan RA dari sumber lain seperti eks 

HGU, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan yang subyeknya adalah rakyat 

miskin, petani gurem, petani tak bertanah, bukan hanya warga yang belum memiliki 

sertipikat tanah. Realisasi capaian RA yang dirilis Kemen ATR/BPN seperti dalam 

Gambar 1 berikut.      
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Gambar 1. Capaian Reforma Agraria 2015-2018 (Kemen ATR/BPN, 2018) 

   

 

Beberapa CSO mengajukan usulan lokasi TORA yang berbasiskan data dari komunitas, 

jadi usulan dibangun secara partisipatif. KPA adalah salah satu CSO yang mengajukan 

TORA melalui dokumen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang diserahkan pada 

Kemen ATR/BPN pada 2017. Ada 444 bidang tanah yang diajukan KPA dalam LPRA dan 

baru satu lokasi yakni di Desa Mangkit Kabupaten Minahasa-Sulut yang mendapatkan 

sertipikat lahan dari Kemen ATR/BPN seluas 444,46 ha bagi 313 KK pada Oktober 

2018. Seperti dilansir oleh Mongabay.co.id (2018) bahwa tanah tersebut adalah lahan 

garapan Serikat Petani Minahasa (SPM) pada eks HGU PT. Asiatik yang pada 1982 

terpecah menjadi tiga bagian yakni PT. Mawali Waya, PT. Nusa Cipta Bhakti, dan PT. 

Kinawang Waya dan lahan telah ditelantarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.    
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Pada September 2018, keluar Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 

sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Melalui Perpres ini dibentuk 

kelembagaan reforma agraria, baik tingkat nasional yang diketuai Menko Bidang 

Perekonomian, tingkat pusat oleh Menteri ATR/BPN, provinsi oleh Gubernur, dan 

kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Hingga kini telah terbentuk 30 Gugus Tugas 

Reforma Agraria (GTRA). Keanggotaan GTRA jika mengacu pada Perpres 86/2018 

adalah pemerintah, tokoh masyarakat, dan/atau akademisi. Namun menurut KPA 

(2018) bahwa hanya ada tujuh GTRA tingkat provinsi dan kabupaten yang melibatkan 

komponen masyarakat dalam strukturnya yakni GTRA Bengkulu, Jambi, Sulawesi 

Tenggara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sigi-Sulawesi Tengah, Sanggau-Kalbar, 

dan Luwu Utara-Sulawesi Selatan. Maka lebih banyak GTRA yang hanya terdiri atas 

komponen pemerintah. Baik komponen masyarakat maupun pemerintah dalam GTRA, 

masih didominasi perwakilan laki-laki. Tentunya ketika dalam GTRA tidak ada 

perwakilan masyarakat, termasuk perwakilan perempuan dikhawatirkan proses 

pelaksanaan RA bukan menyasar pada obyek dan subyek RA yang sesungguhnya 

sehingga penerima manfaat RA tidak sesuai.  

 

Hal lain yang mengemuka dalam Perpres 86/2018 ini adalah tidak adanya klausul 

masyarakat adat sebagai subyek atau penerima manfaat reforma agraria. Pada Perpres 

ini hanya disebutkan ada tiga kategori subyek reforma agraria yaitu perorangan, 

kelompok masyarakat, dan badan hukum. Menurut Nurul Firmansyah dalam 

Mongabay.co.id (2018) bahwa ketika masyarakat adat tidak terdefinisi dengan jelas 

dalam Perpres ini, akan ada implikasi serius pada persoalan agraria terkait masyarakat 

adat yakni (a) secara paradigmatik, Perpres ini mengabaikan persoalan agraria terkait 

masyarakat adat, dan (b) pada tingkat operasional, perpres ini mengeluarkan persoalan 

agraria terkait masyarakat adat dari skema perlindungan hak tanah dan mekanisme 

penyelesaian konflik. Padahal begitu banyaknya masyarakat adat yang berkonflik 

dengan pemegang ijin HGU dan masyarakat adat yang tinggal dalam wilayah yang 

diklaim sebagai hutan negara. Konflik agraria yang dihadapi masyarakat adat ini 

sebagian besar bersifat historis, yang terjadi sejak masa kolonial hingga kini.   

 

Carut marutnya praktek dan implementasi kebijakan negara terkait penguasaan tanah 

ini tentunya memberikan dampak pada rakyat. Perempuan perdesaan miskin yang tak 

bertanah yang seharusnya menjadi penerima manfaat dalam reforma agraria yang 

dijalankan negara, belum mendapatkan kepastian yang jelas dan makin tersingkir 

dalam proses untuk mendapatkan hak atas tanah. Banyak penelitian yang 

mengungkapkan bahwa perempuan belum dilibatkan secara aktif dalam proses 

pengajuan hingga pelaksanaan reforma agraria, baik dalam redistribusi tanah maupun 

legalisasi melalui sertifikasi tanah, sehingga subyek penerima manfaat masih 

didominasi laki-laki. Walaupun pada Pasal 35 Ayat 1 dan 2 UU 1/1974 tentang 

Perkawinan, ada aset (harta) bersama selama perkawinan yang menjadi milik suami 
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dan istri yang bersangkutan. Namun praktik penerapan aturan ini pada umumnya laki-

laki sebagai kepala keluarga yang memiliki wewenang atas kepemilikan aset (harta) 

bersama ini dengan alasan seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Indonesia 

pun telah meratifikasi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui UU No.7 Tahun 1984 yang 

mengandung prinsip kesetaraan, perlindungan, dan penghapusan diskriminasi pada 

perempuan. Kemudian keluarnya Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional menjadi dasar bagi upaya negara dalam 

mengintegrasikan gender dalam pembangunan. Sayangnya hal ini tidak terjadi, yang 

ada baru sebatas memenuhi kuota keterlibatan perempuan, misalnya keterlibatan 

perempuan dalam Musrembang hanya untuk memenuhi kuota perempuan bukan untuk 

mendengar dan mengakomodasi kepentingan perempuan. Maka perempuan makin 

terpinggirkan untuk mendapatkan manfaat atas program pembangunan.     

