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Bab 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Konflik terkait penguasaan dan pengusahaan tanah dan sumberdaya 
alam lainnya telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Jumlah kejadiannya terus 
meningkat. Sepanjang 2014, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 
sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan 
luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 
105.887 keluarga (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014). Pada konteks 
situasi yang lain, Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong II 
menyebutkan bahwa dari sekitar 74.000 desa terdapat 33.000-an desa yang 
batas wilayahnya tumpang-tindih dengan kawasan hutan.1 Belum lagi di 
perkebunan, tambang dan lainnya. Angka statistik ini cukup untuk 
menunjukkan betapa kritisnya masalah konflik tanah dan kekayaan alam 
tersebut. 2  

Terlebih lagi, tidak sedikit dari konflik tersebut yang berujung pada 
korban jiwa dan harta-benda yang tidak terbilang jumlahnya. Ketentraman 
hidup bersama pun terganggu dalam rentang waktu yang cukup panjang. 
Konflik juga memicu ketidakpastian usaha. Seluruh pihak terkena dampak 
dari konflik. Tidak terkecuali kaum perempuan.3 Sebagaimana dilaporkan 
oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2016), dalam berbagai kasus 
konflik tanah dan kekayaan alam, perempuan mengalami beban ganda 
(multiple effect). Dalam berbagai kasus konflik yang dikaji komisi itu terlihat 
bahwa perempuan tidak hanya berhadapan dengan tidak atau belum adanya 
pengakuan sebagai masyarakat hukum adat atau komunitas lokal, tetapi juga 
menghadapi tradisi patriaki yang merendahkan posisi kaum perempuan itu 
sendiri. Terlibatnya kaum perempuan dalam kasus-kasus konflik tanah dan 
kekayaan alam, baik sebagai pelaku maupun korban, dimungkinkan karena 
kaum perempuan adalah bagian dari sistem tenurial itu sendiri.4 

Pertanyaannya, apakah dalam kebijakan penyelesaian konflik tanah dan 
kekayaan alam, khususnya terkait mediasi, keberadaan perempuan sudah 
dipertimbangkan sebagai entitas subyek dari konflik itu sendiri? Sejauh mana 
kebijakan tersebut telah memiliki perspektif gender? Bagaimana bentuk ideal 
kebijakan yang memiliki perspektif gender dalam proses penyelesaian 
melalui mediasi itu? 

																																																								
1 Zulkifli Hasan, 2011. Sebagaimana yang disampaikannya dalam sesi Keynote Speech pada International  Tenure 
Conference. Lombok 15 Juli 2011. Dalam sebuah laporan Bank Dunia (2014) disebutkan bahwa hampir 25 juta ha 
2 Definisi operasional tentang apa yang dimaksudkan sebagai ‘konflik terkait tanah dan kekayaan alam lainnya’ 
dalam kajian ini akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab 1.4.2 
3 Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. Inkuiri Nasional KOMNAS HAM Tahun 2016. Konflik Agraria 
Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah- nya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 
4 Definisi operasional tentang apa yang dimaksudkan sebagai sistem tenurial dalam kajian ini akan diuraikan lebih 
lanjut dalam sub bab 1.4.2. 
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Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi 
bertajuk “Perspektif Gender dalam Penyelesaian Konflik Lahan dan 
Sumberdaya Alam”, yang diselenggarakan oleh Conflict Resolution Unit 
(CRU) Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) 
pada tanggal 14 Maret 2017 lalu di Jakarta. 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas maka CRU – IBCSD 
meminta KARSA untuk melakukan studi bertajuk “Perspektif Gender dalam 
Kebijakan terkait Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik Tanah dan Kekayaan 
Alam, di Indonesia”. Dari kajian ini diharapkan dapat dihasilkan 
rekomendasi kebijakan yang berperspektif gender yang dapat digunakan 
sebagai bahan dialog kebijakan dengan pengambil keputusan demi 
munculnya kebijakan mediasi yang sensitif gender. Dengan kebijakan 
dimaksud, diharapkan dapat mengurangi atau setidaknya tidak menambah 
lagi beban yang harus dipikul oleh kaum perempuan yang terlibat dalam 
proses penyelesaian konflik tanah dan kekayaan alam. 

 

1.2  Tujuan 

Secara umum, studi ini bertujuan untuk menghasilkan kritik dan 
masukan bagi kebijakan terkait mediasi sebagai penyelesaian konflik tanah 
dan kekayaan alam di Indonesia dengan pisau analisis gender. Tujuan umum 
ini dicapai dengan beberapa tujuan khusus sebagai berikut : 

1. Menggambarkan keterkaitan perempuan dengan sistem tenurial dan 
penyelesaian konfliknya di Indonesia 

2. Menganalisis kebijakan terkait mediasi sebagai penyelesaian konflik 
tanah dan kekayaan alam dengan perspektif gender. 

3. Membangun rekomendasi kebijakan terkait mediasi sebagai 
penyelesaian konflik tanah dan kekayaan alam yang berperspektif 
gender 

 

1.3  Keluaran 

Keluaran dari studi ini adalah : 

1. Laporan studi  
2. Kertas kebijakan yang dapat digunakan untuk bahan dialog 

kebijakan dengan pengambilan keputusan 
 
Kedua produk keluaran di atas akan menjadi bahan utama dalam proses 
dialog kebijakan dengan pengambil keputusan. 

 

1.4  Metode Penelitian 

1.4.1  Batasan Ruang Lingkup Kajian 

 Sebagaimana tersirat dalam tajuk kajian ini, kajian ini fokus pada 
ada/tidaknya perspektif gender dalam kebijakan mediasi sebagai salah satu 
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alternatif dalam menyelesaikan konflik tanah dan kekayaan alam. Dengan 
demikian, perspektif lain yang juga relevan untuk dikaji, misalnya perpektif 
inklusi sosial, karena kelompok-kelompok marjinal lain non-perempuan 
mungkin saja juga mengalami dampak berlipat-ganda, belum menjadi 
perhatian kajian ini. 

Demikian pula, meskipun mekanisme penyelesaian alternatif di luar 
pengadilan dapat pula berupa negosiasi dan arbitrase misalnya, kajian ini, 
dengan alasan tertentu yang akan dijelaskan kemudian, hanya akan fokus 
pada mekanisme mediasi, khususnya sebagai mana yang diatur oleh 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan dan beberapa kebijakan sektoral lain yang juga merujuk pada 
Peraturan Mahkamah Agung dimaksud. 

Begitu juga dengan tanah dan kekayaan alam dalam kajian ini lebih 
difokuskan pada sektor agraria (lebih jelasnya mengenai agraria di jelaskan 
pada sub bab 1.4.2), kehutanan dan perkebunan. Sehingga, sektor lain seperti 
pertambangan, pesisir dan kelautan yang tentunya sarat dengan konflik, 
belum menjadi fokus kajian. 

Pilihan untuk fokus pada kajian tetang perspektif gender dan mediasi 
pada sektor agraria, kehutanan dan perkebunan ini semata-mata hanya soal 
prioritas. Dalam kenyataannya, pada banyak kasus konflik tanah dan 
kekayaan alam ini, persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan cukup 
menonjol. Demikian pula, mediasi adalah mekanisme yang cukup banyak 
dipilih oleh para pihak yang berkonflik karena relatif bersifat informal namun 
cukup memiliki kepastian hukum.    

 

1.4.2 Konsep Kunci 

a. Konflik Tanah dan Kekayaan alam 

Dalam kajian ini konflik (conflict) didefinisikan sebagai ‘hubungan 
antara dua pihak atau lebih, baik secara individu atau kelompok, yang 
memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan’.5 
Merujuk pada sumber dan definisi yang sama, Pasha & Sirait (2011), alih-alih 
menggunakan kata konflik, merasa lebih nyaman menggunakan kata 
sengketa (dispute) tanpa ada penjelasan apapun tentang pilihan itu.6 Dalam 
kenyataannya, memang, kedua terma ini sering dipertukarkan 
penggunaannya untuk merujuk fenomena yang sama. 

Meski begitu, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang 
Pengelolan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, penggunaan 
terma sengketa dan konflik ini memiliki perbedaan yang tegas. Menurut 
peraturan perundang-undangan ini, kasus-kasus pertanahan dipilah ke 
dalam tiga kelompok. Pertama, sengketa, yang dimaknai sebagai “perselisihan 

																																																								
5 Crist Michell, The Structure of International Conflict. London: Macmillan, 1981. Dikutip dari Simon Fisher, et.al., 2001. 
Mengelola Konflik. Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council, Indonesia. 
6 Gamal Pasha dan Martua T. Sirait, 2011. Analisa Gaya Bersengketa. Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk 
Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor: The Samdhana Institute. 
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pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang 
tidak berdampak luas secara sosio-politis.” Kedua, konflik yang diartikan 
sebagai “perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, 
golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai 
kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.” Dan, ketiga, 
perkara yang artinya adalah “perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya 
dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang 
masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia.” 

Dalam kajian ini sendiri, sesuai dengan tujuannya, meskipun terma 
yang digunakan adalah konflik, pengertian yang digunakan adalah 
mencakup ketiga bentuk kasus pertanahan sebagaimana yang dimaksud 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 
tahun 2011 tentang Pengelolan Pengkajian dan Penanganan Kasus 
Pertanahan. Ketiga kategori ini akan diperlakukan sebagai tahapan 
perkembangan konflik yang menjadi studi kasus kajian ini. 

Hal ini sesuai dengan yang 
dikemukakan Malik,7 bahwa konflik 
bukanlah peristiwa sesaat. 
Melainkan berkembang -- dan 
menyusut -- dalam rentang waktu 
dan ruang tertentu. Dimulai dari 
adanya sengketa hingga terjadinya 
peredaan. Dengan demikian, kasus-
kasus yang dikaji akan diletakkan 
dalam rentang waktu dan tempat 
yang riil, sesuai perkembangan 
yang terjadi di lapangan. 

 

Merujuk pada pengertian konflik yang telah dijelaskan di atas maka 
dalam kajian ini konflik tanah dan kekayaan alam, yang dapat pula disebut 
sebagai konflik agraria,8 dipahami sebagai suatu hubungan para-pihak yang 
ditandai oleh pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terkait 
pengakuan (claim) atas satu bidang tanah, wilayah, atau pun kekayaan alam 
lainnya berdasarkan penafsiran alas hak (baca: sumber legitimasi) yang sama 

																																																								
7 Ichsan Malik, Asumsi Dasar, Sumber, dan Resolusi Konflik. Handout untuk Modul 4 untuk Pelatihan Sekolah 
Perdamaian Gus Dur. Jakarta: The Wahid Foundation. 
8 Terkait pengertian agraria, kajian ini bersetuju dengan Fauzi dan Bachriadi (1998) yang mengatakan bahwa 
“…pengertian agraria yang digunakan tidak merupakan suatu pengertian yang terbatas pada aspek pertanahan atau 
pertanian saja, tetapi meliputi benda-benda alam (biotik maupun non-biotik) –bukan buatan– dan ruang (space) yang 
bersama dengan manusia membentuk suatu ekosistem. Karena itu, selain istilah agraria, di sini digunakan pula 
istilah-istilah sumber-sumber agraria atau sumberdaya agraria, yang dengan demikian bisa meliputi tanah atau 
bumi, dan barang-barang atau benda-benda yang terkandung di dalamnya, segala yang hidup permanen (statis) di 
atas bumi/tanah dalam suatu area atau kawasan tertentu, air dan kawasan perairan, serta kawasan udara tertentu. 
Pilihan konsepsi semacam ini dilakukan untuk tidak membuat suatu kawasan hidup atau suatu ekosistem tertentu 
tempat manusia dan komunitasnya hidup atau menggantungkan kehidupannya menjadi terpilah-pilah.” Lihat Lihat 
Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi, 1998. “Sistem Tenurial Lahan dan Tumbuh-tumbuhan, Keamanan Penguasaan 
Atas Lahan dan Kawasan Hutan Tertentu, serta Konflik Tenurial”, dalam Lembaga Ekolabel Indonesia, Modul 
Pelatihan Calon Penilai Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Alam Lestari. Kelas Sosial.  Jakarta: Lembaga Ekolabel 
Indonesia/Indonesian Ecolabeling Institute. 

P e l a % h a n 	 S e k o l a h 	 P e r d ama i a n 	 G u s - D u r 	

Eskalasi	Konflik	
– Waktu	dan	ruang	

																					Kekerasan	Massal	

		Kekerasan	terbatas																																							Peredaan	
	
															Krisis	
	
		Ketegangan	&	Mobilisasi 				 		 								 	 	

	 	 	 																																																
Penyelesaian			Tidak	Ada	

	
Sengketa 	 	 	 																			
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dan/ataupun berbeda satu sama lainnya. 9  Dalam pertentangan yang 
demikian itu salah satu pihak atau lebih secara langsung bertindak ingin 
menghilangkan dan/atau tidak mengakui dan/atau menghalangi pendakuan 
pihak lain atas objek-objek agraria tertentu.10 

Lebih lanjut Zakaria dan Iswari (2013) 11 merumuskan bahwa konflik 
tanah dan kekayaan alam12 ini dapat diilihat ke dalam 3 kelompok konflik. 
Masing-masing adalah konflik tata kuasa,13 tata guna,14 dan tata usaha.15 

 

b. Sistem tenurial 

Sistem tenurial (tenure system) sama artinya dengan sistem penguasaan 
dan pengusahaan sumber-sumber agraria dalam suatu masyarakat. 
Sebagaimana yang dikemukakan Fauzi dan Bachriadi (1998), pengertian 
agraria yang digunakan tidak merupakan suatu pengertian yang terbatas 
pada aspek pertanahan atau pertanian saja. Melainkan juga meliputi benda-
benda alam (biotik maupun abiotik) – bukan buatan – dan ruang (space) yang 
bersama dengan manusia membentuk suatu ekosistem. Karena itu, selain 
istilah agraria di sini juga digunakan istilah sumber-sumber agraria, yang 
dengan demikian bisa meliputi tanah atau bumi, dan barang-barang atau 
benda-benda yang terkandung di dalamnya, segala yang hidup permanen 
(statis) di atas tanah/bumi dalam suatu area atau kawasan tertentu, air dan 

																																																								
9  Bandingkan dengan definisi yang dikemukakan Fauzi dan Bachriadi yang mengatakan bahwa “konflik-konflik 
(tenurial, pen) tersebut bersumber dari bertubrukannya kalim hak atas sumberdaya agaria yang berasal dari sumber 
yang berbeda, yang diyakini oleh masing-masing pihak memiliki kekuatan hukum yang sah untuk mengelola atau 
mempertahankan fungsi suatu kawasan berikut sumber-sumber daya-nya”. Lihat Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi, 
1998. “Sistem Tenurial Lahan dan Tumbuh-tumbuhan, Keamanan Penguasaan Atas Lahan dan Kawasan Hutan 
Tertentu, serta Konflik Tenurial”, dalam Lembaga Ekolabel Indonesia, Modul Pelatihan Calon Penilai Lapangan 
Pengelolaan Hutan Produksi Alam Lestari. Kelas Sosial.  Jakarta: Lembaga Ekolabel Indonesia/Indonesian Ecolabeling 
Institute. 
10 Padangan yang sama juga ditegaskan dan/atau dianut dalam dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-pokok Agraria. 
11  Lebih lanjut lihat R. Yando Zakaria dan Paramita Iswari, 2013. Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di 
Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Assessment. Hasil Kerjasama Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), 
Kemitraan, dan the Samdhana Institute. 
12 Terma ‘kekayaan alam’ dipilih untuk digunakan dibandingkan ‘sumberdaya alam’dengan alasan bahwa istilah 
‘sumberdaya’ atau resources berkonotasi bahwa alam didudukan sederajat dengan alat-alat produksi lainnya seperti 
uang, buruh dan teknologi. Konsep ini.merupakan cerminan paradigma kapitalis karena mengandung makna 
eksploitasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan. 
13  Konflik tata kuasa adalah konflik yang berpangkal pada sumber sumber legitimasi yang menjadi rujukan dalam 
penguasaan objek agraria yang dipersengketakan itu. Contoh tipologi sengketa pada ranah ‘tata kuasa’ ini adalah, 
merujuk pada pengaturan yang ada pada UU no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya, suatu bidang lahan 
atau kawasan tertentu telah ditetapkan sebagai ‘kawasan hutan Negara’. Namun, pada pihak lain, merujuk pada 
norma-norma hukum adat yang ada pada suatu kelompok masyarakat adat tertentu lahan atau kawasan dimaksud 
adalah ‘wilayah adat’ mereka, sehingga Pemerintah tidak berhak mengatur penguasaan dan penggunaan atas 
kawasan dimaksud. 
14 Konflik tata guna adalah konflik yang berkenaan dengan penggunaan satu bidang lahan atau suatu kawasan 
tertentu. Misalnya, dalam kasus ini, menurut satu pihak, kawasan tertentu seharusnya adalah untuk peruntukan 
penggunaan tertentu. Namun, oleh pihak yang lain kawasan itu digunakan dengan keperluan yang lain lagi. 
Contohnya, penggunaan kawasan konservasi untuk tujuan kegiatan ekonomi yang banyak terjadi di sektor 
kehutanan. 
15 Konflik tata usaha adalah konflik yang terjadi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pengusahaan suatu 
kawasan/lahan tertentu. Misalnya, sengketa terjadi dalam kasus kawasan produksi tertentu. Dalam kasus ini 
penggunaannya telah sesuai dengan  peruntukan yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan kondisi tertentu, jenis 
tanaman yang digunakan/diusahakan pada kawasan hutan produksi tersebut tidak cocok dengan karakteristik 
ekologi yang ada. Dalam ranah ini, sengketa bisa saja menyangkut disputes soal kewenangan yang menyangkut izin 
penggunaan lahan dan/atau kawasan tertentu. Misalnya, menurut aturan yang berlaku, ijin pertambangan dalam 
skala pengusahaan wilayah dalam ukuran tertentu harus dikeluarkan oleh pihak tertentu. Namun, karena sesuatu 
dan lain hal, izin itu kemudian dikeluarkan oleh pihak yang lain. Tidak tertutup kemungkinan dalam tipologi 
sengketa ‘tata usaha’ ini adalah sengketa atas penafsiran atas peraturan-perundang-undangan yang sama. 
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kawasan perairan, serta kawasan udara tertentu. Pilihan konsepsi semacam 
ini dilakukan untuk tidak membuat suatu kawasan hidup atau suatu 
ekosistem tertentu tempat manusia dan komunitasnya hidup atau 
menggantungkan kehidupannya menjadi terpilah-pilah.16 

Sementara itu, menurut Wiradi (2009), secara etimologis istilah ‘agraria’ 
berasal dari sebuah kata dalam bahasa Latin ‘ager’ yang artinya: (a) lapangan; 
(b) wilayah; dan (c) tanah negara. Dari pengertian-pengertian itu jelas bahwa 
yang dicakup oleh istilah ‘agraria’ itu bukanlah sekedar tanah atau ‘pertanian’ 
saja. Dalam tahap selanjutnya kata ‘agraria’ ini juga dikaitkan dengan 
gagasan tentang penataan pembagian wilayah, yang kemudian mengatur 
soal-soal yang terkait dengan hubungan yang tidak serasi atau tidak adil 
antara pemerintah dengan penguasa wiayah, antara penguasa wilayah 
dengan pengguna bagian-bagian wilayah, antara pengguna tanah dan 
penggarap, antara pemilik ternak dengan pengembala ternak, dan lain 
sebagainya, termasuk masalah bagi-hasil, masalah pajak, masalah hubungan 
antara penguasa tanah dengan budak, dan lain sebagainya.17 

Adapun kata tenure sendiri berasal dari kata tenere (Bahasa Latin) yang 
pengertiannya mencakup arti ‘memelihara’, ‘memegang’, dan ‘memiliki’. 
Menurut Wiradi (1984), istilah ini biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang 
membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan sumberdaya, 
yaitu status hukumnya.18 Dengan kata lain, membicarakan persoalan tenurial 
tidak lain membicarakan status hukum dari suatu penguasaan atas sumber 
daya agraria dalam suatu masyarakat.19 Karena itu, tidak berlebihan pula jika 
Riddell (1987) memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau 
serangkaian hak. “Tenure is a bundle of rights,” katanya. Artinya, ada 
sekumpulan atau serangkaian hak yang dipegang oleh seseorang atau 
sekelompok orang yang dipedomani dalam proses pemanfaatan sumberdaya 
agraria, dan pada saat yang bersamaan juga memunculkan sejumlah 
pembatasan-pembatasan tertentu bagi pihak yang lainnya lagi.20 

Hak tenurial terhadap sumberdaya alam merujuk pada hubungan sosial 
dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya 
(von Benda Beckman, 2006 dalam Afiff dan Zakaria, 2007). Jadi tenurial 
berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan, dan siapa yang memanfaatkan, 
mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya. Tenurial menentukan 
siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara 
bagaimana, selama berapa lama, dan dengan syarat apa, serta siapa yang 
berhak mengalihkan hak kepada pihak lain dan bagaimana caranya (Larson, 
2013).  

																																																								
16 Fauzi dan Bachriadi, 1998. ibid.  
17 Lebih lanjut lihat Gunawan Wiradi, 2009. Metodologi Studi Agraria. Bogor: Sajogyo Institute dan Departemen Sains 
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB. 
18 Gunawan Wiradi, 1984. “Pola Penguasaan Tanah dan Reforman Agraria”, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan 
Gunawan Wiradi, eds., Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia. 
19 Fauzi dan Bachriadi, 1988. op.cit. 
20 James C. Riddlle, 1987. “Land tenure and agroforestry: A Regional Overview”, dalam John B. Raintree, ed., Land, 
Trees and Tenure: Proceedings of International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry”. Nairobi & Madison: ICRAF 
dan Land Tenure Center. 
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Menurut Riddell (1987), dengan pengertian sebundel hak atau 
serangkaian hak itu, maka masing-masing hak dapat dipisahkan dari 
ikatannya lalu diletakan tidak lagi dalam ikatan asalnya atau dietakan dalam 
konteks yang berbeda. Ikatannya sendiri menunjukkan adanya suatu sistem. 
Dalam kaitan ini, Fauzi dan Bachriadi (1998) mengembangkan pengertian 
lebih lanjut bahwa adanya suatu sistem dalam serangkaian hak-hak itu juga 
berdasarkan kenyataan bahwa manakala suatu hak muncul – apalagi sudah 
terikat dalam suatu rangkaian – maka pada saat yang sama juga ada sejumlah 
batasan-batasan atau kewajiban-kewajiban yang menyeimbangkan hak-hak 
tadi, dan suatu masyarakat membuat keteraturan sosial (social order) 
berdasarkan hubungan saling pengaruh dari hak dan kewajiban dan/atau 
batasan-batasan tersebut.  

Setiap sistem hak terkait sistem 
tenurial atas tanah atau kekayaan 
alam pada umumnya sekurang-
kurangnya terbangun atas interaksi 
tiga komponen utama. Masing-
masing adalah subyek hak, obyek 
hak, dan jenis hak. Sebagaimana 
dirinci oleh Fauzi dan Bachriadi 
(1998), masing-masing mengandung 
pengertian-pengertian sebagai 
berikut:  

1. Subyek hak, adalah pemangku hak atau pada siapa hak tertentu 
dilekatkan, Subyek hak sangat bervariasi. Mulai dari individu, rumah 
tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi 
tertentu, bahkan juga lembaga politik setingkat Negara.21 

2. Obyek hak, yakni sesuatu benda yang bisa saja berupa suatu persil 
tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah 
dan/atau permukaan bumi, barang-barang tambang atau mineral yang 
berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-
barang atau mahluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun 
suatu kawasan atau wilayah tertentu. Suatu obyek hak termaksud bisa 
dibedakan dengan obyek hak lainnya. Misalnya, obyek hak berupa satu 
persil tanah atau kawasan perairan, batas-batasnya biasanya diberi 
tanda-tanda tertentu yang menjadi simbol pembatas antara dua atau 
lebih obyek hak. Obyek hak bisa bersifat total, artinya tidak hanya hak 
atas permukaan tanah tapi juga kandungan yang ada di dalamnya, atau 
bersifat parsial, artinya suatu subyek hak bisa saja berhak atas obyek 
hak berupa persil tanah namun tidak berhak atas barang-barang 
dan/atau bahan-bahan tambang dan/atau mineral yang ada dalam 
kandungan persil tanah itu. Begitu pula, seseorang yang mempunyai 

																																																								
21 Dengan demikian, subyek hak berhubungan dengan individu dan bentuk-bentuk organisasi sosial dan/atau 
persekutuan orang per orang yang ada dalam suatu sustim dan/atau struktur sosial kemasyarakatan tertentu. 

Subyek	
hak	

Jenis	
hak	

Sistem	
hak	

Obyek	
hak	
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hak atas pohon sagu terttentu misalnya, tidak dengan sendirinya 
mempunyai ha katas tanah di mana pohon sagu itu tumbuh.22 

3. Jenis hak merujuk pada perbedaan-perbedaan dan/atau pembatasan-
pembatas yang melekat pada hak-hak yang dipegang oleh suatu subyek 
atas obyek hak tertentu, yang membedakannya dengan hak lainnya. 
Jenis hak ini merentang dari hak milik, hak sewa, hingga sekedar hak 
pakai, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang 
bersangkutan menentukannya. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan 
khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekankan oleh pihak lain, 
mulai dari individu hingga Negara, dan ketentuan tentang masa 
berlakunya dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam kategori jenis hak 
ini yang juga tercakup pengertian tentang arti penting dari kepemilikan 
(merujuk pada subyek hak atas kepemilikan suatu obyek hak) jika 
dibandingkan konsep penguasaan (merujuk pada subyek hak untuk 
mengatur pengelolaan atau peruntukan dari suatu obyek hak).23 

Sementara itu Schlager dan Ostrom (1992) mengatakan bahwa hak-hak 
ini dapat diuraikan menjadi:24 

a. Hak atas akses (rights of access), adalah hak untuk memasuki suatu 
wilayah tertentu; 

b. Hak pemanfaatan (rights of withdrawal), yaitu hak untuk mengambil 
sesuatu atau untuk memanen suatu hasil alam seperti untuk memancing 
ikan, memanen buah, mengambil air, menebang pohon, dan sebagainya; 

c. Hak pengelolaan (rights of management), adalah hak untuk mengatur 
pola pemanfaatan internal dan mengubah sumberdaya yang ada untuk 
tujuan meningkatkan hasil atau produksi; 

d. Hak pembatasan (rights of exclution), yakni hak untuk menentukan siapa 
saja yang dapat memperoleh ha katas akses dan membuat aturan 
pemindahan ha katas akses dari seseorang ke pihak lainnya, bisa 
individu atau sekelompok orang atau lembaga; 

e. Hak pelepasan (rights of alienation), adalah hak untuk menjual atau 
menyewakan atau kedua-duanya. 

Jika macam-macam hak ini dikaitkan dengan kategori pemegang hak-
hak dimaksud, maka kita akan bertemu dengan pemegang hak sebagaimana 
yang dapat dilihat dalam matrik berikut: 

																																																								
22 Dengan demikian, obyek hak ini berhubungan juga dengan sistem-sistem produksi, konsumsi dan distribusi yang 
ada dalam masyarakat yang bersangkutan. 
23 Dapat dikatakan jenis hak ini merupakan ‘sisi dinamis’ dari hak. Padanya terkandung ketentuan-ketentuan 
bagaimana hak itu bekerja. Tidak jarang ketentuan-ketentuan itu dilanggar oleh pemegang hak. Oleh sebab itu, jenis 
hak ini dekat dengan sistem otoritas dalam mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian 
sengketa yanga adala dalam masyarakat yang bersangkutan. 
24 Edella Schlager dan Elinor Ostrom, 1992. “Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual 
Analysis”, dalam Land Economics 68 (3) : 249-262. 
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Sebagaimana dapat dilihat dalam matriks dimaksud, hanya pada 
kategori ‘pemilik’ semua hak dari bundle of rights ini melekat kepadanya. 
Sementara yang disebut sebagai ‘kepunyaan’ hanya 4 hak yang melekat 
kepadanya; ‘pemakain/penyewa’ hanya memiliki 3 hak; dan bagi ‘pemanfaat 
yang diizinkan’ hanya ada dua hak yang melekatnya kepadanya, yakni hak 
atas akses dan hak untuk memanfaatkan hasil. 

Dengan demikian, dari istilah sistem tenurial, sebenarnya secara 
eksplisit ditegaskan bahwa lebih penting untuk mengetahui aspek 
penguasaan ketimbang aspek pemilikan dari suatu sumber-sumber agraria 
yang menjadi obyek hak. Meskipun bukan berarti aspek kepemilikan atas 
sumber-sumber daya tersebut sama sekali tidak penting untuk diperhatikan. 
Tetapi, pada umumnya, perhatian pada aspek kepemilikan ini pun pada 
akhirnya lebih diarahkan untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan 
suatu sumber daya dengan penguasaannya atau pola-pola hubungan yang 
terjadi antara aspek kepemilikan suatu obyek hukum dengan aspek 
penguasaan dari obyek hukum tersebut. 

Selain itu,   dalam suatu sistem tenurial juga ditentukan siapa memiliki 
hak untuk menggunakan sumber daya tertentu dan siapa yang dalam 
kenyataannya menggunakan sumber daya dimaksud. Dua perbedaan ini 
sangat penting karena menunjukkan hubungan antara hal-hal yang bersifat de 
jure (berdasarkan hukum) dan hal-hal yang bersifat de facto (kenyataan 
lapangan). Kondisi de fakto sangat penting untuk diketahui karena 
kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan/atau komunitas berlangsung 
dalam kondisi de facto ini, yang jika diabaikan bisa membuat suatu masalah 
besar. Apalagi bagi proyek-proyek tertentu yang akan atau telah 
bersinggungan dengan keberadaan tanah-tanah, perairan, atau kawasan 
kehidupan suatu komunitas tertentu. 

Satu istilah yang sering digunakan sebagai pengganti utama dari apa 
yang disebut sistem tenurial ini adalah land tenure, yang sejatinya menunjuk 
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Pemilik'(owner)' Kepunyaan'
(proprietor)'

Pemakai/
Penyewa'
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pada suatu sistem penguasaan tanah atau lahan suatu masyarakat. Pokok-
pokok bahasannya biasanya dimulai dengan mengidentifikasi jenis-jenis hak 
yang terdapat pada setiap persil tanah atau area/kawasan tertentu, seperti 
hak milik, erfpacht, hak pakai, gadai, bagi hasil, sewa-menyewa, pinjam-pakai. 
Selain itu dalam konsepsi sistem tenurial juga mencakup kedudukan buruh 
tani. Karena itu penelaahannya bisanya bertolak dari sistem yang berlaku 
yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk 
menggarap tanah bagi penggarapnya, dan beberapa lama penggarapan itu 
dapat berlangsung. 

Konsep lain yang pengertiannya sama dengan land tenure adalah land 
tenancy. Kata tenant memiliki arti: orang yang memiliki, memegang, 
menempati, menduduki, menggunakan atau juga bisa sekedar menyewa 
sebidang tanah tertentu. Tetapi, suatau uraian yang menggunakan istilah ini 
biasanya menunjuk kepada pendekatan ekonomis. Artinya, penelaahannya 
meliputi hal-hal yang menyangkut hubungan penggarapan tanah. Objek 
penelaahan itu biasanya berkisar di sekitar pembagian hasil antara pemilik 
dan penggarap tanah, faktor-faktor tenaga kerja, kegiatan investasi, besar-
kecilnya nilai sewa, dan sebagainya. Sedangkan istilah land tenure 
penggunaannya lebih menggunakan pendekatan yuridis atau hukum, 
meskipun tidak melulu dalam konteks hukum formal atau hukum tertulis 
(Wiradi, 1984).25 

Berbagai jenis hak atas tanah dan kekayaan alam lain pada umumnya 
dapat dibeda-bedakan ke dalam 4 kategori hak berikut: 

1. Kepemilikan privat. Hak kepemilikan privat ini diberikan kepada suatu 
badan privat yang dapat terdiri dari satu orang/individu, suami-istri 
dari suatu keluarga batih, sekelompok orang, suatu lembaga baik 
perusahaan swasta ataupun lembaga nir-laba. Pada golongan hak ini 
masing-masing badan privat itu dapat mengambil manfaat dari tanah  
dan/atau kekayaan alam tersebut, sesuai dengan aturan/kesepakatn 
yang berlaku, untuk kepentingan mereka sendiri. 

2. Kepemilikan komunal. Hak golongan ini dimiliki secara komunal yang 
hanya dapat digunakan oleh anggota dari satua komunal dimaksud 
(bisa berupa keluarga luas, kelompok kekerabatan ataupun kelompok-
kelompok sosial berdasarkan kesatuan tempat tertentu, seperti desa atau 
disebut dengan nama lain. Misalnya, suatu bidang tanah di sebuah 
nagari di Ranah Minangkabau, 26  digunakan untuk mengembalakan 
ternak oleh warga nagari dimaksud. Anggota warga masyarakat dari 
nagari lain pada dasarnya hanya dapat memperoleh akses atas tanah 
komunal jika yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat tertentu yang 
berlaku di situ. 