 

Hal lain yang menjadi persoalan bahwa masih banyak petani atau nelayan yang tidak 

mencantumkan dirinya sebagai petani atau nelayan, namun ibu rumah tangga. 

Implikasinya perempuan petani atau nelayan tersebut tidak dapat mengakses program 

bagi pemberdayaan petani dan nelayan. Pada UU No. 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No. 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petani Garam, tidak 

secara eksplisit menyebutkan petani dan nelayan laki-laki dan perempuan. Kemudian 

pada kebijakan negara lain, menurut Solidaritas Perempuan (2017) bahwa pada UU 

No.18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak ada pengakuan perempuan petani sebagai 

pelaku produksi pangan sehingga hak-hak perempuan petani menjadi tidak terlindungi, 

selain itu kebijakan pangan belum mengintegrasikan UU 7/1984 untuk memastikan 

tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan petani dalam menentukan sistem 

pengelolaan pertanian di wilayahnya. Nyata bahwa masih banyak persoalan yang 

membelit perempuan, khususnya perempuan perdesaan miskin sebagai subyek 

pembangunan, aktor penting dalam penghidupan keluarga, dan subyek prioritas dalam 

hak atas tanah.  

 

Penguasaan Tanah dan Ketidakadilan Gender pada Perempuan 

Perdesaan  

 

Persoalan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah bagi perempuan, bukan 

hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi pada beberapa negara berkembang 

lainnya. Meskipun perempuan perdesaan menghasilkan 60-80 persen bahan pangan, 

tetapi di beberapa negara seperti India, Nepal, dan Thailand, hanya 10 persen 

perempuan yang diakui/tercatat kepemilikan tanahnya (DFID, 2001). Data kepemilikan 

tanah di Indonesia belum cukup lengkap dan akurat, seperti diakui oleh Kementerian 

ATR/BPN (Hukum Online.com, 2018).  
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“Pemetaan kepemilikan lahan masih menjadi persoalan, menyebabkan 

minimnya keakuratan data lahan di Indonesia” (Muhammad Ikhsan Saleh, 

Dirjen Penataan Agraria, Kemen ATR, dalam Hukum Online.com, 2018)  

 

Data BPS (2010), hasil Sensus Penduduk pada 2010 dengan pendekatan rumah tangga, 

terdapat data jumlah rumah (bangunan) yang ditempati oleh rumah tangga, namun 

tidak ada data lahan pertanian yang dibudidayakan atau dikelola oleh rumah tangga. 

Cakupan Sensus Penduduk 2010 untuk semua warga negara Indonesia (WNI) dan 

warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah Indonesia, baik mereka yang tinggal 

secara permanen dan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal permanen 

(tunawisma, pengungsi, komunitas terpencil/terasing, dan penghuni perahu/apung). 

Status kepemilikan rumah dengan kepala rumah tangga laki-laki adalah 77,72 persen 

dan kepala rumah tangga perempuan adalah 77,61 persen untuk daerah perkotaan dan 

perdesaan. Rumah dengan kepala rumah tangga laki-laki 46,98 persen memiliki bukti 

kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) sedangkan rumah dengan kepala rumah tangga 

perempuan 44,81 persen memiliki SHM.  

 

 

 

 

Pada data status kepemilikan rumah tersebut, kepemilikan rumah antara laki-laki dan 

perempuan terlihat seimbang namun kontrol atau kekuasaan atas rumah tersebut 

belum tentu sama antara laki-laki dan perempuan. Artinya walaupun rumah tersebut 

kepemilikannya atas nama perempuan, belum tentu perempuan tersebut yang memiliki 

wewenang penuh atas rumahnya, bisa jadi wewenangnya diambil oleh anak laki-lakinya 

ataupun anggota keluarga laki-laki lainnya. Sebagai contoh pada orang Minangkabau di 

Padang, Sumatera Barat, yang mengenal bentuk sako dan pusako. Sako adalah gelar adat 

untuk kekerabatan dan pemimpin institusional sedangkan pusako sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari adat. Pusako terbagi menjadi dua yaitu Pusako Tinggi dan Pusako 

Rendah. Pusako tinggi diwariskan dari leluhur seperti tanah, sawah, dan rumah gadang 

sementara pusako rendah adalah hasil pendapatan rumah tangga yang dikelola sebagai 

properti (aset/harta) selama pernikahan. Perempuan Minang yang mengenal sistem 

matrilineal (keturunan berdasarkan garis ibu) menyebabkan nama suku atau gelar 

tradisional melekat pada garis keturunan perempuan dan perempuan memiliki hak 

ulayat atas pusako tinggi, yaitu warisan leluhur tanah, sawah dan rumah gadang. Namun 

hal ini tidak menjamin perempuan Minang memiliki wewenang yang penuh atas pusako 

tinggi itu, tetap saja yang mengambil peran atas pengelolaan harta (aset) tersebut 

adalah anggota keluarga yang laki-laki.   

Kepemilikan tanah tidak menjamin penguasaan (kontrol) atas tanah oleh perempuan. 

Hal ini diungkapkan juga oleh Agarwal (1996) bahwa property right tidak cukup namun 

harus didukung dengan control right karena tanah bersifat subsisten dan produktif 
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maka keterlibatan perempuan dalam kontrol atas tanahnya menjadi penting. Menurut 

Agarwal (1996), ada hal-hal yang dipahami perempuan namun tidak tersentuh oleh 

laki-laki ketika kontrol atas tanah dipegang laki-laki dan kecenderungannya bahwa laki-

laki lebih banyak menggunakan hasil pengelolaan lahannya untuk kebutuhan pribadi 

sedangkan perempuan lebih diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangganya 

(konsumsi rumah tangga). Hal senada diungkapkan oleh Fonjong et al. (2013) bahwa 

kepemilikan tanah merupakan kebutuhan gender strategis yang memberikan peluang 

bagi perempuan untuk memiliki posisi tawar atas pengambilan keputusan dalam jenis 

investasi pada tanah dan aspek pendukungnya. Lebih lanjut Fonjong et al. (2013) 

menjelaskan bahwa perempuan di Anglophone Kamerun menggarap lahan dengan 

tanaman pangan yang dibutuhkan keluarga kemudian memanfaatkan hasilnya untuk 

berkontribusi pada biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. 