3. ‘Sumberdaya terbuka’ (open access). Dalam konsepsi hak ini terdapat 
asumsi bahwa pada dasarnya tidka ada yang dapat dikatakan sebagai 
‘pemilik’ dari tanah dan/atau kekayaan alam tersebut. Dengan 
demikian siapa saja pada dasarnya dapat mengambil manfaat dari 

																																																								
25 Wiradi, 1984. op.cit. 
26 Lihat uraian pada bagian-bagian lain Pedoman ini. 
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kekayaan alam tersebut. Sebagai contoh adalah di kebanyakan perairan 
laut lepas di mana nelayan-nelayan dari berbagai desa baik yang dekat 
maupun yang jauh dari wilayah tangkapan tersebut dapat dating untuk 
mengambil manfaat cq. hasil laut. 

4. Kepemilikan publik atau negara. Hak ini adalah hak-hak yang diklaim 
oleh suatu negara yang seringkali tanggungjawab kepengurusannya 
diserahkan pada satu sektor tertentu dalam Pemerintahan. Contoh yang 
paling jelas adalah sebagian besar wilayah hutan yang diklaim sebagai 
hutan negara yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan d/h Departemen kehutanan, yang 
kemudian berubah lagi menjadi Kementerian Kehutanan.27 

 

c. Perspektif gender  

Perspektif gender merupakan sudut pandang yang dipakai ketika 
melakukan penelitian berdasarkan asumsi bahwa di dalam masyarakat 
terdapat perbedaan menurut jenis kelamin yang dikonstruksikan secara sosial. 
Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi yang tidak sederhana karena 
kemudian ada ketimpangan perlakuan serta ketidakadilan baik dalam hak 
maupun kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan.  

Cara pandang feminis juga mewarnai kajian ini, karena kajian ini 
bertujuan untuk memahami situasi dan permasalahan yang dihadapi 
perempuan dengan menempatkan mereka sebagai subyek kajian. Atau secara 
sadar ini merupakan sebuah kajian yang berpihak kepada perempuan. 

Meski begitu, kajian ini juga akan memperhatikan masalah 
interseksionalitas dalam konteks perspektif gender ataupun cara pandang 
feminis. Dalam kenyataannya persoalan gender amat berkaitan erat dengan 
dengan isu kelas, etnisitas, agama, umur, dan aspek sosial lainnya, yang telah 
menyebabkan kesulitan lain dalam membuat generalisasi-generalisasi umum 
(Saptari & Holzner, 2016: xxvii).28 Dengan begitu, maka kajian ini dapat 
menghindari diri pendekatan gender yang bersifat esensialis, dan sekaligus 
menjelma menjadi upaya yang disebut Spivak sebagai strategic essensialism.29 

 

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis 

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah desk study, di mana 
peneliti akan menggunakan sumber data sekunder seperti produk kebijakan, 
hasil penelitian, artikel, dan lain sebagainya. Ini menjadi keterbatasan utama 
dari studi ini. Setelah informasi yang diperoleh dari studi dokumen dinilai 

																																																								
27 Food and Agriculture Organization (FAO), 2002. Land Tenure and Rural Development. Roma: Food and Agriculure 
Organization.  
28 Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, 2016. Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial. Sebuah Pengantar Studi Perempuan. 
Jakarta: Kalyanamitra. 
29 Lihat Spivak, Gayatri Chakrovotry (2008). Other Asias. Malden, M.A.: Blackwell Publishing. Konsep ini mengacu 
pada taktik politik di mana kelompok minoritas, kebangsaan, kelompok etnis memobilisasi berdasarkan identitas 
gender, budaya, atau politik yang sama untuk mewakili diri mereka sendiri. Meskipun ada perbedaan yang kuat 
antara anggota kelompok ini, dan di antara mereka sendiri mereka terlibat dalam perdebatan terus-menerus, akan 
tetap menguntungkan bagi mereka untuk mengemukakan identitas kelompok mereka dengan cara yang 
disederhanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_essentialism  
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cukup memadai untuk mencapai tujuan studi, kemudian akan dikembangkan 
suatu analisis yang menggunakan pisau analisis gender. 

Analisis ditujukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang 
mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan 
dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang 
diimplementasikan (Dunn, 2004 dalam Purwanto, dkk 2015). Dalam analisis 
kebijakan akan dilakukan 1) Perumusan masalah untuk menghasilkan 
informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada kebijakan; 2) 
Forecasting, yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi dari 
penerapan kebijakan terkait; 3) Rekomendasi dalam rangka mengajukan 
kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan (Purwanto, 
2015). 

Kerangka “relasi sosial” akan digunakan dalam merumuskan hasil dari 
analisis ketidaksetaraan gender terkait dengan sumber daya dan alokasi 
tanggung jawab demi meningkatkan kebijakan dan program yang dirancang 
demi perempuan (Kabeer, 1994 dan Kabeer, 1996). Kebijakan tersebut 
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan kebijakan, terkait relasi sosial, 
sebagai berikut : 

Tabel 1  

Klasifikasi Kebijakan dalam Kerangka Relasi Sosial 

No Klasifikasi Kebijakan 

1 Kebijakan yang Buta Gender (Gender-blind Policy) 

Merupakan kebijakan yang tidak membedakan perempuan dan laki-laki, terjebak 
‘built in” dan cenderung mengeksklusikan perempuan 

2 Kebijakan yang 
Sadar Gender 
(Gender-aware 
Policy) 

Merupakan 
kebijakan yang 
mengenali 
perbedaan antara 
prioritas dan 
kebutuhan 
perempuan dan 
laki-laki 

2.1 Gender-Neutral 

Mengingat perbedaan gender, target layanan kebutuhan 
praktis perempuan  dan laki-laki. Bekerja dalam kondisi yang 
ada untuk pembagian kerja atas sumber daya dan tanggung 
jawab berbasis gender   

2.2 Gender-Specific 

Mengingat perbedaan gender, merespon kebutuhan praktis 
perempuan dan laki-laki secara spesifik. Bekerja dalam kondisi 
yang ada untuk pembagian kerja atas sumber daya dan 
tanggung jawab berbasis gender   

2.3 Gender Redistributive 

Dimaksudkan untuk transformasi relasi gender yang ada 
untuk menciptakan keseimbagan relasi. Menargetkan secara 
spesifik perempuan dan laki-laki. Bekerja untuk kebutuhan 
praktis gender secara transformatif. Bekerja untuk kebutuhan 
strategis gender   

Sumber : Kabeer, 1994 

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa kebijakan yang dikaji, 
pada tahap selanjutnya akan dibangun rekomendasi kebijakan yang paling 
tepat untuk menyelesaikan permasalahan terkait ketidakadilan gender dalam 
kebijakan terkait mediasi sebagai penyelesaian konflik tanah dan kekayaan 
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alam. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

Laporan studi ini terdiri dari 4 (empat bagian), dimana Bab 1 
Pendahuluan memuat mengenai latar belakang, ruang lingkup, metode 
penelitian serta sistematika laporan. 

Bab berikutnya, yaitu Bab 2 menjelaskan perihal perempuan dalam 
sistem tenurial dan penyelesaian sengketanya di Indonesia. Penjelasan ini 
dimaksudkan untuk memberikan konteks keterkaitan antara perempuan dan 
tanah serta kekayaan alam, termasuk penyelesaian sengketa dan 
kelembagaannya dalam rangka menyajikan informasi mengenai kondisi yang 
menimbulkan masalah. 

Bab 3 memuat kajian (content analysis) kebijakan terkait mediasi sebagai 
penyelesaian konflik tanah dan kekayaan alam, dengan perspektif gender. 
Dalam bab ini akan ditemukan rumusan masalah dikaitkan dengan konteks 
yang disajikan pada bab sebelumnya untuk kemudian menggambarkan 
konsekuensi dari penerapan kebijakan terkait.  

Pada akhirnya laporan studi ini akan ditutup dengan Bab 4 mengenai 
Rekomendasi Kebijakan yang dapat menjadi bahan utama dalam proses 
dialog kebijakan dengan pengambil keputusan. 
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Bab 2 

PEREMPUAN DALAM SISTEM TENURIAL DAN 
PENYELESAIAN KONFLIK  

 

 

Membicarakan tanah dan kekayaan alam di Indonesia tidak dapat 
dipisahkan dari perempuan. Hal ini disebabkan karena dinamika sistem 
penguasaan tanah dan kekayaan alam termasuk di dalamnya sistem tata 
kuasa, tata guna serta tata produksi tanah dan kekayaan alam diwarnai oleh 
berbagai relasi kekuasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam komunitas, 
termasuk di dalamnya relasi kuasa berbasis gender dan kelas. Di berbagai 
kelompok masyarakat, perempuan dari beragam latar belakang sosial 
memiliki bermacam bentuk relasi dengan tanah dan sumberdaya alam. 
Mereka juga memainkan peran penting dalam mengelola tanah dan 
sumberdaya alam, serta sering tidak dilibatkan dalam pengembilan 
keputusan di berbagai ranah (Siscawati, 2014). 

Terkait dengan hal tersebut maka tulisan pada bagian ini akan 
mengeksplorasi mengenai bagaimana perempuan terkait erat dengan sistem 
tenurial dan penyelesaian sengketanya serta kelembagaan penyelesaian 
konflik, melalui penyajian beberapa studi kasus yang terjadi di Indonesia  

 
2.1  Perempuan dengan Sistem Tenurial 

Penjelasan bagian ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan 
konteks keterkaitan antara perempuan dengan tanah serta kekayaan alam, 
termasuk penyelesaian sengketa. Hal ini dilakukan dalam rangka menyajikan 
informasi mengenai pentingnya perempuan dalam konflik terkait tanah dan 
kekayaan alam sebagai kondisi yang menimbulkan masalah kemudian, 
terutama ketika proses penyelesaian sengketa menegasikan perempuan. 

Untuk itu disajikan beberapa kasus sebagai ilustrasi, tanpa bermaksud 
menafikkan kategori yang ada dalam perempuan itu sendiri (seperti misalnya 
perempuan adat, perempuan komunitas lokal, dan lain sebagainya).  

 

a.  Ibu Asih di Kasepuhan Banten Kidul30 

Kasepuhan Banten Kidul menempati wilayah adat yang terletak di 
dataran tinggi bagian barat Pulau Jawa, atau tepatnya secara administratif 
masuk ke dalam di tiga kabupaten dalam Provinsi Banten dan Provinsi Jawa 
Barat. Wilayah yang dikenal dengan wilayah ekosistem Halimun ini dihuni 
oleh kesatuan lima belas sub-kelompok masyarakat adat yang menamakan 
dirinya Kasepuhan Banten Kidul. 

																																																								
30 Disarikan dari tulisan Siscawati (2014, hlm. 167-177) yang ditulis berdasarkan proses interaksi panjang sang 
penulis dengan Ibu Asih maupun komunitasnya. 
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Sebagian wilayah adat di sini dikelola secara komunal, sementara 
sebagian lain dikelola secara individual. Wilayah yang dikelola komunal 
adalah hutan lindung (leuwung tutupan) sebagai kawasan untuk menjaga 
fungsi ekologi, sosial-budaya dan spiritual dan hutan cadangan  (leuwung 
titipan) sebagai wilayah yang hanya dapat digunakan pada waktu dan 
dengan mekanisme tertentu. Sementara yang dikelola oleh individual disebut 
hutan yang dapat dimanfaatkan (leuwung garapan) yaitu hutan yang dapat 
dibuka oleh masyarakat Kasepuhan Banten Kidul dengan pengaturan akses 
oleh Abah selaku Pemimpin Adat. 

Di dalam tradisi Kasepuhan Banten Kidul perempuan dimungkinkan 
untuk mempunyai akses dan kontrol atas tanah, bangunan, hewan dan 
lainnya. Walaupun, diakui bahwa laki-laki memiliki akses dan kontrol yang 
lebih besar dengan alasan bahwa hal ini lebih dibutuhkan untuk mendukung 
peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Apalagi laki-laki yang menjadi 
pemimpin adat maupun kerabatnya, akses dan kontrol yang dimiliki jauh 
lebih besar dibandingkan laki-laki yang bukan pemimpin adat. 

 Ibu Asih, yang dikenal dengan jeulma leutik (orang kecil) adalah seorang 
perempuan yang memiliki hak ke lima petak kecil tanah, dengan luasan 
sekitar 200 meter persegi/petah di leuwung garapan. Satu petak diperoleh Ibu 
Asih dari warisan orang tuanya, satu petak yang lain dibeli dari hasil kerja 
kerasnya sebagai buruh di kerabat dan tetangganya selama lebih dari 10 
(sepuluh) tahun, paska perceraian dengan suaminya yang kedua. Dua petak 
lain merupakan milik suami Ibu Asih yang ketiga, yang diperoleh melalui 
warisan orang tua sang suami. Dan petak terakhir merupakan ‘tanah 
gabungan’ yang dibeli bersama-sama oleh Ibu Asih dan suami ketiganya.  

Dalam mengelola petaknya tersebut, Ibu Asih terus menerus melakukan 
upaya untuk meningkatkan produktifitas. Sebagai contoh, ketika terjadi 
masalah terkait air di petaknya sehingga panen padi yang dihasilkan 
jumlahnya terbatas, Ibu Asih mencari sendiri sumber air ke gunung untuk 
kemudian membuatkan saluran air ke petaknya sehingga produktifitas lahan 
di petak tersebut meningkat. 

Lahan-lahan ini dapat dipindahkan kepemilikannya baik dengan cara 
mewariskan, menjual, membeli dengan sepengetahuan dan persetujuan 
pemimpin adat.  

Dalam pemanfaatan, selain untuk memenuhi kebutuhan subsisten 
keluaran sebagian hasil panen dari lahan tersebut diberikan kepada Abah 
untuk disimpan dalam lumbung Kasepuhan. Selain itu seringkali sebagian 
hasil panennya diberikan kepada orang yang menggunakan seragam dan 
membawa tas dan catatan, dikenal orang sekitar dengan sebutan Mantri 
Kehutanan, sebagai apa yang disebut ‘pajak untuk Mantri Kehutanan.’ Hal 
ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan akses untuk menggarap 
di petak-petak miliknya.  

Namun, diceritakan bahwa semakin lama pembagian hasil panen dari 
petak-petak yang dikelolanya tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar 
keluarga sehingga terpaksa menikahkan anak perempuannya di usia dini dan 
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mengirimkan dua anak perempuan lainnya ke kota untuk bekerja menjadi 
pekerja rumah tangga. 

Cerita Ibu Asih ini mewakili cerita perempuan miskin di Kasepuhan 
Banten Kidul. Narasi di atas menggambarkan bahwa di wilayah adat 
Ksepuhan Banten Kidul, perempuan memiliki peran penting dalam 
mengelola tanah dan kekayaan alam dan memiliki beragam bentuk 
hubungan dengan tanah dan kekayaan alam. Seorang perempuan dapat 
memiliki berbagai hak yang berbeda. Dalam rangka memperoleh dan 
mempertahan haknya tersebut, perempuan bernegosiasi dengan berbagai 
pihak, baik suaminya, kakaknya, anggota keluarganya yang lain sampai ke 
Pemimpin Adat maupun orang-orang lain yang dianggap memiliki kuasa 
atas lahan dan kekayaan alam. Pada proses negosiasi tersebut, seringkali 
perempuan menghadapi beragam bentuk diskriminasi. 

 

b.  Perempuan Adat Dusun Lame Banding Agung Semende31 

Dusun Lame Semende Banding Agung adalah wilayah adat dari 
Masyarakat Adat Semende Banding Agung yang terletak di punggung Bukit 
Barisan Selatan atau secara administratif terletak di Provinsi Bengkulu. 
Menurut masyarakat, wilayah adat disebutkan sudah ada sejak tahun 1808. 
Saat ini dusun tersebut dihuni oleh 1.028 jiwa yang terdiri dari 443 orang 
perempuan dan 585 orang laki-laki. Selain bukti kepemilikan berupa sawah 
raden dan irigasinya, kuburan tua, tebat tua, batu-batu pilar seperti candi dan 
pohon durian tua, terdapat juga dokumen sejak jaman Belanda disertai 
kesaksian turun menurun yang dipegang masyarakat sebagai alas hak 
mereka. 

Di sini hak atas tanah diperoleh berdasarkan waris. Menurut adat 
Semende, anak perempuan tertua yang disebut dengan “tunggu tubang” 
adalah pemilik waris atas harta dan tanah. Ia menjadi penjaga harta warisan, 
memiliki hak menguasai dan mengusahakan warisan keluarga. Namun, 
secara adat tidak diperkenankan untuk menjualnya, karena akan 
membangkitkan kemarahan nenek moyang jika dijual. Penjualan tanah 
sebagai warisan dianggap melanggar adat dan menyebabkan ‘kebendon’ atau 
kualat. Jadi tanah hanya boleh dikelola dan diambil manfaatnya. 

Pengelolaan tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende. Ada 
pembagian kerja yang jelas dalam pengelolaan hutan antara perempuan dan 
laki-laki di wilayah ini. Saat membuka hutan menjadi kebun, umumnya 
pembukaan hutan atau ngimas dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan 
membersihkan atau manduk dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya laki-laki 
yang melakukan pekerjaan membakar tumpukan kayu-kayuan dan ranting 
yang sudah dibersihkan dan dikumpulkan oleh perempuan. Setelahnya, laki-
laki dan perempuan bersama-sama mengolah tanah untuk ditanami, baik 
kopi maupun padi. Pada masa tanam, laki-laki dan perempuan sama-sama 
terlibat dalam pekerjaan menanam. 