Berbeda dengan laki-laki yang mengutamakan tanaman cash crop dan hasilnya 

digunakan untuk membangun rumah, mabuk, dan menikah lagi.  

 

Maka kepemilikan dan penguasaan tanah penting bagi perempuan khususnya 

perempuan perdesaan sebagai alat produksi bagi keberlangsungan hidup perempuan 

dan keluarganya. Pada umumnya tanah didapatkan perempuan perdesaan melalui 

sistem pewarisan keluarga maupun harta bersama suami istri. Namun pada 

kenyataannya, pola kepemilikan aset (harta) rumah tangga cenderung merugikan 

perempuan, walaupun Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan 1974 memungkinkan 

kepemilikan bersama atas properti namun kenyataannya banyak harta masih terdaftar 

atas nama suami. Seperti diungkapkan Tessa dalam Ramadanu dan Harfianty (2018) 

bahwa banyak perempuan khususnya perempuan perdesaan di Jawa yang 

menyerahkan urusan pembuatan sertifikat dan pencantuman nama dalam bukti 

kepemilikannya kepada pihak laki-laki, baik kepada suaminya, anak laki-lakinya 

ataupun saudara laki-lakinya meskipun tanahnya adalah milik sang istri, warisan 

keluarga istri ataupun hasil usaha bersama dalam rumah tangga. Ketika bukti 

kepemilikan atas nama laki-laki maka perempuan rentan kehilangan kepemilikan dan 

akses atas tanah atau rumahnya, terutama ketika terjadi kasus perceraian. Jika terjadi 

kasus demikian, ketika perempuan tidak memiliki akses atas rumah maupun tanahnya, 

pada umumnya perempuan tidak memiliki pilihan untuk bekerja menghidupi dirinya 

dengan upah yang layak dan mereka sangat rentan mengalami kekerasan.  

 

Mengapa laki-laki yang lebih banyak memiliki aset (harta) rumah tangga? Laki-laki 

dipandang sebagai pencari nafkah utama dan kepala rumah tangga, seperti disebutkan 

dalam Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni suami adalah kepala 

keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Implikasinya tentu saja, urusan aset 

(harta) rumah tangga dipandang sebagai wewenang laki-laki. Munculnya UU 

Perkawinan ini pada masa Orde Baru ketika ideologi housewifization atau 

pengiburumahtanggaan menguat. Ideologi pengiburumahtanggaan (Mies, 1986) 

menyebabkan perempuan didefinisi sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab 



13 

 

atas kenyamanan rumah bagi anak dan suami. Akibatnya kerja perempuan identik 

dengan kerja domestik di dalam rumah. Kerja produktif yang dilakukan di luar rumah 

seperti bekerja sebagai petani, nelayan, buruh tani, dan pekerjaan lainnya dianggap 

hanya membantu suami sebagai kepala rumah tangga yang berperan sebagai pencari 

nafkah. Pada sektor-sektor informal, seperti pertanian, pengacuhan peran perempuan 

sebagai pihak yang produktif dari kacamata ekonomi kerap terjadi. Perempuan yang 

produktif, atau ‘perempuan bekerja’ umumnya disematkan hanya pada perempuan-

perempuan yang bekerja di sektor formal. Tidak ada yang menolak bahwa perempuan 

mempunyai posisinya sendiri, dan mendapat kedudukannya sendiri, apabila ia bekerja 

sebagai guru, perawat, atau dokter, misalnya. Namun, saat berbicara tentang petani atau 

nelayan, perempuan dan perannya secara otomatis tidak muncul dalam benak banyak 

pihak. Bilapun muncul, seringkali dianggap sebagai orang nomor dua, atau diistilahkan 

sebagai ‘yang membantu/pembantu petani/nelayan’. Dalam hal ini, artinya petani dan 

nelayannya adalah para suami atau laki-laki. Di samping itu, pada faktanya, banyak 

rumah tangga yang dikepalai perempuan maupun perempuan yang sesungguhnya 

sebagai pencari nafkah utama karena suaminya tidak mampu bekerja ataupun karena 

sebab lain, misalnya karena suaminya bekerja sebagai tenaga kerja di tempat yang jauh, 

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi secara penuh, sehingga 

perempuan/istri yang ditinggal tetap harus mencari nafkah. Data BPS (2014) 

menunjukkan bahwa 14,84 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai perempuan dan 

pada dokumen RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa rumah tangga miskin yang 

dikepalai perempuan mengalami peningkatan 1,09 persen selama kurun 2006-2012.  

Sistem patriarki yang lebih menempatkan peran dan posisi laki-laki lebih dominan 

dibanding perempuan berkelindan dengan sistem adat dan interpretasi agama atau 

keyakinan dalam masyarakat Indonesia. Peran dan posisi perempuan dipandang hanya 

pada ranah domestik, seputar dapur-sumur-kasur, yang dikenal masyarakat Jawa 

dengan istilah konco wingking atau teman di belakang yang mengurus rumah. 

Pandangan ini pun kemudian mempengaruhi pengaturan soal hak atas tanah bagi 

perempuan. Pada umumnya ajaran agama dan tradisi budaya di Indonesia tidak 

menghalangi adanya kepemilikan tanah dan aset lainnya oleh perempuan. Namun 

prakteknya yang masih dipengaruhi oleh kuatnya patriarki menyebabkan perempuan 

menjadi tersingkir atau diabaikan dalam kepemilikan maupun penguasaan tanah dan 

aset lainnya.  