																																																								
31 Disarikan dari tulisan Khairina dan Valinda (2016, hlm. 53-96) yang ditulis berdasarkan tutur perempuan adat. 
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Sama halnya dengan merawat tanaman seperti kopi yang jelas 
pembagian kerjanya. Pekerjaan serut misalnya, adalah pekerjaan yang 
umumnya dilakukan oleh laki-laki. Demikian pula dengan menyemprot 
pestisida yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan mengambil peran 
perawatan dengan melakukan pekerjaan nunas. yaitu pemotongan pada 
batang agar tunas baru tumbuh serta membuang ranting-ranting mati. 

Kopi dan padi merupakan komoditas utama yang dihasilkan di wilayah 
ini. Padi sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
(subsistensi), bukan untuk dijual. Jika ada surplus, maka akan dijual ke pasar 
untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti minyak tanah, garam, 
lauk-pauk, dan lain-lain. Sementara kopi umumnya dijual baik lewat 
tengkulak maupun dibawa sendiri keluar dusun. Dalam memanfaatkan 
kebun kopi ini, perempuan-perempuan juga memiliki peran mulai me-mutil 
kopi, menjemurnya dan menggilingnya 

Dituturkan oleh perempuan-perempuan Banding Agung Semende 
menuturkan, sedikitnya 1 ton kopi diperoleh dari 1 Ha lahan mereka. Dari 
sini, setiap tahunnya saja mereka mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp 
8.000.000,-. perhektar di saat panen raya. Perempuan di sini memegang 
peranan penting dalam distribusi sumber daya karena perempuanlah yang 
memegang hasil penjualan tersebut. Perempuan juga turut menentukan 
hendak ke mana uang hasil penjualan tersebut ditujukan. 

Umumnya, hasil panen raya biasanya digunakan untuk kepentingan 
membuat rumah, biaya sekolah dan membeli peralatan bertani seperti mesin 
penggiling kopi. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh dari 
panen selang yaitu panen yang dilakukan pada masa selang setelah panen 
raya menuju panen raya berikutnya. Dari panen selang pula, perempuan bisa 
menyisihkan uang jajan untuk anak-anaknya, maupun kebutuhan mingguan 
anak-anak yang bersekolah.  

Cerita perempuan adat di Banding Agung Semende ini menunjukkan 
betapa eratnya relasi antara perempuan dengan tanah dan kekayaan alam. 
Bahkan berdasarkan tutur Yenny seorang perempuan adat di sana, tanah 
dimaknai sebagai harga diri, dimana jika tanah dirampas berarti hilanglah 
harga dirinya. Hal itu ditegaskan ketika Taman Nasional Bukit Barisan 
Selatan menganggap masyarakat adalah ‘perambah’ dan kerap melakukan 
operasi yang disertai intimidasi, teror dan kekerasan.  

Adanya kekerasan menyebabkan masyarakat tidak lagi berani masuk 
hutan. Tanaman padi menjadi tidak terurus. Kebutuhan belanja menjadi 
bertambah untuk membeli beras yang menjadi makanan pokok keluarga. 
Perempuan harus mensiasati pendapatan yang diperoleh demi bertahan 
hidup. Di sini perempuan secara langsung menjadi korban dengan hilangnya 
tanah dan kekayaan alam. 
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c.  Ibu Inum Perempuan Punan Dulau32 

Desa Punan Dulau adalah sebuah desa yang secara administratif berada 
di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Desa yang 
dihuni Suku Punan ini memiliki penduduk sejumlah 257 jiwa 63 kk. Di desa 
ini mayoritas masih menjalankan sistem ladang berpindah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. 

Ibu Inum, yang pada saat studi ini dilakukan berumur 59 tahun, 
mengungkapkan bahwa perempuan dan alam adalah satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan. Hutan yang hijau dan air yang bersih merupakan 
teman akrab perempuan Punan Dulau. 

Bahkan disebutnya bahwa perempuan Desa Punan Dulau dulunya 
pemegang kendali pangan. Dalam mengelola lahan, tugas laki-laki selain 
membuka atau menggarap lahan sampai proses nugal (menanam padi) 
adalah hadir sebagai pelindung untuk memberi rasa aman bagi perempuan. 
Selanjutnya seluruh pengelolaan dilakukan oleh perempuan, karena 
perempuan lah yang memelihara, menjaganya sampai panen.  

Digambarkan bahwa sebelum matahari terbit, bersamaan dengan suara 
kokok ayam yang menandakan pagi mulai tiba, perempuan bergegas 
berangkat ke ladang padi. Mereka duduk di pondok-pondok kecil, ukuran 
satu meter persegi, seringkali sambil ditemani anak-anaknya atau sambil 
menganyam rotan menjadi bakul. Dari pondok tersebut terbentang rotan ke 
setiap sudut ladang. Sesekali perempuan-perempuan ini menarik bentangan 
rotan tersebut untuk mengusir burung-burung yang ingin memakan bunga 
padi di ladangnya. 

Ketika masa panen telah tiba mereka bersama-sama melakukan panen 
untuk disimpan hasilnya bagi memenuhi kebutuhan makanan keluarga 
sehari-hari. Untuk lauk, perempuan-perempuan ini pergi ke sungai 
mengambil ikan yang terjebak dalam perangkat yang telah dipasang malam 
harinya. Seringkali laki-laki berburu binatang untuk kemudian oleh 
perempuan diolah dengan dikeringkan di atas api sehingga dapat disimpan 
dalam waktu yang lama. 

Selain itu, pada komunitas ini relasi antara manusia dalam mengelola 
dan mengambil manfaat dari tanah dan kekayaan alam selalu tidak terlepas 
dari ritual. Berbicara mengenai ritual, perempuan juga jauh lebih terlibat 
dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan yang 
dipergunakan untuk ritual diperoleh dari hutan. Misalnya, untuk ritual nugal, 
tanaman Teguna adalah bahan utama yang dipakai untuk memanggil roh 
Padi agar panen nanti berhasil.  

Perempuan juga berperan mengambil air dari hutan di hulu. Dengan 
menggunakan wadah yang terbuat dari sebatang bamboo sampai kaleng 
bekas atau ember, perempuan mengambil air di sumber air Gunung Kujau. 
Air dipergunakan untuk minum, memasak, dan berbagai kegiatan lainnya. 

																																																								
32 Disarikan dari Nurhayati (2016 hlm. 245 - 261) yang ditulis berdasarkan tutur perempuan adat. 
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Selain itu, perempuan memanfaatkan tanaman yang terdapat di dalam 
hutan sebagai obat tradisional. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh 
secara turun tumurun, dari sang Ibu atau Nenek, perempuan mengobati 
dirinya dan keluarganya dan meneruskan pengetahuan tersebut ke anak 
perempuannya. 

Perempuan juga mencari kayu untuk bahan bakar memasak dan 
mencari rotan maupun berbagai material lain di dalam hutan. Rotan dianyam 
menjadi bakul, tikar, daun oppu dibuat menjadi kipas. Oleh sebab itu, 
perempuan melekat dengan pengelolaan tanah dan kekayaan alam. Bahkan 
falsafah orang Punan adalah “Lunang Telang Otah Ine” yang berarti hutan 
adalah air susu ibu. Ini menggambarkan bahwa kehidupan komunitas, 
termasuk perempuan tidak dapat dipisahkan dari hutan.  

Namun, semakin lama hidup dirasakan semakin berat. Ibu Inum 
menyatakan bahwa tanaman obat sudah sangat jarang ditemukan karena 
tempat tumbuhnya rusak. Berbeda dengan masa lalu dimana mudah 
memperoleh tanaman obat, saat ini memerlukan waktu panjang untuk 
menempuh perjalanan yang jauh masuk ke dalam hutan tentu dengan resiko 
bertemu binatang buas. Termasuk juga bahan utama untuk melakukan ritual. 
Padahal dipercaya tanpa bahan ritual tersebut, nugal belum lengkap dan 
tidak akan membawa hasil yang baik. Air juga semakin keruh karena 
tercampur limbah. 

Plang pelarangan masuk ke hutan juga membuat ruang gerak 
perempuan jadi terbatas. Perempuan menjadi takut masuk ke dalam hutan 
mencari rotan, mengambil ikan maupun mencari tumbuh-tumbuhan untuk 
obat. Untuk memenuhi kebutuhannya, perempuan saat ini terpaksa 
berbelanja ke pasar atau pedagang keliling. Begitu pula untuk obat, karena 
sulitnya menemukan bahan utama untuk obat, maka perempuan cenderung 
membeli obat-obatan produksi pabrik di warung terdekat. 

Cerita ini menggambarkan bahwa ada perempuan dengan eratnya relasi 
mereka dengan tanah secara langsung menjadi korban. Hal ini disebabkan 
karena hutan sudah tidak menyediakan air susunya, karena sudah habis 
diperas paksa oleh benda-benda aneh yang digerakkan manusia, seperti 
dituturkan oleh Ibu Inum perempuan Punan Dulau. 

 

d.  Perempuan Dayak Ma’ayan Janah Jari33  

Janah Jari adalah sebuah kampung yang terletak di Tamiang Layang di 
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kampung ini dihuni 
oleh Suku Dayak Ma’ayan. Berdasarkan sejarahnya kampung ini berasal dari 
ladang penduduk yang berpindah-pindah yang kemudian diwariskan turun 
temurun kepada anggota keluarga. Menurut adat Dayak Ma’ayan warisan 
berupa tanah bekas ladang dapat dikelola oleh ahli waris (baik bersama 
maupun peroorangan) maupun dipinjampakaikan ke sanak keluarga yang 
membutuhkan. Pembagian waris yang diberikan oleh orang tua kepada 

																																																								
33 Disarikan dari Mardiana (2016, hlm. 289 – 307) yang ditulis berdasarkan tutur perempuan adat. 
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anaknya ini dilakukan merata tidak memandang laki-laki atau perempuan. 

Ibu Mariana (55 tahun) salah seorang perempuan adat Dayak Ma’ayan 
menuturkan bahwa dirinya sebagai perempuan sejak kecil sudah disiapkan 
untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang dikuasai orang tuanya. 
Menjelang dewasa bahkan yang bersangkutan juga dilibatkan dalam 
pengambilan keputusan untuk mengelola tanah. Tidak perlu syarat tertentu 
untuk mendapatkan hak sebagai perempuan dalam pengelolaan tanah. 

Warisan berupa tanah dari orang tua menurut adat Dayak Ma’ayan ada 
sifatnya warisan bersama dan perorangan. Tanah warisan bersama adalah 
tanah warisan yang dikuasai bersama-sama keluarga dengan tujuan untuk 
mengikat hubungan kekeluargaan. Tanah warisan bersama ini tidak boleh 
diperjualbelikan. Tanah ini umumnya dikuasai oleh anak tertua di dalam 
keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengelola dan 
menentukan penggunaannya. Sedangkan tanah yang diwariskan secara 
perorangan sifatnya dimiliki oleh satu orang dan boleh diperjualbelikan 
setelah melalui musyawarah keluarga.  

Dalam proses pengambilan keputusan, baik untuk menentukan harta 
warisan maupun untuk pengelolaan sumber daya alam, seluruh anak 
dilibatkan tidak pernah dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. 
Demikian pula dengan keputusan yang diambil juga berlaku adil bagi setiap 
orang. Hal ini dilakukan oleh nenek moyang dan diwariskan secara turun 
temurun.  

Dalam mengelola hutan, selalu diupayakan pengelolaan yang arif dan 
bijaksana. Diawali dengan komunikasi dengan masyarakat yang pada intinya 
meminta izin kepada orang-orang yang menguasai tanah yang berbatasan 
untuk mendapatkan persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan maka 
dilakukan ritual adat untuk mendapatkan izin kepada penguasa hutan yang 
tak terlihat secara kasat mata. Caranya dengan memasang sesajen yang 
disebut pengaduduk sewaktu sore hari dan kembali keesokan harinya untuk 
melihat posisi pangaduduk yang memberikan tanda jawaban apakan izin 
diberikan atau tidak. Perempuan dalam proses ini selalu terlibat sejak 
perencanaan, penyediaan bahan dan pelaksaan ritual (panganak hiang, pasame, 
wadian) itu sendiri. 

Dalam proses mengelola tanah, perempuan juga terlibat erat mulai dari 
menebas dalam rangka membersihkan tanah yang akan digunakan sebagai 
ladang sampai menebang pohon-pohon. Setelah selesai melakukan 
penebasan dan penebangan, kayu-kayu hasil tebangan dijemur hingga kering. 
Perempuan juga terlibat dalam pembersihan sekeliling ladang atau membuat 
sekat bakar dalam rangka persiapan untuk pembakaran. Ritual adat juga 
kembali dilakukan sebelum melakukan pembakaran agar penunggu hutan 
dapat turut serta mengawasi dan mengendalikan api hingga tidak akan 
membakar di luar batas ladang. Kemudian proses pembakaran, yang 
melibatkan orang-orang yang memiliki ladang yang berbatasan untuk 
membantu mengawasi api. 

Paska pembakaran, ladang dibersihkan agar siap ditanami padi. Ketika 
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siap menanam, ritual kembali dilakukan. Proses penanaman yang disebut 
muau ini melibatkan laki-laki, perempuan, tua dan muda. Proses ini 
dilakukan secara gotong royong melibatkan masyarakat kampung dengan 
sistem ganti hari kerja atau pangandrau. Hal ini berarti barang siapa yang 
membantu dalam muau, harus juga dibantu ketika yang bersangkutan 
melakukan muau. 

Sambil menunggu masa panen, dilakukan pembersihan rumput yang 
disebut nyawah. Selain itu dilakukan pasiau yaitu mengusir hama dan 
penyakit di ladang dengan menggunakan dedaunan dan ranting-ranting 
yang dibakar sehingga menimbulkan asap yang baunya dapat menjauhkan 
hama dan penyakit. Seiring dengan itu, dipasang ninjak nampaleng atau 
perangkap untuk monyet, babi dan rusa. Setelah masuk masa panen atau 
masi, serupa dengan muau orang-orang kampung dilibatkan dengan cara bagi 
hasil panen. Dalam rangkaian proses pengelolaan ini jelas perempuan lagi-
lagi terlibat erat. 

Selain itu, perempuan Dayak Ma’ayan juga memiliki pengetahuan lokal 
terkait tanaman obat-obatan. Perempuan sejak kecil sudah diajarkan tentang 
pengobatan tradisional selain membuat anyaman dan mengelola hutan. 

Namun saat ini telah terjadi perubahan di Kampung Janah Jari yang 
berdampak pada terjadinya perubahan pola kehidupan sehari-hari. Hal ini 
disebabkan karena semakin hari semakin sulit mencari air, mencari ikan di 
sungai, mencari tanaman untuk obat tradisional dan mencari kayu untuk 
kayu bakar. Ini jelas berdampak kepada perempuan, karena untuk 
mendapatkan air bersih perempuan harus pergi jauh dari rumah ke sumber 
mata air. Demikian pula dengan ikan, karena sungai terdekat kampung telah 
tercemar racun dari limbah perusahaan. Bahkan untuk mengairi ladang pun 
harus disiasati karen sulitnya air. 

 

e.  Indo Ere Perempuan Tau Taa Wana34 

Masyarakat adat Tau taa Wana adalah sekelompok masyarakat yang 
tinggal di sepanjang aliran Sungai Salato, Morowali, Sulawesi Tengah. Indo 
Ere, berusia 30 tahun ketika proses penulisan, adalah seorang perempuan Tau 
Taa Wana yang memiliki 3 orang anak perempuan dan tinggal di salah satu 
kampong yang bernama Lipu Sumbol. 

 Bersama suami dan anaknya, Indo Ere tinggal di sebuah rumah 
berlantai bambu bertiang kayu, dan berdinding kulit kayu yang diikat 
dengan lauro (rotan) beratapkan rumbia. Indo Ere dan keluarga 
menghabiskan sebagian hidupnya di rumah ini. 

Menurut Indo Ere, dahulu orang Tau Taa Wana tidak mengenal konsep 
kepemilikan pribadi atas tanah. Mereka hanya tahu kepemilikan tanaman, 
atau apa yang bisa ditumbuhkan di atas tanah. Dimana laki-laki dan 
perempuan punya hak yang sama. Namun sejak perusahaan masuk, lahan 
komunal yang tadinya dapat dibuka sebagai kebun, berganti menjadi 

																																																								
34 Disarikan dari Murni (2014, hlm. 543-550) yang ditulis berdasarkan tutur perempuan adat. 
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kaplingan dengan kepemilikan pribadi. Konsep kepemilikan atas tanah 
kemudian mulai dikenal oleh orang Tau Taa Wana. Dalam sistem 
penguasaan tanah ini dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Fe’a 
(perempuan) dan Pongka (laki-laki). Tanah yang dimiliki suami berarti juga 
yang dimiliki sang istri.  