Tersingkirnya perempuan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, bagi Hall et al. 

(2011) disebabkan oleh hadirnya kuasa eksklusi yakni cara, proses, maupun 

mekanisme yang mencegah seseorang atau sekelompok orang mendapatkan manfaat 

atas tanah melalui beragam proses dan aktor, baik melalui kebijakan, tekanan, pasar, 

maupun legitimasi dalam perampasan tanah. Kuasa eksklusi ini menghalangi seseorang 

atau sekelompok orang untuk memperoleh akses atas tanah. Akses seperti dijelaskan 

oleh Ribot dan Peluso (2003) yakni kemampuan untuk memperoleh manfaat atas 

sumber daya, yang dapat dilihat sebagai bundel dan jaring kekuasaan yang 
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memungkinkan seseorang atau sekelompok orang memperoleh, mengendalikan, dan 

mempertahankan sumber daya. Menurut Shohibuddin (2018), antara akses dan 

ancaman eksklusi bukan proses yang terpisah satu sama lain atau terjadi secara 

berurutan, namun kedua proses ini dapat berlangsung pada saat yang bersamaan 

tergantung pada konstelasi kekuatan maupun momentum kunci yang mendukungnya.  

 

Bagi perempuan dengan kelas sosial yang rendah, seperti perempuan kepala keluarga 

miskin dan tak bertanah, Ratnasari (2018) menyebutkan bahwa perempuan kepala 

keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, 

keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Artinya 

penyingkiran pada perempuan dalam hak atas tanah terjadi dimulai pada lingkungan 

yang terkecil dan terdekat dengan perempuan yakni keluarga inti atau lingkup rumah 

tangganya sendiri, yang kemudian terjadi pula dalam lingkungan yang lebih besar 

hingga pada lingkup negara bahkan global. Situasi eksklusi berlapis yang dialami 

perempuan perdesaan miskin ini menyebabkan beragam dampak dalam kehidupan dan 

penghidupan perempuan tersebut.  

 

Pada situasi tersebut, bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan perdesaan 

miskin yaitu a) sub-ordinasi (penomorduaan), perempuan perdesaan yang miskin 

dianggap warga kelas dua sehingga tidak mendapatkan akses informasi yang memadai 

yang bermanfaat bagi dirinya dan ketika bekerja sebagai buruh, termasuk buruh tani, 

seringkali mendapatkan upah yang lebih rendah dibanding buruh laki-laki; b) 

marginalisasi (peminggiran), perempuan desa miskin tidak dianggap penting dan 

diabaikan dalam pertemuan-pertemuan tingkat desa sehingga kebutuhan mereka 

maupun berbagai hal yang menjadi perhatian mereka luput untuk masuk dalam 

program desa, misalnya; c) multi beban, perempuan harus menjalankan peran lipat tiga 

(triple roles) dalam kehidupan sehari-hari yaitu peran produksi, domestik/reproduksi, 

dan sosial kemasyarakatan demi kelangsungan kehidupan keluarganya; d) kekerasan, 

perempuan desa yang miskin seringkali mengalami kekerasan psikis, verbal, dan 

ekonomi misalnya mereka terpaksa menjadi buruh tani dan kuli kasar seperti kuli cadas 

(buruh angkut batu) yang menguras fisik dengan pendapatan yang tidak setimpal; serta 

e) pemberian label negatif, perempuan desa miskin sering mendapatkan label negatif 

seperti perempuan bodoh atau sebutan lain yang tidak pantas bahkan menyakitkan.  

 

Makna Tanah Bagi Perempuan Perdesaan 

 

Tanah, menurut Karl Polanyi (2001) memiliki sifat yang disebut ficitious commodity 

atau komoditas yang dibayangkan. Luthfi (2013) menyebutkan bahwa nilai tanah 

terkait dengan lokasi geografisnya, lokasi dimana sebidang tanah atau zona/kawasan 

telah memiliki karakter sosial, ekologis, dan historis. Pada masyarakat di beberapa 

wilayah, tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi indikator kaya-miskin 
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warganya. Maka dikenal sebutan tuan tanah, juragan tanah, atau sebutan lainnya bagi 

warga yang kaya karena memiliki tanah yang luas.   

 

Pandangan atas tanah dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman, dan interaksi seseorang 

atau sekelompok orang dengan tanahnya. Antara perempuan dengan laki-laki dapat 

memiliki pandangan yang berbeda atas tanahnya. Pada umumnya, tanah bagi 

perempuan perdesaan yang bekerja sebagai petani, tanah merupakan sumber hidup, 

tempat bercocok tanam, tempat berkumpul/bersosialisasi, dan pada lokasi tertentu 

merupakan tempat diterapkannya ritual adat dalam bertani. Hal ini berkaitan erat 

dengan fungsi-fungsi perempuan dalam masyarakat yang umumnya berkaitan dengan 

fungsi perawatan (nurturing). Sementara, umumnya laki-laki melihat tanah utamanya 

sebagai sumber ekonomi. Tanah dikelola dan didayagunakan untuk kebutuhan 

keluarga, hasil tanamannya untuk dikonsumsi dan pada tanaman tertentu digunakan 

pula sebagai tabungan atau cadangan ketika memiliki kebutuhan mendesak. Makna 

tanah bagi Li (2014) bahwa a) pandangan atas tanah berbeda bagi tiap orang, b) 

materialitas tanah tergantung dari keberadaan dan lokasinya, serta c) beragamnya 

sumber daya di atasnya tergantung dari penguasa (pemilik) tanah tersebut.. Menurut 

Elmhirst (2011) bahwa perempuan memiliki kepentingan terdiferensiasi gender dalam 

lingkungan dan sumber daya alam sesuai peran, tanggung jawab, dan pengetahuan yang 

dimilikinya. Berkaitan dengan peran produktif, pada umumnya sejak kecil perempuan 

petani diberikan peran dan tanggung jawab untuk mengurus tanaman terutama di 

sawah yang lokasinya dekat dengan rumah, sementara laki-laki diberikan peran dan 

tanggung jawab untuk mengurus kebun yang ditanami kayu, buah, dan pohon lain yang 

biasanya berlokasi agak jauh dari rumah bahkan di luar kampung/desa. Bagi yang tidak 

memiliki tanah pun, sejak kecil perempuan turut membantu orang tuanya yang bekerja 

sebagai kuli atau buruh tani. Dengan demikian, pengetahuan yang terbentuk pun 

berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya tersebut.      