Menurut Indo Ere, sejak dulu sampai sekarang posisi perempuan di 
Lipu sangatlah penting. Dalam pengelolaan tanah, ketika pembukaan Pangale 
(hutan ladang baru) laki-lakilah yang menebang kayu. Namun, ketika 
penentuan kebun atau penentuan lahan yang akan dibuka sebagai kebun, 
perempuan akan dilibatkan karena perempuanlah yang nantinya akan 
banyak berperan penting di kebun tersebut. Karena mereka memiliki 
kepercayaan bahwa kebun yang dibuka tanpa persetujuan perempuan atau 
sang istri maka kebun tersebut tidak akan berhasil. Hasil dari kebun pun 
ditentukan oleh perempuan, atau dengan kata lain perempuan yang 
memegang uang. Hanya jika ingin membeli sesuatu, biasanya dia mogombo 
(menceritakan) dulu kepada suami apa yang akan dibelinya. 

Demikian pula dalam hukum adat, tidak pernah ada perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan. Demikian pula dengan sanksi adat, perempuan dan 
laki-laki semua dapat diberikan Givu  (sanksi adat) sesuai dengan kesalahan 
masing-masing. Givu dapat berupa denda dengan memberikan sarung atau 
barang lainnya sesuai dengan besarnya kesalahan. Bahkan, apabila ada yang 
melarang atau menghalang-halangi Givu, maka orang tersebut juga akan 
terkena Givu.  

Peran perempuan juga sangat penting dalam ritual seperti dalam acara 
pesta panen, acara duka dan adat pernikahan. Hal ini disebabkan karena 
perempuanlah yang menyiapkan alat-alat serta perlengkapan yang akan 
digunakan untuk mendukung kegiatan ritual. Demikian pula dalam 
kesehatan, karena jauhnya lokasi kampung mereka dari layanan kesehatan 
maka apabila perempuan Tau Taa Wana yang hendak melahirkan, 
perempuan yang lain bertindak bergantian menjadi dukun membantu proses 
kelahiran. Hal ini menggambarkan bagaimana perempuan punya peran 
penting tidak hanya dalam sistem tenurial di satu wilayah adat di Sulawesi, 
namun juga dalam sebuah rangkaian kehidupan yang lebih besar. 

 

Narasi kasus-kasus di atas, tanpa bermaksud menggeneralisasi, 
menggambarkan relasi antara perempuan dengan sistem tenurial. Seorang 
perempuan dapat memiliki berbagai akses ke petak-petak tanah yang 
berbeda, mulai dari tanahnya sendiri, tanah suaminya , tanah suami-isteri, 
tanah kerabatnya atau tanah tetangga, serta tanah-tanah pihak lainnya 
(termasuk yg dikuasai negara). Dalam memperoleh akses atas lahan hutan 
dan sumber daya hutan, perempuan adat dan perempuan komunitas lokal 
mendapatkan dan mempertahankan akses atas tanah dan sumber daya hutan 
dari para pihak yang memiliki kontrol melalui berbagai mekanisme, proses 
dan relasi sosial dengan berbagai pihak di berbagai tingkatan, mulai dari 
rumah tangga, keluarga besar, klan, komunitas, hingga negara (lihat 
Siscawati 2014, Siscawati dan Mahaningtyas 2012).  
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Ini mencerminkan betapa eratnya relasi antara perempuan dengan 
sistem tenurial di berbagai lokasi di belahan bumi nusantara. Seperti 
ungkapan Dayak Ma’ayan berikut ini : 

“Arti tanah dan bumi bagi kami perempuan artinya ibu kami, sedangkan 
hutan adalah nafas dan sumber kehidupan kami. Karena sebagai 
perempuan kami mempunyai persepsi tentang semuanya yang ada pada 
alam. Air adalah darah kami, batu adalah tulang kami itu adalah prinsip 
kami dalam mengelola hutan dan menjaga alam kami. Karena bumi kami 
rasakan sebagai ibu yang melahirkan kami karena apa yang kami butuhkan 
sebagai kaum perempuan selalu tersedia dan terpenuhi layaknya seorang 
ibu menghidupi anaknya” (Mardiana, 2016) 

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak dapat dipisahkan 
dengan tanah dan kekayaan alam bagaikan seorang ibu dengan anaknya 
sendiri.  

Bahkan berubahnya sistem tenurial tidak kemudian mengubah relasi 
antara perempuan dengan tanah dan kekayaan alam, seperti yang 
diungkapkan Vegitya (2014) bahwa sesungguhnya perempuan tidak pernah 
sepenuhnya teralienasi akibat reproduksi ruang hutan, melainkan keterkaitan 
terhadap hutan berubah dengan berubahnya relasi tersebut. Jika pada masa 
sebelum dibangunnya hutan tanaman industri keterkaitan perempuan dan 
hutan dihubungkan oleh manfaat-manfaat yang bisa dinikmati masyarakat 
dari hutan, maka saat ini keterkaitan perempuan dan hutan dihubungkan 
oleh dampak-dampak pencemaran lingkungan hutan oleh penetrasi dan 
ekspansi industri ekstraktif yang sedemikian eksesif dan oposisional terhadap 
kelestarian hutan  (dalam Siscawati dan Rachman, 2015). 

 

2.2  Perempuan dengan Penyelesaian Konflik  

Pada rentang tahun 2014 – 2015 lalu Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas  HAM) menyelenggarakan kegiatan yang disebut sebagai 
Inkuiri Nasional Hak-hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum 
Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Dalam beberapa kasus konflik 
yang dikaji oleh Komnas HAM itu ditemukan bahwa setidaknya telah terjadi 
28 jenis pelanggaran hak-hak asasi manusia.35 

																																																								
35  Keduapuluh delapan hak dimaksud adalah sebagai beriikut: (1) hak untuk memiliki; (2) hak untuk tidak dirampas 
miliknya secara sewenang-wenanga; (3) hak untuk mempertahankan hidup; (4) hak atas ingkunga hidup yang baik 
dan sehat; (5) hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing; (6) hak atas pendidikan; (7) hak 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik; (8) hak atas pengetahuan tradisional; (9) hak untuk 
memperoleh informasi; (10) hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan; (11) hak untuk berkonsultasi 
untuk mendapatkan persetujuan bebas yang didasari atas dasar informasi yang lengkap sebelum keputusan diambil; 
(12) hak atas rasa aman dan tentram; (13) hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia; (14) hak untuk tidak ditangkap/ditahan secara semena-mena; (15) 
hak atas kompensasi karena mengalami penahanan/penangkapan yang semena-mena; (16) hak  atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil; (17) hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan 
perlakukan yang sama di depan hukum; (18) hak untuk mendapatkan penasehat hukum; (19) hak untuk diberi tahu 
tentang hak setiap orang yang menjalani hukum hasrus didampingi oleh penasehat hukum; (20) hak atas 
perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi; (21) hak untuk hidup; (22) hak 
kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum; (23) hak untuk berkumpul untuk maksud damai; (24) hak 
untuk mendapatkan rasa keadilan; (25) hak atas perlindungan atas diri pribadi dan keluarga,; (26) hak untuk secara 
bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara RI; (27) hak untuk betempat inggal dan 
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Sumber	:	Komnas	Perempuan,	2002	

Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM tersebut 
terungkap bahwa perempuan mengalami beban ganda (multiple effect). Dalam 
berbagai kasus konflik yang dikaji itu terlihat bahwa perempuan tidak hanya 
berhadapan dengan tidak atau belum adanya pengakuan sebagai masyarakat 
hukum adat, tetapi juga menghadapi tradisi patriaki yang merendahkan 
posisi kaum perempuan itu sendiri. Dampak konflik itu sendiri terhadap 
perempuan sangat luar biasa, lebih jelasnya dapat dilihat pada peta dampak 
kekerasan terhadap perempuan dalam tiap tingkatan konflik sebagai berikut: 

 

																																																																																																																																																															
berkehidupan yang layak; dan (28) hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau lingkungan yang 
bersangkutan (Lihat KOMNAS HAM, 2016) 

Bab 12 Perempuan dalam Situasi Konflik Bersenjata

Peta Kekerasan
Pengalaman Perempuan Indonesia 241

DIAGRAM 12.1 Potret Kekerasan terhadap Perempuan 
dalam tiap tingkatan konflik

Dampak 
Kematian, Kerusakan fisik, cacat seumur hidup, lumpuh, 

Trauma, depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, 
Hamil/aborsi yang tidak diinginkan, kerusakan alat genital, 

kerusakan fungsi reproduksi, ketidakmampuan hubungan seksual, 
Pengucilan & sanksi sosial lainnya oleh keluarga & anggota 

masyarakat

lntimidasi dan teror bernuansa seksual 
atau yang berbasis jender,
Penangkapan dan penyiksaan di tahanan,
Penganiayaan dan pembunuhan, 
Kekerasan di dalam relasi personal 
terutama kekerasan terhadap istri, 
Perkosaan & pelecehan seksual, 
Penghukuman sewenang-wenang, 
termasuk pengarakan, penelanjangan 
paksa, dan paksaan cara berpakaian 
perempuan

Bertahan 
di tempat 
asal

Di tempat 
Pengungsian

Pengungsian 
paksa

Pasca kontak senjata
dalam proses
perdamaian, gencatan
senjata ataupun status 
quo)

Kontak 
senjata/

kerusuhan

Penjarahan,
Pembakaran / Pembumihangusan, 
Penembakan / Pembunuhan, 
Penangkapan / Penculikan,
Perkosaan,
Pelecehan seksual,
Penganiayaan/kekerasan seksual 
lainnya

Penyiksaan, termasuk dengan 
menggunakan perkosaan dan 
kekerasan seksual lainnya, 
Intimidasi & teror bernuansa 
seksual atau yang berbasis jender

Kekerasan dalam relasi personal, terutama kekerasan terhadap 
istri,
Perkosaan,
Pelecehan seksual,
Pembatasan terhadap akses kesejahteraan yang berakibat pada 
kekerasan fisik seperti kekurangan pangan, sandang dan tempat 
istirahat yang layak, sampai pada kehilangan nyawa akibat tidak 
memperoleh akses kesehatan,
Perdagangan perempuan/prostitusi,
Kawin paksa & ingkar janji,
Penghukuman sewenang-wenang, terutama terhadap perilaku 
seksual perempuan yang diduga menyimpang
Prostitusi paksa/perbudakan seksual
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Beban ganda perempuan itu yang terekam dalam berbagai kasus konflik 
agraria cq. sumberdaya alam itu terwujud ke dalam berbagai bentuk. Di 
samping harus tetap berperan ekstra untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 
dan pangan keluarga, para perempuan itu juga mengalami pelanggaran hak 
atas rasa aman akibat berbagai ancaman yang datang padanya, mengalami 
pelecehan, stigma, pengusian, penganiayaan, kriminalisasi, serta kehilangan 
hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan, kehilangan hak atas pekerjaan yang layak karena terpaksa beralih 
profesi menjadi buruh harian atau musiman. Sementara konflik terkait tanah 
dan kekayaan alam menjadi suatu hal yang terhindarkan bagi masyarakat 
adat dan lokal, termasuk perempuan di berbagai belahan bumi Nusantara. 

Banyak sekali angka statistik yang menunjukkan kritisnya konflik 
terkait tanah dan kekayaan alam. Tercatat sepanjang tahun 2016, terjadi 450 
konflik agraria (mayoritas adalah konflik di perkebunan, properti, 
infrastruktur dan kehutanan) dengan luasan wilayah 1.265.027 Ha dan 
melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (KPA, 
2017). Hal ini menambah catatan panjang sejarah, dimana konflik agraria 
yang terjadi sepanjang 2004-2014 telah tercatat sebanyak 1.391 kasus di 
wilayah seluas 5.711.396 Ha yang melibatkan 926.700 KK (Siaran Pers 
Komnas HAM, KPA dan WALHI, 2014). Dapat disimpulkan bahwa konflik 
terkait tanah dan sumberdaya alam di Indonesia masih terus terjadi secara 
sistematis dan kronis (Hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM sepanjang 2014-
2015). 

Untuk itu, masuk ke dalam mekanisme penyelesaian konflik merupakan 
sesuatu hal yang tidak terhindarkan. Seperti diketahui terdapat beragam 
pranata terkait penyelesaian sengketa di samping peradilan negara, seperti 
yang bersumber pada adat, agama maupun pranata sosial lain. Pranata adat 
misalnya, dalam adat Batak Karo dikenal apa yang disebut Runggun, Batak 
Toba menyebutnya dengan Marhata (Irianto, 2012), Toraja menyebutnya 
dengan Hadad, beberapa wilayah di Mamasa dan Mamuju menyebutnya 
dengan Ada’ Tuo, dan masih banyak lagi macamnya di Indonesia. Pranata ini 
tidak hanya digunakan untuk ruang melakukan musyawarah dalam rangka 
menyelesaian sengketa terkait tanah dan kekayaan alam namun seringkali 
digunakan untuk memusyawarahkan berbagai perkara yang lebih luas. 

Umumnya ketika terjadi sengketa maka seseorang atau kelompok akan 
menempuh satu pranata atau lebih (kombinasi) dalam rangka memenangkan 
kepentingannya, seperti yang diungkap oleh Beckman (1984) bahwa 
disputants have a choice between different institutions and they base their choice on 
what they hope the outcomes of the dispute will ne, however vaque of ill-founded their 
expectations may be. 

Dalam menyelesaikan sengketa sendiri terdapat faktor-faktor penentu 
yang dapat menjelaskan cara serta strategi yang digunakan seperti : a. 
Budaya hukum (legal culture) yang meliputi ide, sikap, kepercayaan, harapan 
dan pandangan tentang hukum; b. Lawan sengketa, dimana umumnya 
sengketa terkait persoalan keluarga seperti terkait perkawinan, pewarisan, 
upacara kematian dan hal penting lain dalam upaya mempertahankan 
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stuktur kekerabatan akan diselesaikan melalui musyawarah sebagai pranata 
adat; dan  c. Keandalan pengadilan (lihat Irianto, 2012). 

Berdasarkan pilihan-pilihan terkait pranata penyelesaian sengketa, 
umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan banyak 
orang atau kelompok. Seperti yang diungkap Tanner (1969)  sebagai hasil 
penelitiannya di Minangkabau bahwa sebagian besar sengketa, seperti juga 
terjadi di masyarakat lainnya, diselesaikan di pengadilan oleh pihak-pihak 
yang dilibatkan atau dengan dengan asistensi informasi dari mediator, yang 
di Minangkabau, umumnya merupakan teman, kepala desa atau diselesaikan 
melakui musyawarah non-pengadilan, seperti yang diselenggarakan di surau 
desa, sekolah, beranda masjid, lapangan lokasi sengketa maupun kedai kopi. 
Musyawarah itu dihadiri oleh dewan penasehat desa yang tertarik. Hampir 
sama namun lebih formal bentuknya musyawarah juga diselenggarakan di 
depan pejabat. 

Bagaimana dengan perempuan? Malik (2017) menyatakan bahwa dalam 
konflik perempuan erat terlibat baik sebagai korban (victim), penyintas 
(survivor) maupun pemimpin (leader). Selain itu, berdasarkan studi yang 
dilakukan Irianto (2012) mengenai perempuan Batak Toba ditemukan bahwa 
pilihan hukum perempuan tidak bersifat dikotomis tapi merupakan satu 
kontinum.  

Sebagai ilustrasi, 
ketika hukum adat 
tidak berpihak 
kepada perempuan, 
maka mereka akan 
memilih hukum 
negara. Tidak 
dipungkiri, pilihan 
perempuan masuk 
dalam hukum 
Negara banyak 
diantaranya adalah 
karena keterpaksaan. 
Atau, banyak juga 
yang memilih tidak 
mengambil jalan 
masuk ke pangadilan 
karena faktor lawan 
sengketa serta 
kondisi hukum yang 
dipandang “tidak 
dapat dipercaya” 
karena selama masa 
orde baru keadilan 
dapat terbeli dengan 
kekuasaan dan 

Boks 1 
Ibu Mardiana dalam Penyelesaian Konflik 

Mardiana (55 tahun) adalah seorang perempuan Dayak Ma’ayan di 
Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. 
Mardiana yang menjabat menjabat Dewan Perempuan Adat Region 
Kalimantan selain menjadi ibu dan perawat juga menjadi orang yang selalu 
mengupayakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengupayakan 
keadilan pada posisi yang setara dengan kekuasaan di tingkat lokal (atau 
sering dikenal dengan istilah paralegal). Hal ini disebabkan karena 
masyarakat adat dari berbagai kampong selalu mengadukan permasalahan 
yang mereka alami kepadanya. Umumnya persoalan tersebut terkait dengan 
keterancaman hilangnya tanah dan kekayaan alam. 

Hal ini tidak terlepas dari upayanya bertahun-tahun berjuang 
bersama kampungnya untuk melawan ketidakadilan yang mereka hadapi. 
Hutan adat yang awalnya menjadi tempat menggantungkan hidup 
masyarakat Janah Jari mulai bertranformasi menjadi perkebunan karet. Tidak 
hanya sumber pangan, air, obat-obatan sampai kayu untuk membangun 
rumah menjadi langka dan menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi 
komunitas. Ungkapan yang saat itu keluar dari mulut perempuan ini adalah 
“Hutan dibabat, rakyat melarat, adat lenyap dan masa depan gelap” sambil 
mengusapkan air matanya.  

Ibu Mardiana terjun langsung ke lapangan membantu penanganan 
kasus-kasus serupa yang dialami masyarakat adat. Yang bersangkutan 
memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka 
memperjuangkan kembalinya tanah dan kekayaan alam mereka. Ibu 
Mardiana mengumpulkan data dan fakta di lapangan, memberikan arahan 
bagaimana menyusun laporan dan mendampingi penyampaian kasus-kasus 
konflik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi, DPRD hingga ke 
tingkat nasional seperti DPR, Komnas HAM, dan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 

Hal ini dilakukan tanpa gentar karena sejak kecil dirinya dan 
perempuan lain di kampungnya sudah diajarkan serta dibimbing oleh orang 
tua untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ibu Mardiana 
melihat bahwa konflik semakin meninggi, baik antar anggota keluarga, 
tetangga maupun di dalam masyarakat. Ibu Mardiana tidak ingin ini pecah 
menjadi konflik yang lebih buruk. Oleh karena itu tanpa kenal lelah, Ibu 
Mardiana memotivasi dan mendampingi agar aspirasi dapat disampaikan 
secara damai. 

 
Sumber : Disarikan dari Mardiana (Komnas HAM 2016, hlm. 289 – 307) 
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materi. 

Dari studi tersebut jelas menyatakan bahwa ketika terjadi konflik maka 
perempuan masuk ke dalam penyelesaian konflik. Keterlibatan perempuan 
dalam penyelesaian konflik ini bentuknya bermacam-macam. Bisa menjadi 
paralegal yang mendampingi masyarakat baik komunitasnya maupun 
komunitas tetangga seperti yang dilakukan oleh Ibu Mardiana di Kalimantan 
Tengah (lihat Boks 1) 

Maupun seperti cerita perempuan tani dari kampung Sugapa, Silaen, 
Sumatra Utara, bernama Nai Sinta yang memimpin gerakan perlawanan 
perempuan Sugapa untuk mempertahankan hak atas tanah yang dirampas 
oleh PT. Inti Indorayon Utama, sebuah industri pulp dan kertas yang 
memperoleh konsesi dari pemerintah untuk membangun hutan tanaman 
industri (Simbolon, 1998 dalam Siscawati dan Rachman, 2015).  

Di banyak wilayah keterlibatan perempuan untuk mengambil 
keputusan masih dipertimbangkan. Musyawarah di kampung melibatkan 
perempuan tidak hanya untuk ikut serta namun juga turut mengambil 
keputusan dalam memutuskan suatu masalah. Perempuan dianggap berhak 
menyampaikan pendapat terutama yang berkenaan dengan hak hidup 
karena perempuan selalu merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan 
anak cucunya. 

Perempuan juga dipercaya memiliki strategi terhadap patriarki seperti 
hasil studi yang dilakukan Irianto (2012) bahwa dalam rangka mendapatkan 
atau mempertahankan haknya, perempuan berstrategi : 1. Tidak mematuhi 
putusan peradilan adat yang menetapkan pembatasan-pembatasan terntentu 
berkaitan dengan harta orang tua; 2. Menggugat lawan sengketanya ke 
pengadilan Negara atau menghadapi gugatan lawan di pengadilan Negara; 3. 
Meminta perlindungan dari orang-orang sekitar dari tindakan kekerasan dan 
ancaman pihak lawan; 4. Meminta pihak kerabat menjadi mediator dalam 
sengketa; 5. Terhadap pihak lawan sengketa secara langsung, misalnya 
beraliansi dengan saudara-saudara kandung yang lain menghadapi lawan 
sengketa, berhadapan langsung sampai berpura-pura menunjukkan 
kesedihannya. 

Namun, dalam penyelesaian konflik di berbagai wilayah perempuan 
juga mengalami eksklusi. Proses ini bukan sejak dulu terjadi seperti yang 
dituturkan oleh Mardiana seorang perempuan adat dalam Komnas HAM 
(2016), bahwa saat ini setelah adanya aktivitas perusahaan perkebunan di 
kampungnya, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan 
ditiadakan. Disebutkan bahwa ini adalah pengaruh budaya dari luar 
kampungnya, sehingga sekarang keputusan hanya ada pada laki-laki, tokoh 
adat, dan tokoh masyarakat. Dulu perempuan dilibatkan karena dianggap 
penting saat musyawarah, sedangkan saat ini posisi perempuan hanya 
dipandang sebelah mata. Suara perempuan tidaklah menjadi penting lagi 
untuk didengarkan. 

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh perempuan adat Banding 
Agung Semende. Mereka menyatakan jarang hadir dalam pertemuan-
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pertemuan komunitas adat yang membicarakan tanah yang akan dirampas 
oleh negara. Kalau pun mereka hadir, umumnya hanya menjadi pendengar, 
tidak berani bicara karena tidak juga diminta berbicara. Perempuan hanya 
ikut atas keputusan yang diambil oleh laki-laki. Menurut mereka sendiri, 
bahwa belum waktunya perempuan berteriak dan berada di depan di 
kampungnya.  

Seluruh narasi di atas nampak bekerja dalam sebuah relasi kuasa yang 
mengeksklusi perempuan. Eksklusi ini bekerja melalui beragam proses dan 
aktor yang dikenal dengan intimate exclusion (Hall, Hirsch, dan Li, 2011 dalam 
Siscawati, 2014). Dua kajian yang dilakukan di wilayah berdekatan (Julia dan 
White 2011, Siscawati 2013) menunjukkan bahwa banyak perempuan tidak 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan pelepasan tanah-tanah 
produktif, yang sesungguhnya adalah tanah mereka maupun tanah yang 
sedianya akan diwariskan kepada mereka, untuk tujuan pengembangan 
perkebunan kelapa sawit. Para perempuan juga tidak sepenuhnya terlibat 
dalam membuat keputusan untuk bergabung dengan skema inti-plasma yang 
dikelola perkebunan kelapa sawit.  

Kuasa eksklusi ini menyingkirkan perempuan dari hak mereka pada 
tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam bagi perempuan-
perempuan di banyak belahan bumi Nusantara merupakan bagian penting 
dari teritori komunitasnya dan lanskap yang lebih luas di mana teritori 
komunitasnya berada (Borras dan Franco, 2012 dalam Siscawati, 2014). 
Dengan makna lain bahwa tanah dan kekayaan alam merupakan bagian 
penting dalam kehidupan perempuan. 

Rangkaian kuasa eksklusi yang berjalan dalam kurun waktu yang 
panjang itu menempatkan komunitas, terutama perempuan, dalam posisi 
yang sangat rentan. Sebagian besar mereka kehilangan tanah-tanahnya; 
mereka dicerabut dari caranya menjalankan hidup, dan terlempar menjadi 
buruh harian lepas di perusahaan-perusahaan yang merampas tanah-tanah 
mereka. Perempuan terpaksa merespon bergantinya penguasaan hutan dari 
waktu ke waktu dengan melakukan diferensiasi sumber mata pencaharian, 
dari sektor pertanian ke sektor non-agraris, misalnya berdagang di pasar, 
membuka warung, menyewakan rumahnya, dan berbagai upaya pemenuhan 
kebutuhan hidup yang pada gilirannya menambah beban perempuan sebagai 
pihak yang harus memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat. 
Segregasi sosial antara perempuan elit dan perempuan pekerja juga terbentuk 
akibat reproduksi ruang yang mereproduksi relasi sosial tersebut. Ibu-ibu 
dari keluarga-keluarga yang kehilangan tanah menjadi lebih berat karena 
beban ganda karena posisi reproduktifnya dan posisinya sebagai ibu rumah 
tangga, terikat tempat, dan harus hidup jauh dari akses terhadap fasilitas 
pembangunan. Mereka juga menjadi lebih sulit karena telah menjadi warga 
kelas dua yang dipinggirkan dalam ruang publik, dikenakan pada mereka 
cap-cap yang hanya cakap urus “dapur, sumur dan kasur”, serta mereka juga 
rentan karena dihantui oleh ragam bentuk kekerasan seksual yang dapat 
menghancurkan integritas mereka sebagai manusia. Kemudian anak-anak 
mereka, terutama para perempuan, digiring menjadi komoditas tenaga kerja 
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formal di pabrik-pabrik maupun informal sebagai pekerja-pekerja rumah 
tangga. (Siscawati dan Rachman, 2015) 

Dari narasi di atas tersebut jelas bahwa ketika terjadi konflik maka 
perempuan yang memiliki relasi erat dengan sistem tenurial masuk sebagai 
pelaku dalam penyelesaian konflik. Sebagian perempuan lain dieksklusi 
secara intim untuk masuk ke dalam penyelesaian konflik. Banyak perempuan 
yang di komunitasnya sendiri memiliki posisi tawar yang lemah, bahkan 
sering dianggap tidak penting untuk dilibatkan dalam pengambilan 
keputusan baik di tingkat keluarga dan komunitas. Dengan kata lain 
perempuan menjadi pihak yang dua kali tidak terlihat (double invisibility). 
Karena pihak yang terlibat dalam perubahan penguasaan atas tanah dan 
sumber daya alam tidak terbatas pada institusi dan aktor pemerintah 
maupun pasar, melainkan juga kerabat sendiri Keseluruhan proses tersebut 
di atas bertumpu pada konsep gender dan relasi kekuasaan berbasis gender 
(Siscawati dan Rachman 2014).  

Bahkan faktor di dalam diri perempuan sendiri yang terlalu lama hidup 
dan dibesarkan dalam patriarki, seperti kasus perempuan adat Banding 
Agung Semende yang merasa tidak pantas berbicara dan ‘berada di depan’, 
menyebabkan dirinya tidak hanya double invisibility namun menjadi triple 
invisibility. Hal ini perlu dibongkar karena seperti dijelaskan sebelumnya 
dampaknya kemudian baik terhadap perempuan itu sendiri maupun 
komunitasnya tidak sederhana. 

 

2.3  Kelembagaan Penyelesaian Konflik  

Pada dasarnya, mendiskusikan konflik tidak terlepas dari kelembagaan 
untuk penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik itu sendiri sangat 
dipengaruhi oleh cara pandang terhadap konflik. Menurut Yasmi (2007), 
pendekatan terbaru yang menekankan aspek kapabilitas dalam konflik lebih 
menjanjikan sebagai pendekatan untuk dikembangkan di masa depan. Hal ini 
berbeda dangan tiga pendekatan terdahulu (yakni conflict  resolution,  conflict  
management,  dan ADR/Alternative Dispute Resolution) yang dinilainya telah 
kadaluarsa dalam pendekatan tentang penanganan konflik yang terkait 
dengan kekayaan alam, menurutnya.  

Pendekatan terakhir ini berangkat dari asumsi bahwa konflik  adalah 
suatu kekuatan yang bersifat konstruktif, sehingga fokusnya lebih pada 
upaya untuk menangani sifat destruktif dari konflik. Dengan kata lain, 
konflik di sini dilihat sebagai hal yang positif yang justru diperlukan untuk 
membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini tentunya berimplikasi 
pada perlunya perubahan sikap kita dalam melihat konflik.  
 

Tabel 2 
Berbagai Pendekatan dalam Menangani Konflik Sumberdaya Alam 

 
Pendekatan Asumsi Tujuan Utama 

Conflict Resolution Setiap konflik harus 
diselesaikan 

Menyudahi konflik 
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Conflict Management Konflik sesungguhnya 
kompleks dan tidak 

mungkin dapat diselesaikan 
secara tuntas 

Mencari kompromi terbaik 
ADR (Alternative Dispute 

Resolution) 
Mengupayakan adanya 

negosiasi yang menghasilkan 
kesepakatan 

Conflict Capability Konflik adalah suatu 
kekuatan yang bersifat 

konstruktif 

Menghindari terjadinya 
ekskalasi destruktif dari 

konflik 
Sumber: Yasmi (2007: 3) 
 
 Selain itu, selama ini penanganan konflik atau sengketa yang terkait 
tanah dan kekayaan alam dilakukan secara ad hoc, yaitu dengan cara-cara 
penyelesaian yang bersifat kasuistik (dari kasus ke kasus). Dengan kata lain, 
penanganan dilakukan hanya kalau konflik sudah muncul saja di permukaan 
dan kadang setelah melibatkan adu kekuatan fisik. Ada kesan bahwa 
pemerintah yang bertanggungjawab dalam hal ini menghindar dari fakta 
bahwa konflik itu ada dan akan selalu ada. Hal ini dapat diamati dari tidak 
adanya mekanisme dan kelembagaan yang jelas untuk menangani konflik.  

Banyak pula pihak-pihak yang sikapnya sangat defensif,  bahkan 
penggunaan kata-kata ”konflik atau sengketa” saja terkesan ditabukan. 
Konflik seolah-oleh disamakan dengan aib atau borok. Sehingga sikapnya 
lebih suka untuk menutupi dan melakukan penyangkalan (denial). Sikap 
seperti ini jelas tidak akan membantu bahkan kontraproduktif dalam upaya 
kita untuk mengembangkan upaya pencarian dan pembaharuan kearah yang 
lebih baik.  

Salah satu langkah yang patut dipertimbangkan dalam konteks 
menangani ketidaksepahaman ini adalah dengan memperkuat kelembagaan 
yang menangani konflik. Apabila disepakati bahwa penanganan sengketa 
harus lebih konstruktif dan produktif, maka perlu dikembangkan suatu 
mekanisme penanganan yang lebih sistematis. Artinya penanganan konflik 
mestilah dipandang sebagai upaya untuk membangun kelembagaan yang 
melekat sehingga penanganannya menjadi terintegrasi dalam seluruh kerja 
dan praktek dari organisasi. 

”Kelembagaan” itu sendiri secara sempit seringkali diartikan sebagai 
organisasi. Namun konsepsi ”kelembagaan” yang lebih tepat adalah dalam 
pengertiannya sebagai aturan (rules), tata laksana, norma, atau kode etik, 
yang diterapkan ataupun dipraktekkan untuk mengatur relasi antara satu 
orang dengan orang lainnya (Ostrom, 1990). Dalam konteks kelembagaan 
(institusi) untuk menangani konflik dan sengketa seperti yang dimaksudkan 
dalam gagasan dalam studi ini adalah: ”Upaya untuk mengembangkan 
panduan, aturan, tata laksana, dan prosedur yang lebih sistematis dan terukur untuk 
membantu Penyelenggara/otoritas pemerintah agar memiliki kapasitas menangani 
pengaduan,  sengketa,  atau konflik secara lebih konstruktif demi terwujudnya tata 
kelola hutan secara lestari dan berkeadilan.” Elemen-elemen penting dalam 
pengembangan kelembagaan ini, oleh karena itu, mencakup antar lain: 
pengembangan prosedur, protokol, dan mekanisme kerja; pengembangan 
modul untuk investigasi dan analisis; pengembangan etika kerja dan sikap; 
pengembangan berbagai aturan pendukung; pengembangan kapasitas atau 
skill dari personel. Elemen-elemen ini tidak berdiri sendiri tetapi saling kait 
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mengait sehingga strategi penanganan konflik dan sengketa dapat lebih 
konstruktif dan tidak lagi ad hoc. 

Berikut ini beberapa kelembagaan penyelesaian konflik yang diambil 
dari sebuah studi yang dilakukan oleh KARSA (2010) :36 

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) 

Dasar kebijakan utama yang menjadi konsideran pembentukan Komnas 
HAM adalah UU No.39 Tahun 1999, yang merupakan turunan dari UUD 
1945 pasal 28 mengenai Hak Asasi Manusia serta TAP MPR No. 
VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kewajiban 
kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan 
untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman 
mengenai HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia.  

Mekanisme pengajuan, penanganan dan penyelesaian konflik oleh 
KOMNAS HAM adalah sebagai berikut : 

o Pengajuan Pengaduan 

Pelapor atau pengadu yang dapat melaporkan kasusnya adalah 
individu dan/atau kelompok yang mempunyai alasan kuat bahwa hak 
asasinya telah dilanggar.37 Sebagaimana diatur dalam UU No.39, yang 
dimaksud dengan hak asasi manusia adalah : a. Hak untuk hidup; b. 
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c. Hak mengembangkan 
diri; d. Hak memperoleh keadilan; e. Hak atas kebebasan pribadi; f. Hak 
atas rasa aman; g. Hak atas kesejahteraan; h. hak turut serta dalam 
pemerintahan; i. Hak wanita; j. Hak anak. 