 

Perjuangan Perempuan Perdesaan dalam Hak atas Tanah 

 

Perjuangan atau perlawanan rakyat atas ketimpangan penguasaan tanah telah terjadi 

sejak lama bahkan sejak masa kolonial Belanda. Keluarnya Agrarische Wet pada masa 

kolonial Belanda tahun 1870, memunculkan adanya domeinverklaring yakni semua 

tanah yang tidak bisa dibuktikan oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti hak maka 

tanah tersebut menjadi milik negara. Maka sejak itu banyak tanah-tanah petani yang 

diambil pemerintah kolonial yang kemudian diberikan pada pengusaha perkebunan 

atau pabrik industri. Kaum ningrat, bupati, atau kelompok elit lainnya diberikan hak 

eigendom untuk mengelola tanah dan harus membayar pajak sesuai ketentuan 

pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, lahir UU Pokok Agraria (UUPA) 1960 

sebagai pengganti kebijakan masa kolonial untuk mengatur pengelolaan sumber-
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sumber agraria di Indonesia. Sayangnya UUPA ini tidak dijalankan, bahkan muncul 

kebijakan lain yang kontradiktif atau tidak sejalan dengan semangat UUPA.     

 

Pada perjuangan untuk merebut dan mendapatkan hak atas tanah yang dilakukan oleh 

gerakan rakyat, seperti gerakan tani, sesungguhnya perempuan memiliki kontribusi 

besar dalam perjuangan pada berbagai konflik pertanahan yang terjadi. Tak jarang 

perempuan pun menjadi aktor dan penggerak dalam perjuangan tersebut. Namun 

sayangnya tidak banyak narasi yang mengangkat peran perempuan dalam perjuangan 

dalam hak atas tanah tersebut. Berikut disampaikan beberapa contoh perjuangan 

perempuan perdesaan dalam hak atas tanah yang terekam dalam media massa maupun 

catatan/laporan CSO, Komnas HAM, dll.  

 

Syahrul (2014) menceritakan tentang Tini Lanapu dan perempuan To Karunsi’e Dongi 

lainnya yang turut berjuang untuk merebut kembali tanah leluhurnya yang pada 1968 

dikuasai oleh PT. Inco yang memegang ijin kuasa pertambangan nikel. Sejak itu tanah 

orang Dongi berubah menjadi pemukiman karyawan, perkantoran, bandar udara, 

lapangan golf, dan smelter PT. Inco. Kekayaan alam wilayah orang Dongi yang terletak di 

dekat Danau Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ini sejak masa kolonial 

Belanda telah menjadi tempat eksplorasi perusahaan seperti Oost Borneo Maatchappij 

(OBM) dan Mynbow Celebes Maathchappij (MCM) pada 1934. Kemudian ketika 1950-an 

meletus pemberontakan DI/TII, orang Dongi diteror dan dipaksa oleh gerombolan 

DI/TII untuk meninggalkan kampungnya. Orang Dongi mulai kembali ke tanah leluhur 

pada 1998, namun mereka harus menghadapi PT. Vale yang memegang konsesi atas 

tanah mereka. Dalam perjuangan yang dilakukan, Tini Lanapu dan perempuan Dongi 

lainnya menggunakan tubuh mereka sebagai perisai, berhadapan langsung dengan 

pihak luar. Para perempuan Dongi sadar bahwa mereka bisa mengalami kekerasan fisik, 

namun mereka siap menghadapi konsekuensi itu. Mongabay.co.id (2018) menuliskan 

bahwa pada 2007-2008, ada upaya pemindahan, sekitar 57 rumah dibangun di 

Kampung Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda. Beberapa orang menyetujui pemindahan 

dan di lokasi tersebut ternyata tidak ada listrik, tidak ada fasilitas air bersih, dan 

jalannya berbatu. Kasus Dongi ini menjadi salah satu yang diangkat Komnas HAM dalam 

Inkuiri Nasional 2015. Pada Maret 2017, ada pertemuan warga dengan Komisioner 

Komnas HAM, manajemen PT. Vale, dan Pemda Luwu Timur, yang salah satu hasilnya 

adalah usulan Dongi sebagai wilayah cagar budaya dan warga Dongi belum sepakat 

dengan usulan tersebut. Sebenarnya pertemuan Maret 2017 untuk memediasi soal 

putusnya aliran listrik ke Kampung Dongi akibat travo yang terbakar, sayangnya hingga 

kini kasus tersebut tidak terselesaikan. Padahal Komnas HAM pada April 2017 kembali 

mengirimkan surat rekomendasi pada Bupati, DPRD Luwu Timur, dan Presiden-CEO PT. 

Vale Indonesia. Lalu Ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan pun pada April 2017 

meminta klarifikasi pada PT. Vale. Namun surat-surat tersebut hanya menjadi arsip. 

Kini, warga tak lagi mengemis pada pemerintah, mereka berusaha secara mandiri untuk 

menggalang bantuan. Warga membangun bendungan kecil pada aliran sungai secara 
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swadaya untuk mengalirkan air bersih melalui pipa-pipa, lalu akan dibangun mikro 

hidro untuk kebutuhan listrik warga.           