Pengaduan dapat diberikan secara lisan/tertulis baik melalui tatap 
muka langsung di kantor Komnas HAM, surat yang dikirimkan melalui 
pos/kurir, fax (021-3160629), email (ke pengaduan@komnasham.go.id), 
sms yang sedang akan disosialisasikan, maupun melalui media 
websitenya (di www.komnasham.go.id).  

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan 
identitas yang jelas. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, 
maka pengaduan harus disertai persetujuan korban. Jika dipandang 
perlu, pengadu dapat diterima oleh komisioner dengan didampingi  Staf 
dari Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.  

o Penanganan Pengaduan 

Pengaduan yang diterima oleh Unit Pelayanan Pengaduan (UPP) akan 
diteruskan kepada bagian administrasi arsip pengaduan di Subkomisi 
Pemantauan dan Penyelidikan. Administrasi Subkomisi Pemantauan 
dan Penyelisikan akan membagikan kasus kepada staf fungsional untuk 

																																																								
36 Disarikan dari studi KARSA (2010) yang ditulis oleh Afiff, Iswari, dkk. 
37 Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara 
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, 
membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau 
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum 
yang berlaku  
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dipelajari. Staf fungsional kemudian akan memberikan penilaian apakah 
kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM atau bukan.38 

Apabila kasus tersebut bukan pelanggaran HAM, maka pengaduan 
ditindaklanjuti dengan: 

1. Membuat rekomendasi kepada instansi lain atau nasehat hukum 
kepada pengadu untuk menyelesaikan kasusnya 

2.  Kasus ditutup, sehingga berkas disimpan oleh Bagian Arsip 

Sedangkan apabila kasus tersebut masuk dalam kategori pelanggaran 
HAM, maka kasus ini akan ditindaklanjuti dengan dipelajari lebih lanjut, 
dan kemudian apabila : 

1. Akhirnya tidak dapat dibuktikan bahwa kasus tersebut merupakan 
pelanggaran HAM maka Sub Komisi akan menghentikan 
pemantauan/pemeriksaan atas kasus tersebut dan berkas ditutup. 

2. Belum dapat dibuktikan bahwa kasus perupakan pelanggaran HAM, 
maka Sub Komisi akan melakukan 

• Pemantauan dan/atau penyelidikan tertulis, yang apabila tidak 
ditanggapi sebanyak 3 (tiga) kali akan dilaksanakan panggilan 
kepada pihak yang tidak menanggapi tersebut untuk dilanjutkan 
dengan upaya pemanggilan paksa39 

• Pemantauan dan/atau penyelidikan penuh, artinya pemantauan 
dan/atau penyelidikan yang dilakukan secara tertulis dan ke 
lapangan untuk memperoleh fakta, menemui korban dan para 
pihak, memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tindakan 
lainnya yang dianggap perlu dan masih merupakan kewenangan 
Komnas HAM. 

• Apabila pemantauan dan/atau penyelidikan tertulis telah 
ditanggapi oleh pihak yang diperiksa dan pemantauan penuh 
telah dilakukan oleh Sub Komisi, maka selanjutnya akan dilakukan 
analisis. Analisis ini akan melahirkan kesimpulan bahwa : 

o Bukan pelanggaran HAM, pemantauan dan/atau penyelidikan 
ditutup 

o Merupakan pelanggaran HAM, dan Sub Komisi Pemantauan 
akan mengeluarkan rekomendasi untuk mendesak pihak yang 
bertanggung jawab agar segera menyelesaikan masalah 

o Merupakan pelanggaran HAM, dan dapat diselesaikan di luar 
pengadilan tanpa difasilitasi oleh instansi lain, sehingga 
diserahkan kepada Sub Komisi Mediasi 

																																																								
38  Kategori mana yang masuk HAM atau bukan terdapat di UU No,39 Tahun 1999 seperti telah dijelaskan 
sebelumnya. 
39 Pemanggilan paksa (subpoena) adalah pemanggilan terhadap seseorang yang dilakukan secara paksa dengan 
bantuan Ketua Pengadilan, dikarenakan seseorang tersebut tidak memenuhi pemanggilan Komnas HAM setelah 
dilakukan pemanggilan secara layak menurut ketentuan perundang-undangan. 
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Apabila sejak awal kasus sudah diidentifikasi merupakan pelanggaran 
HAM yang berat, maka Sub Komisi akan meneruskan kasus ini ke 
Sidang Paripurna Anggota Komnas HAM untuk dipelajari. Seandainya 
Sidang Paripurna juga memiliki pendapat yang sama maka akan 
dibentuk Tim Penyelidikan Pro Yustisia40 atas kasus tersebut untuk 
kemudian hasilnya diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai Penyidik.  

Penyelesaian kemudian dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang 
ditunjuk sebagai mediator.  Penyelesaian berupa kesepakatan secara 
tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh 
mediator . Kesepakatan tertulis merupakan keputusan mediasi yang 
mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. 
Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak 
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka 
pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat 
agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan 
pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”.  Dan Pengadilan tidak dapat menolak permintaan tersebut.  

Dalam prosesnya, identitas korban akan dirahasiakan, terutama apabila 
Sub Komisi berpendapat keselamatan jiwa korban terancam, apabila 
identitasnya terungkap. Pemeriksaan pelanggaran HAM dilakukan 
secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM. 

 

b. Pengkajian dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan – 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Berawal dari restrukturisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan 
mandat baru. Dimana melalui Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006, institusi 
ini diberikan amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam amanah tersebut, 
institusi pemerintahan non-departemen yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden ini, diharapkan dapat juga melakukan 
pengkajian dan penanganan masalah sengketa, konflik dan perkara 
pertanahan. Sehingga, dibentuklah organ khusus dalam BPN yang 
berwenang kuat dalam menangani sengketa dan konflik pertanahan. 

Mekanisme pengajuan, penanganan dan penyelesaian konflik oleh BPN 
sendiri adalah sebagai berikut : 

o Pengajuan Pengaduan 

Pelapor dapat mengadukan masalah pertanahan (meliputi 
permasalahan teknis41, sengketa42, konflik43 dan perkara44 pertanahan) 

																																																								
40 Penyelidikan proyustisia adalah serangkaian tindakan Komnas HAM selaku penyelidik untuk mencari dan 
menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna 
ditindak lanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan HAM. 
41 Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau BPN RI, di pusat maupun 
daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penanganan yang 
belum sempurna (Juknis No.01/Juknis/D.V/2007 Tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan) 
42 Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi atara orang perorangan dan atau 
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yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian, baik ke kantor BPN 
Pusat maupun ke kantor BPN Wilayah (baik di tingkat Propinsi maupun 
Kabuapten/Kota). Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau 
tertulis di loket pengaduan, baik oleh si pelapor sendiri maupun melalui 
kuasa hukumnya.  

Pengaduan yang masuk, kemudian akan dicatat oleh petugas yang 
berjaga di loket dalam buku register keluhan/pengaduan. Petugas di 
lokat kemudian mengkaji tentang substansi laporan untuk kemudian 
mengidentifikasi apakah laporan pengaduan ini merupakan 
kewenangan BPN atau tidak. Permasalahan pertanahan masuk dalam 
kewenangan BPN, sejauh sesuai dengan tipologi permasalahan yang 
klasifikasinya adalah sebagai berikut : 

1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai 
atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas 
tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), 
maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu 

2. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yaitu perbedaan persepsi, 
nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak 
dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga 
menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di 
bidang pertanahan 

3. Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai 
kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui 
satu pihak yang telah ditetapkan oleh BPN RI maupun yang masih 
dalam proses penetapan batas 

4. Pengadaan Tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi 
atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal 
proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, 
pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi 

5. Tanah obyek Landreform yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 
pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status 
penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan 
subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform 

6. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir yaitu perbedaan persepsi, 
pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang 
kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah 

																																																																																																																																																															
badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status 
penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha 
negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu (ibid) 
43 Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat 
dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan 
masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau 
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut 
penguasaan, pemilikan dan peenggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek 
politik, ekonomi dan sosial budaya. (ibid) 
44 Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan. 
(ibid) 
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partikelir yang dilikuidasi 

7. Tanah Ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di 
atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun 
yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain. 

8.  Pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 
pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang 
berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai 
prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu 

7. Tanah Ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan  

Apabila ternyata substansi berada di luar kompetensi BPN, maka 
petugas di loket harus memberikan penjelasan kepada 
Pelapor/Pengadu bahwa materi pengaduan yang disampaikannya 
bukan kewenangan BPN dan menyarankan untuk menyampaikan 
pengaduannya kepada instansi yang berwenang. 

Namun, apabila substansi berada di dalam kompetensi BPN, maka 
petugas akan mewawancarai lebih lanjut si pelapor. Kemudian pelapor 
diminta mengisi blanko pengaduan, didampingi oleh petugas dalam 
pengisiannya. Petugas juga menerima seluruh bukti-bukti yang 
dilampirkan, untuk kemudian meneruskan ke bagian Tata Usaha (baik 
Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 
Konflik Pertanahan di BPN Pusat maupun Kantor Wilayah). Petugas 
harus membuat tanda terima untuk diserahkan kepada pelapor, dan 
membuat berita acara laporan pengaduan. 

 

o Penanganan Pengaduan  

Setelah Petugas Loket menyerahkan berkas Laporan Pengaduan kepada 
Bagian Tata Usaha, kegiatan yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha 
adalah sebagai berikut : 1) Menerima dan mengagendakan pengaduan; 
2) Meneliti identitas subyek dan obyek pengaduan; 3) Membaca dan 
memahami isi/materi pengaduan dan 4) Mendistribusikan laporan 
pengaduan kepada Kelompok Analis. 

Kelompok Analis yang terdiri dari beberapa Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan fungsinya sebagai 
Penyidik bukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari 
(struktural), selanjutnya meneliti berkas dimaksud untuk : 1) 
Mengetahui dan menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak 
pidana/simpul pidana dalam pengaduan tersebut; 2) Memahami dan 
menganalisa apakah permasalahan tersebut masuk dalam kategori 
masalah yang mempunyai sifat strategis dan/atau sudah menjadi 
perhatian publik; 3) Membuat telaahan terhadap permasalahan dan 
memberikan masukan atau saran tindak untuk langkah 
penyelesaiannya; 4) Menyerahkan berkas pengaduan beserta 



	 40	

rekomendasi hasil penelitian masalahnya kepada Deputi Bidang 
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan melalui 
Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 
Konflik Pertanahan. 

Setelah berkas diterima di Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan 
Sengketa dan Konflik Pertanahan, kegiatan yang dilakukan adalah 
sebagai berikut : 1) Membaca dan memahami semua isi pengaduan ; 2) 
Memerintahkan dan memberikan petunjuk kepada Direktur yang 
berwenang; 3) Apabila dipandang perlu dan mendesak, Deputi Bidang 
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dapat 
langsung menetapkan dan memerintahkan Direktur yang bersangkutan 
agar laporan pengaduan tersebut segera digelar dengan menentukan 
waktu dan tempat Gelar Perkara 45 , termasuk menandatangani 
undangan rapat dimaksud. 

Direktur, setelah menerima berkas maka akan melakukan : 1) 
Memahami maksud perintah dan petunjuk dari Deputi Bidang 
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 2) 
Mempelajari materi pengaduan; 3) Memerintahkan dan memberi 
petunjuk kepada Kepala Subdirektorat yang berwenang untuk meneliti 
dan mengambil langkah-langkah penanganan pengaduan; 4) 
Melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Deputi Bidang 
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 

Setelah berkas diterima oleh Kepala Subdirektorat, maka kegiatan yang 
dilakukan adalah : 1) Memahami maksud perintah dan petunjuk dari 
Direktur; 2) Mempelajari materi pengaduan; 3) Memerintahkan dan 
memberi petunjuk kepada Kepala Seksi untuk meneliti dan mengambil 
langkah-langkah penanganan pengaduan; 4) Melaporkan hasil 
penanganan pengaduan kepada Direktur. 

Kepala Seksi, kemudian melakukan beberapa hal sebagai berikut : 1) 
Memahami maksud perintah dan petunjuk dari Kepala Subdirektorat; 2) 
Mempelajari dan meneliti materi pengaduan; 3) Memerintahkan dan 
memberi petunjuk kepada Staf untuk meneliti dan menangani 
pengaduan; 4) Melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Kepala 
Subdirektorat  

Setelah berkas diterima oleh Staf Pengolah data, maka kegiatan yang 
dilakukan adalah: 1) Memahami maksud perintah dan petunjuk Kepala 
Seksi; 2) Mempelajari dan meneliti materi pengaduan; 3) Membuat 
telaahan dan menindaklanjuti pengaduan; 4) Menyiapkan dan 
melaporkan keputusan penyelesaian masalah pertanahan kepada 
Kepala Seksi 

Khusus di Kantor BPN Wilayah Propinsi, petugas bagian loket 

																																																								
45 Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan atau 
pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai masalah pertanahan, langkah-langkah 
penanganan dan penyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar perkara untuk mencapai suatu 
kesimpulan. Lebih lengkapnya mengenai hal ini lihat Juknis No:03/Juknis/D.V/2007 tentang Penyelenggaraan 
Gelar Perkara 
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menyerahkan berkas pengaduan yang diterimanya ke Kepala Kantor 
Wilayah. Dari Kepala Kantor Wilayah, berkas didistribusikan ke Kepala 
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 
untuk kemudian diberikan ke Kepala Seksi untuk meneliti dan 
menangani pengaduan. Dari Kepala Seksi berkas kemudian diberikan 
kepada staf pengolah data  untuk ditindaklanjuti.46  

Sedangkan di Kantor BPN Wilayah Kabupaten/Kota, berkas dari 
petugas loket akan diserahkan ke Kepala Kantor, untuk kemudian 
masuk ke Kepala Seksi Konflik Sengketa dan Perkara. Dari sini berkas 
akan diteliti dan ditangani Kepala Sub Seksi dan ditindaklanjuti Staf 
Pengolah.47 

Jadi, intinya setelah berkas masuk ke loket pengaduan, mekanisme 
berikutnya adalah cek lapangan untuk menentukan apakah objek yang 
disengketakan sesuai dengan yang diadukan, Setelah itu, umumnya 
pihak yang menjadi terlapor akan dipanggil untuk dimintakan 
keterangannya. Kemudian dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
terhadap hasil keseluruhan proses yang telah dilakukan sebelumnya. 
Langkah selanjutnya diadakan Gelar Perkara untuk menentukan sikap 
lebih lanjut dan langkah apa yang harus, termasuk pilihan diselesaikan 
dengan mediasi atau dibawa ke pengadilan. Mediasi juga dapat 
dilakukan beberapa kali tergantung seberapa peliknya kasus. 
Mekanisme seperti yang dijabarkan di atas, bersifat dinamis, terutama 
untuk BPN Wilayah, karena sebenarnya pengaduan ditangani 
berdasarkan kreatifitas yang diinisiasi masing-masing kantor BPN 
Wilayah. 

 

o Penyelesaian Perselisihan 

BPN juga dapat melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa (alternative dispute resolution). Dalam hal ini BPN memerankan 
diri sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah, 
dengan prosedur yang disepakati bersama, berdasarkan prinsip win-win 
solution sehingga memuaskan semua pihak. Untuk memerankan 
mediator BPN menyelenggarakan peningkatan kapasitas khususnya 
untuk mediasi bagi jajaran staf BPN. 

Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi (termasuk sepakat 
untuk ‘tidak sepakat’), akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi, 
dilengkapi dengan laporan hasil mediasi, yang ditandatangani para 
pihak dan mediator agar memiliki kekuatan mengikat. 

																																																								
46 Untuk lengkapnya mengenai kegiatan apa yang dilakukan di tiap divisi, untuk Kepala Kantor Wilayah Propinsi 
lihat kegiatan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada BPN Pusat; untuk 
Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan  lihat Kepala Sub Direktorat pada BPN Pusat; untuk 
Kepala Seksi lihat kegiatan Kepala Seksi di BPN Pusat; dan untuk Staf Pengolah lihat kegiatan Staf Pengolah di BPN 
Pusat  
47  Untuk lengkapnya mengenai kegiatan apa yang dilakukan di tiap divisi, untuk Kepala Kantor Wilayah 
Kabupaten/Kota lihat kegiatan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada 
BPN Pusat; untuk Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara lihat Kepala Sub Direktorat pada BPN Pusat; untuk 
Kepala Sub Seksi Konflik lihat kegiatan Kepala Seksi di BPN Pusat; dan untuk Staf Pengolah lihat kegiatan Staf 
Pengolah di BPN Pusat 
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Dalam kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka 
alternatif penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. BPN di sini 
bertugas menghadiri proses perkara pertanahan di lembaga peradilan 
dan menindaklanjuti pelaksanaan putusan pengadilan yang 
menyangkut perkara pertanahan. 