 

Siscawati (2014) menuliskan tentang sosok Ibu Herkulana Rini, seorang perempuan 

Dayak Hibun, yang aktif berjuang untuk menghentikan ekspansi perkebunan kelapa 

sawit di wilayah Bonti, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Ibu Rini bekerja 

sebagai guru sekolah dasar di pedalaman Sanggau. Pada 1970-an wilayah tempat Ibu 

Rini tinggal menjadi konsesi perusahaan kayu yang membabati hutan dan kebun-kebun 

tua milik warga. Padahal dulu wilayah ini merupakan jantungnya hutan Kalimantan 

Barat, seketika hutan menjadi lenyap dan pada 1980-an masuklah perusahaan 

perkebunan kelapa sawit. Pihak perusahaan perkebunan mendorong para pemimpin 

adat dan warga untuk bergabung dengan skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR). 

Perusahaan meminta warga memberikan 7,5 ha tanahnya pada pemerintah untuk 

dikelola oleh perusahaan. Perusahaan akan mengupayakan penanaman dengan sistem 

upah dan tiap keluarga yang menyerahkan tanah akan memiliki tanah seluas 2 ha 

dengan sistem angsuran pada perusahaan. Ibu Rini dan suaminya pun bergabung 

dengan skema PIR pada 1996 karena tertarik dengan janji perusahaan untuk 

membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di kampung. Pada 2001 panen perdana 

kebun sawit dan beberapa tahun setelahnya warga yang bergabung dengan PIR 

menghadapi banyak persoalan. Setelah 10 tahun bergabung dengan PIR, banyak warga 

yang belum bisa memiliki 2 ha yang dijanjikan perusahaan meskipun mereka telah 

membayar angsuran, petak tanahnya pun berada jauh di luar kampung mereka, dan 

perusahaan pun mangkir untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang 

dijanjikannya. Pada 2003, Ibu Rini mulai mengorganisir tindakan kolektif untuk 

memprotes perusahaan agar mewujudkan janji-janji mereka dan Ibu Rini pun 

bergabung dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Kabupaten Sanggau. Pada 

2007, Ibu Rini dan petani sawit di kampungnya, melibatkan 500 anggota SPKS, 

melakukan demonstrasi di Kabupaten Sanggau untuk menuntut gugus tugas khusus 

dari DPRD untuk menyelesaikan konflik tanah di wilayah perkebunan sawit. Ibu Rini 

aktif melakukan kerja-kerja advokasi SPKS dan memfasilitasi diskusi kritis dengan 

petani sawit baik di kampungnya sendiri maupun kampung lainnya di wilayah Bonti. 

Seiring dengan sepak terjang dalam mengorganisir perlawanan terhadap ekspansi 

perkebunan sawit, Ibu Rini sering menerima ancaman dan Ibu Rini pun harus 

menerima pemindahan tugasnya sebagai guru di sekolah yang lokasinya sangat 

terpencil, berjarak puluhan kilometer dari kampungnya. Namun satu setengah tahun 

kemudian, berkat bantuan dari aktivis dan aparat pemerintah yang progresif, Ibu Rini 

kembali bertugas di sekolah dasar di desanya. Kemudian Ibu Rini mengembangkan 

serangkaian aktivitas untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan Dayak Hibun di 

kampungnya.            

 

Contoh perjuangan lainnya yang dilakukan perempuan dalam hak atas tanah adalah 

perjuangan Ibu Gunarti bersama ibu-ibu Kendeng. Ibu Gunarti merupakan tokoh 
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perempuan yang menggerakkan para ibu di Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

Suara.com (2017) menyatakan bahwa Ibu Gunarti menggerakkan para ibu di desanya 

sejak 2006 untuk memprotes penambangan batu kapur dan pembangunan pabrik 

semen PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng dengan cara melakukan tur ke 

tujuh desa untuk bertemu dengan para ibu dan memberitahu mengapa pabrik semen 

harus diprotes. Temuan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) seperti dikutip dalam 

Mongabay.co.id (2014) bahwa hingga 2013 ijin tambang karst di Jawa mencapai 76 ijin 

yang tersebar di 23 kabupaten dengan total konsesi 34.944,90 ha. Eksploitasi karst di 

Jawa Tengah dipicu oleh Perda Jateng No. 6 Tahun 2010 tentang RTRWP 2009-2029. 

Pada tahun 2008, PT. Semen Indonesia mengumumkan rencana pembangunan pabrik 

semen seluas 2.000 ha yang lokasinya membentang di Kecamatan Kayen, Tambakromo, 

hingga Sukolilo. Ancaman pembangunan pabrik semen tidak hanya desanya, tetapi di 

beberapa desa lainnya di Kabupaten Pati dan Rembang. Pegunungan Kendeng adalah 

sumber mata pencaharian bagi masyarakat dan sumber air bagi masyarakat. Aksi protes 

para perempuan Kendeng ini bukan hanya terjadi di area pembangunan pabrik semen 

namun juga aksi protes di depan Istana Negara dengan melakukan cor kaki. Bahkan ada 

satu perempuan yang meninggal yakni Ibu Patmi ketika melakukan aksi di Jakarta. Aksi 

dilakukan selama lebih dari 10 tahun dan hingga kini kasusnya belum tuntas. Padahal 

pada 2016, petani Kendeng telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung terkait 

pembatalan ijin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. 

Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang. Namun PT. Semen 

Indonesia kemudian mengajukan banding dan berbalik menang sehingga pabrik 

beroperasi dengan dukungan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

 

Perjuangan yang dilakukan oleh Tini Lanapu, Herkulana Rini, dan Gunarti pada narasi 

singkat di atas, merupakan bentuk aktualiasi dan resistensi diri perempuan dalam 

menghadapi tekanan ketidakadilan yang dialaminya akibat situasi ketimpangan agraria 

di wilayah hidupnya, seperti disebutkan oleh Rocheleau et al. (1996). Peran para 

perempuan sebagai pemimpin informal dalam gerakan untuk memperjuangkan hak-

haknya, merepresentasikan meningkatnya peran perempuan dalam proses perjuangan 

dalam menghadapi perampasan tanah dan kekayaan agraria lainnya. Walaupun pada 

faktanya para perempuan ini harus menghadapi tantangan dan hambatan yang lebih 

berat dibandingkan laki-laki. Posisi, peran, dan fungsi yang dilekatkan pada perempuan 

sangat dipengaruhi oleh konsep gender dalam komunitas dimana mereka tinggal dan 

pada umumnya hal ini menyebabkan langkah para perempuan ini menjadi lebih berat 

karena mereka bukan hanya berjuang pada ranah publik namun juga pada ranah 

domestik. Tak jarang hal inilah yang kemudian menyebabkan para perempuan pejuang 

ini mundur dari gerakan perjuangan yang dilakukan komunitas.       
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I. Reforma Agraria yang Berkeadilan Gender 

Reforma agraria adalah istilah dalam bahasa Spanyol yang telah dijalankan sejak lebih 

dari 2.500 tahun lalu, bahkan slogan “land to the tillers” yakni tanah untuk penggarap 

telah ada sejak lima abad sebelum Masehi (Wiradi, 2009). Reforma agraria mengacu 

pada penataan ulang susunan penguasaan tanah demi kepentingan petani kecil, 

penggarap, dan buruh tani tak bertanah. Inilah yang disebut dengan redistribusi yaitu 

pemecahan dan penggabungan satuan-satuan usaha tani termasuk perubahan skala 

pemilikan. Maka istilah reforma agraria pada intinya merupakan redistributive 

landreform (Wiradi, 2009). Pada reforma agraria ini sangat jelas bahwa subyek atau 

penerima manfaat utama adalah petani kecil (petani gurem), petani penggarap, buruh 

tani tak bertanah (petani tuna kisma/petani tak bertanah), dan subyek marjinal lainnya.   

 

Reforma agraria menurut Wiradi (2009) sesungguhnya merupakan upaya yang 

dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengubah struktur penguasaan dan 

pemanfaatan tanah, mulai dari redistribusi tanah diikuti dengan peningkatan produksi 

melalui pemberian fasilitas kredit, pendidikan untuk perbaikan teknik bertani, 

penyediaan sarana irigasi, dan lain-lain. Reforma agraria bukan hanya berhenti pada 

asset reform yaitu pada legalisasi aset (tanah) pada subyek penerima namun perlu 

didukung access reform melalui akses permodalan, penguatan kapasitas budidaya, 

bantuan saprotan, penanganan panen dan paska panen bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat miskin tak bertanah (Shohibuddin, 2018). Namun sayangnya pelaksanaan 

program reforma agraria di Indonesia, hingga masa Jokowi yang menjadikan reforma 

agraria sebagai program prioritas nasional, antara asset dan access reform belum 

menjadi satu paket yang terintegrasi. Bahkan Kementerian ATR/BPN sebagai leading 

sector pada implementasi reforma agraria ini hanya memusatkan perhatian dan 

mengejar target pada legalisasi tanah melalui sertipikat tanah yang diberikan pada 

rakyat yang nota bene penerima sertipikat ini adalah warga negara yang telah memiliki 

dan menguasai tanah, bukan warga negara tak bertanah yang tinggal dalam wilayah 

yang dikuasai pihak lain. Artinya warga negara ini menghadapi situasi konflik agraria 

dalam hidup dan penghidupannya. Sayangnya dalam pelaksanaan reforma agraria di 

negara ini, mereka belum menjadi subyek prioritas, mereka masih tereksklusi dalam 

kebijakan dan program negara. Haknya sebagai warga negara yang memiliki hak atas 

tanah dan penghidupan belum terlindungi oleh negara.      

 

Padahal reforma agraria, menurut KPA (2017) setidaknya bertujuan untuk (a) 

Mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, (b) Menyelesaikan konflik 

agraria dengan menghadirkan keadilan di dalamnya, (c) Menciptakan sumber 

kesejahteran dan peningkatan produktivitas rakyat pedesaan, (d) Membangun relasi 

ekonomi dan sosial desa-kota, pertanian-industri dalam relasi yang menguatkan, dan 

(e) Membentuk keberlanjutan lingkungan hidup yang lestari. Maka kebijakan reforma 

agraria seharusnya berpihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat miskin dan 
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kelompok marjinal termasuk perempuan kepala keluarga. Seperti yang diusulkan oleh 

Borras & Franco (2010), kebijakan atas tanah harus bertujuan untuk melindungi dan 

meningkatkan akses tanah dan kepentingan kepemilikan dari rakyat miskin. Borras & 

Franco (2010) mengusulkan sembilan kriteria bagi reforma agraria yang berpihak pada 

rakyat miskin yaitu 1) melindungi kesejahteraan berbasis tanah, 2) mentransfer 

kekuasaan politik berbasis tanah, 3) sadar kelas, 4) sadar sejarah, 5) sensitif gender, 6) 

sensitif etnis, 7) meningkatkan produktivitas, 8) menumbuhkembangkan sumber-

sumber kehidupan, dan 9) menjamin keamanan hak.  

 

Sementara itu, Fraser (2000) menyatakan bahwa redistribusi dan pengakuan 

(recognition) merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan untuk meraih 

keadilan sosial. Fraser dalam tulisannya Rethinking Recognition dan Redistribution or 

Recognition, mendorong kedua komponen tersebut untuk dijalankan dalam upaya 

meraih keadilan sosial, yang dalam hal tulisan ini dikaitan dengan diskursus tentang 

tanah. Lebih jauh lagi, Fraser menyatakan bahwa redistribusi erat kaitannya dengan 

aspek ekonomi, sementara kegagalan untuk pengakuan (recognition) mendorong 

represivitas yang disebabkan oleh anggapan bahwa masyarakat adalah satu entitas. 

Paradigma terkait pengakuan berkaitan erat dengan ketidakadilan sosial yang 

merendahkan aspek budaya, sehingga upaya rekognisi berhubungan erat dengan 

perubahan budaya, dan bukan hanya ekonomi. Karenanya, kedua hal ini tidak bisa 

dipisahkan dalam menyasar masalah keadilan sosial.  

 

Kebijakan reforma agraria harus pro-gender yakni berpihak pada keadilan dan 

kesetaraan gender sehingga gender menjadi bungkus pada kebijakan reforma agraria 

bukan sekedar menjadi salah satu komponen penyangga dalam reforma agraria. 

Reforma agraria inklusif gender, menurut Fonjong et al. (2013) harus dibarengi dengan 

penguatan kapasitas gender bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tenurial atas 

tanah. Agenda ini penting untuk diterapkan untuk menjamin seluruh proses dan 

tahapan dalam reforma agraria melibatkan secara aktif peran perempuan, bukan hanya 

sebagai upaya untuk memenuhi kuota kehadiran perempuan dalam prosesnya. 

Sehingga suara perempuan penting untuk didengarkan dan diintegrasikan dalam 

pengambilan keputusan dalam tiap proses reforma agraria yang dilakukan.   

 

II. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

Hingga saat ini Indonesia masih mengalami situasi ketimpangan penguasaan tanah dan 

sumber daya alam. Ketimpangan penguasaan tanah bagi perempuan, khususnya 

perempuan perdesaan miskin, disebabkan oleh kuasa eksklusi dan ketidakadilan 

gender. Kuasa eksklusi menyebabkan perempuan perdesaan kehilangan manfaat atas 

tanah, baik melalui kebijakan, tekanan, pasar, maupun legitimasi dalam perampasan 

tanah. Selain itu sistem patriarki yang lebih menempatkan peran dan posisi perempuan 

dalam ranah domestik, berkelindan dengan sistem adat dan interpretasi agama atau 
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keyakinan dalam masyarakat Indonesia, makin memperburuk situasi ketimpangan yang 

dialami perempuan perdesaan. Sehingga berbagai bentuk ketidakadilan gender yaitu 

sub-ordinasi (penomorduaan), marginalisasi (peminggiran), multi beban, kekerasan, 

dan pelabelan negatif, harus dialami oleh perempuan perdesaan dalam kaitannya 

dengan persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya yang dihadapinya.  

   

Kepemilikan dan penguasaan tanah penting bagi perempuan khususnya perempuan 

perdesaan sebagai alat produksi bagi keberlangsungan hidup perempuan dan 

keluarganya. Ikatan dengan tanahnya membangun pemahaman perempuan perdesaan 

atas makna tanah dan tindakan yang dilakukannya ketika ikatan tersebut terlepas. 

Perempuan terbukti berperan aktif dalam perjuangan yang dilakukan komunitas, 

bahkan pada beberapa kasus, perempuan berperan sebagai pemimpin perjuangan 

informal dalam merebut kembali hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya. 

Walaupun perempuan pemimpin perjuangan ini harus menghadapi tantangan dan 

hambatan yang lebih berat daripada laki-laki pada posisi yang sama disebabkan oleh 

konsep gender yang diterapkan dalam komunitasnya yang kurang mendukung peran 

perempuan dalam ranah publik.  

 

Implementasi kebijakan pertanahan dan reforma agraria yang dijalankan di Indonesia 

selama ini menyebabkan perempuan perdesaan makin tersingkir dalam proses untuk 

mendapatkan hak atas tanah. Keluarnya beragam kebijakan yang pada nyatanya saling 

bertabrakan dan belum konsisten satu sama lain, adanya pasal karet dalam UU yang 

mudah dipelintir bagi kepentingan pihak tertentu, juga pasal-pasal yang memiliki 

beragam interpretasi, makin menambah carut marutnya implementasi kebijakan di 

lapangan. Hal inilah yang makin memperburuk situasi ketimpangan dan penguasaan 

tanah bagi perempuan perdesaan sehingga mereka makin terpinggirkan sebagai 

penerima manfaat prioritas dalam program reforma agraria. Padahal sangat jelas 

bahwa perempuan perdesaan miskin yang merupakan petani gurem bahkan yang tak 

bertanah merupakan kelompok prioritas bagi reforma agraria, sehingga tercipta 

keadilan sosial dan perbaikan atau penataan ulang pada struktur ketimpangan 

penguasaan tanah.    

 

Beberapa rekomendasi yang muncul yaitu: 

(a) Kebijakan dan implementasi kebijakan reforma agraria dilakukan secara inklusif 

dan berkeadilan gender, serta secara khusus memberi ruang lebih banyak 

terhadap pengakuan perempuan sebagai pemilik tanah menyesuaikan dengan 

keadaan sesungguhnya di lapangan, sehingga pada tiap tahapnya dapat 

memeriksa dan memastikan keterlibatan aktif perempuan dan kelompok marjinal 

lainnya sebagai penerima manfaat prioritas reforma agraria. 

(b) Organisasi pendamping masyarakat khususnya pada wilayah konflik agraria atau 

yang memiliki persoalan pada ranah agraria hendaknya memiliki perspektif 

keadilan gender agar mampu memeriksa situasi yang terjadi di lapangan dengan 
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lebih sensitif dan dapat menempatkan persoalan sesuai konteksnya, sehingga 

menjadi masukan kepada Pemerintah yang memiliki kualitas yang khusus. Pada 

banyak tempat, dibutuhkan pemahaman keadilan gender bagi laki-laki, bahkan 

perempuan sendiri, dan kelompok pemuda agar dapat saling mendukung satu 

sama lain.  

(c) Sinergitas antara masyarakat, organisasi pendamping, dan pemerintah sangat 

penting dalam implementasi program reforma agraria. Keterlibatan masyarakat 

sipil sangat penting misalnya dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang 

dimandatkan dalam Perpres dan dibentuk dari tingkat pusat hingga 

kabupaten/kota.     

(d) Kampanye masif untuk mengarusutamakan pengakuan perempuan dalam sektor-

sektor informal untuk mengubah paradigma umum, misalnya bahwa perempuan 

adalah juga petani dan nelayan, dan bukan sekedar ibu rumah tangga 
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