 

Berdasarkan seluruh narasi di atas, jelas bahwa keseluruhan 
kelembagaan penyelesaian konflik yang menjadi kasus tersebut gender blind 
karena tidak membedakan perempuan dan laki-laki, terjebak ‘built in” 
sehingga berkecenderungan mengeksklusikan perempuan. 
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Bab 3 

PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBIJAKAN 
TERKAIT MEDIASI PENYELESAIAN KONFLIK 

TANAH DAN KEKAYAAN ALAM 
 
 
 

Sering dengan makin maraknya masalah konflik tanah dan kekayaan 
alam dalam beberapa dekade belakangan ini, baik di tingkat internasional 
maupun nasional,  telah tersedia berbagai kebijakan untuk menyelesaikannya.  

Bagaimana instrumen kebijakan dan/atau hukum yang menangani 
masalah konflik ini menyikapi kekhususan dampak yang dialami kaum 
perempuan sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian-bagian terdahulu? 
Apakah kebijakan-kebijakan dimaksud telah mempertimbangkan kedudukan 
perempuan dalam sistem tenurial yang dikenalnya? Apakah kekhususan 
dampak yang dialami kaum perempuan dalam kasus-kasus konflik tanah 
dan kekayaan alam itu telah menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan 
dan/atau hukum yang bersangkutan ? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dimaksud, kajian ini telah 
mengkaji berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional. 
Hasilnya adalah sebagaimana akan dibahas dalam bagian berikut.  

 

3.1  Hak Perempuan dalam Instrumen Hukum Internasional 

Dalam kelompok instumen hukum internasional, kajian ini telah 
mencermati kandungan isi dari (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 
(DUHAM); (2) Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; (3) 
Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan 
(4) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan; (5) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat 
Manusia; (6) Deklarasi Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan 
Secara Paksa; dan (7) Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap 
Perempuan. 

Kecuali Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap 
Perempuan yang memang dikhususkan untuk mengatasi persoalan-
persoalan hak asasi kaum perempuan, berbagai instrumen hukum 
internasional dimaksud umumnya bersifat ‘netral’ atau apa yang disebut 
Kabeer (1994) sebagai gender blind. Hanya beberapa pasal saja yang dapat 
dikategorikan sebagai kebijakan yang sadar gender (gender aware), 
sebagaimana yang tercantum pada Pasal 16 DUHAM; Pasal 3, Pasal 23 ayat 
(2) dan ayat (4)  Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; 
Pasal 3  Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya, misalnya. 
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Pasal yang bersifat gender specific, antara lain terdapat pada Konvenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat (5) yang 
melarang penerapan hukuman mati pada perempuan hamil; Pasal 10 
Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang 
menyatakan bahwa “Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama 
jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama waktu itu para 
ibu yang bekerja harus mendapat cuti dan gaji atau cuti dengan tunjangan sosial 
yang memadai”. 

DUHAM dan berbagai konvensi yang menyertainya, seperti Konvenan 
International tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Konvenan Internasional 
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pada dasarnya memang 
melindungi berbagai hak asasi yang melekat pada suatu pribadi tanpa kecuali.  
Namun, sebagaimana telah disinggung, fakta di lapangan berkata lain. 
Berbagai diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, antara lain 
kaum perempuan, terus saja terjadi. Upaya penghapusan diskriminasi ini 
kemudian bermuara pada Konvensi Mengenai Pengahapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi pada Perempuan (1979). 

Meski begitu, dalam konteks penyelesaian masalah-masalah dalam 
konteks khusus sebagaimana yang terjadi pada kasus konflik agraria ataupun 
konflik sosial pada umumnya, ada beberapa pasal dari instrumen hukum 
internasional itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Pasal-pasal yang 
dicuplik khusus ini tidak saja dimaksudkan untuk menunjukkan perhatian 
pokok dari instrumen dimaksud, tetapi, pada akhirnya nanti, dapat juga 
digunakan sebagai pijakan (hukum) dalam memformulasikan kebijakan 
penyelesaian sengketa/konflik yang dibutuhkan di masa mendatang. 

Pasal yang perlu mendapatkan perhatian khusus yang terkandung 
dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang ditetapkan 
pada tanggal 10 Desember 1948 itu adalah Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi 
“Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang 
hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-
kebebasan orang lain, dan dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang adil dalam hal moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum 
yang adil dalam masyarakat yang demokratis”. Meski maksudnya jelas 
positif, pasal ini potensial melahirkan kebijakan yang bias kepentingan 
kelompok tertentu; tetapi sekaligus juga membuka peluang untuk menyusun 
perlakuan-perlakuan khusus sejauh tidak bertentangan tujuan DUHAM itu 
sendiri. 

Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ditetapkan 
pada tanggal 16 Desember 1966, dan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 
1976. Pasal-pasal yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut: 

o Pasal 2 ayat (3), butir (a) menyatakan bahwa setiap Negara Peserta 
dalam konvenan ini berjanji, “Menjamin bahwa setiap orang yang hak-
hak dan kebebasannya yang diakui dalam Konvenan ini di langgar, 
akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun 
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pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam 
kapasitas resmi”; 

o Dalam butir (b) dinyatakan pula bahwa “Menjamin setiap orang yang 
menuntut upaya pemulihan demikian, haknya harus ditentukan oleh 
lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau 
oleh lembaga berwenang lainnya sebagaimana diatur dalam sistem 
hukum Negara tersebut, serta untuk mengembangan kemungkinan-
kemungkinan upaya pemulihan melalui pengadilan”; dan  

o Butir (c) yang mengatakan bahwa “menjamin bahwa lembaga yang 
berwenang tersebut akan melaksanakan upaya pemulihan jika 
dikabulkan”. 

o Pasal 14, yang antara lain menyatakan bahwa “… setiap orang berhak 
atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum … Media dan 
khalayak ramai dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian 
sidang karena alasan moral, … atau apabila dituntut oleh kepentingan 
kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan … “. 

Perlu diperhatikan bahwa pasal yang disebut terakhir memuat azas 
pengecualian karena alasan ‘moral dan kepentingan kehidupan pribadi’. 
Semangat yang terkandung dalam pasal ini dapat digunakan sebagai 
pedoman penyelesaian konflik yang melibatkan perempuan yang mengalami 
dampak ganda. Pengecualian ini ditempuh agar tidak menambah beban 
perempuan yang bersangkutan. 

Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  
ditetapkan pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976. Pasal yang 
perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 

o Pasal 12, yang menyatakan “Negara-negara Peserta Konvenan ini 
mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi 
kesehatan fisik dan mental (cetak tebal ditambahkan)”. 

Pengaturan yang menekankan pengakuan hak setiap orang untuk 
menikmati standar yang tinggi, khususnya kesehatan mental, dapat 
digunakan sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih sensitif 
terhadap beban kaum perempuan dalam kasus sengketa/konflik ke depan. 

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia 
ditetapkan pada tanggal 9 Desember 1975. Pasal-pasal yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut: 

o Pasal 1: “… istilah ‘penyiksaan’ berarti setiap perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang 
hebat, baik jasmani ataupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh 
pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, 
dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau 
diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau 
mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk 
suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan 
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penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan 
persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. ..” 

o Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Setiap negara Peserta harus menjamin 
bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan 
hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk 
melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk 
melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang 
terlibat atau turut serta dalam penyiksaan”. 

o Pasal 16: “Setiap negara Peserta harus mencegah di wilayah 
kewenangan hukumnya perlakuan hukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk 
penyiksaan sebagai mana ditetapkan pada Pasal 1 …” 

Deklarasi Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan Secara 
Paksa dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1992. Pasal yang perlu 
mendapakan perhatian adalah sebagai berikut: 

o Pasal 1 ayat (1): “Setiap tindakan Penghilangan Orang dengan paksa 
merupakan suatu tindak pidana terhadap martabat manusia. Tindakan 
ini dinyatakan sebagai pengingkaran terhadap tujuan-tujuan Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagai suatu pelanggaran hak asasi 
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang serius dan nyata…”. 

Dalam pada itu, karena instrumen yang tersedia belum dianggap cukup 
melalui serangkaian proses, munculah Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan, yang ditetapkan pada tanggal 
18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 September tahun 1981. 
Konvensi ini kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan. 

Pasal-pasal khusus yang tercantum dalam Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan yang perlu 
mendapatkan perhatian lebih adalah sebagai berikut: 

o Pasal 1 menyatakan bahwa “… istilah “diskriminasi terhadap 
perempuan’ berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang 
dibuat berdasarkan atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau 
bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, 
penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil 
ataupun apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status 
perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki atau 
perempuan”. 

o Pasal 2 ayat: 
§ Ayat (a), negara peserta bersepakat dengan segala cara yang tepat 

dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan itu 
negara “Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan 
perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-
undangan lainnya yang layak…” ; 
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§ Ayat (c) menyatakan “Menetapkan perlindungan hukum terhadap 
hak-hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, 
dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif 
terhadap perilaku diskriminatif, melaluipengadilan nasional yang 
kompeten dan badan-badan pemerintahan lainnya”; dan 

§ Ayat (f) “Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya 
legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, 
peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang 
ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan”. 

o Pasal 7 dinyatakan: “Negara-negara peserta harus mengambil semua 
langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap 
perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan 
negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar 
persamaan dengan laki-laki, hak-hak sebagai berikut: 
§ Untuk memilih dalam semua pemilihan referendum publik, dan 

untuk dipilih pada semua badan-badan yang secara umum dipilih; 
§ Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan 

pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan 
segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan; 

§ Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-
perkumpulan non-pemerintahan yang berhubungan dengan 
kehiidupan masyarakat dan politik negara”. 

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa Konvenan ini kurang atau belum 
memberikan perhatian khusus pada potensi dampak/beban ganda yang akan 
dipikul oleh perempuan. Hampir tidak ada pasal-pasal yang khusus akan 
menangani potensi itu. Kecuali Pasal 11 ayat (2) butir (a) yang antara lain 
mengatur bahwa “… melarang pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti 
hamil…”; atau butir (d) yang menyatakan “… memberikan perlindungan 
khusus bagi perempuan selama hamil terhadap bentuk pekerjaan yang 
terbukti membahayakan mereka”. 

Selain itu ada juga Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara 
Peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi 
perempuan perdesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan 
perdesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk 
pekerjaan mereka di luar sektor moneter dan ekonomi, dan wajib untuk 
melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan 
Konvensi ini pada perempuan perdesaan”. 

Pasal lain yang juga dapat dirujuk dalam mengurangi potensi beban 
ganda pada perempuan adalah Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan “ … Secara 
khusus, negara-negara harus memberikan pada perempuan hak-hak yang 
sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus 
memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam 
sidang dan pengadilan”. 

Keberadaan beberapa klausul yang disebut di atas mengindikasikan 
bahwa pengaturan-pengaturan yang bersifat diskriminasi positif cq. afirmatif 
dimungkinkan untuk menghindari beban ganda ini. 
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Sementara itu, pasal-pasal khusus dari Deklarasi Penghapusan 
Kekerasan Terhadap Perempuan yang perlu diperhatian adalah sebagai 
berikut: 

o Pasal 1: “… yang dimaksud dengan ‘kekerasan terhdap perempuan’ 
adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang 
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan 
tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan 
pribadi”. 

o Pasal 3: “Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh 
perlindungan hak asasi manusi dan kebebasan asasi yang sama dalam 
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang 
lainnya. Hak-hak tersebut termasuk antara lain: … (c) hak atas 
kemerdekaan dan keamanan pribadi … (h) hak untuk tidak mengalami 
penganiayaan atau kekejaman lain, perlakukan atau penyiksaan secara 
tidak manusiawi atau sewenang-wenang”. 

o Pasal 4: “Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan 
tidak berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi, atau keagamaan 
untuk menghindari tanggung jawab untuk mengharuskannya. Negara 
harus meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-
nunda kebijakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, 
dan untuk tujuan itu harus: … (f) mengembangkan secara menyeluruh 
pendekatan-pendekatan preventif dengan segala perangkat hukum, 
politik, administratif dan budaya, guna meningkatkan perlindungan 
terhadap perempuan dari segara bentuk kekerasan, dan menjamin tidak 
terjadinya lagi pengorbanan perempuan akibat hukum yang tidak peka 
gender, praktek-praktek pemaksaan atau campur tangan lainnya … (l) 
Mengadopsi peraturan-peraturan yang bertujuan menghapus kekerasan 
terhadap perempuan, khususnya mereka yang rentan terhadap 
kekerasan. … (n) mendorong pengembangan panduan-panduan untuk 
membantu pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 
deklarasi ini. … (q) Mendorong organisasi-organisasi antar pemerintah 
di tingkat regional yang menjadi anggota, agar benar-benar 
memasukkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke dalam 
program-program mereka.” 

 

3.2  Peraturan Perundang-undangan Nasional terkait Pengakuan dan 
Perlindungan Hak-hak Perempuan 

Dalam konteks peraturan perundang-undangan nasional, selain 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan yang sudah dibahas di atas, kajian ini 
telah pula memperlajari beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. 
Masing-masing adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Keputusan 
Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia; (3) Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 
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Oktober 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden 
No. 65 Tahun 2005; (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia; (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan (6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 

Merujuk Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak perempuan dilihat 
sebagai bagian dari hak warga negara. Itu artinya, umumnya pasal-pasal 
yang tercantum dalam UUD 1945 itu juga bersifat gender blind. 

Adapun masing-masing hak warga negara cq. kaum perempuan 
dimaksud adalah sebagai berikut: 

o Berhak mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 27 ayat (1)) 
o Berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 

ayat (2)) 
o Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam 

pemerintahan (Pasal 28D ayat (1)) 
o Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang 

dipercayai (Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1)) 
o Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 28E (1) dan Pasal 

31) 
o Hak kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengelauran 

pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku 
(Pasal 29) 

o Hak (dan kewajiban) untuk ikut serta dalam pembelaan negara (Pasal 30 
ayat (1) 

o Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (mencakup jaminan 
pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, serta pelayanan kesehatan 
dan pelayanan umum yang layak). 

Seiring dengan dinamika global tentang perlindungan hak asasi 
manusia pada umumnya dan hak-hak perempuan pada khususnya, yang 
bermuara pada Konvensi CEDAW, dan sekaligus menjawab berbagai 
kekurangan yang terkandung dalam konstitusi, sejak reformasi UUD 1945 
telah mengalami empat tahap amandemen. Hasilnya, antara lain, 
Amandemen Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, telah memunculkan bab 
pengaturan yang baru tentang Hak Asasi Manusia (BAB XA), yang terdiri 
dari 9 (Sembilan) pasal. Yakni Pasal 28A hingga Pasal 28J. 

Hasil perubahan ini telah memungkinan adanya pengaturan-
pengaturan khusus terhadap kelompok perempuan dalam konteks kejadian 
konflik, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian terdahulu, yang dalam 
kenyataannya berbeda dengan apa yang dialami oleh kelompok laki-laki,  
memang telah berdampak ganda pada kelompok perempuan. 

Beberapa pasal khusus pada BAB XA yang dapat dipertimbangkan bagi 
perlakukan khusus pada kelompok perempuan itu adalah sebagai berikut:  

o Pengakuan yang bersifat khusus dalam konteks konflik terdapat pada 
Pasal 28G (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas 
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perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakukan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; dan  

o Pasal 28G (2) yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk 
bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan derajat 
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara 
lain”. 

o Selain itu, pesan perlunya adanya perlakukan khusus dalam mencapai 
keadilan tersirat pada Pasal 28H yang mengatakan bahwa “Setiap orang 
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan”.  

Sekitar satu dasa warsa sebelumnya, untuk menangani kasus-kasus 
konflik dan masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terus 
meningkat sejak akhir tahun 1980-an hingga tahun 1990-an, atas desakan 
berbagai pihak, pada tahun 1993 diberlakukan Keputusan Presiden Nomor 50 
Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM). Beberapa pasal yang perlu diperhatikan adalah sebagai 
berikut: 

o Pada bagian Menimbang dikatakan bahwa (1) sesungguhnya manusia 
sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hak- hak asasi untuk dapat 
mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada 
masyarakat; (2) bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat 
antar-bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa; 
dan (3) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan 
c, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi nasional Hak Asasi 
Manusia. 

o Selanjutnya pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Komisi Nasional bertujuan: 
(1) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 
hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia; (2) meningkatkan perlindungan hak asasi manusia 
guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu 
pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia seluruhnya. 

o Tujuan-tujuan itu akan dicapai, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5, 
Komisi Nasional melakukan kegiatan-kegiatan (1) menyebarluaskan 
wawasan nasional dan internasional mengenai asasi manusia baik 
kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat 
Internasional; (2) mengkaji berbagai instrument Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-
saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya; (3) 
memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta 
memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan 
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pemerintahan Negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia; (4) 
mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka 
mengajukan dan melindungi asasi manusia.  

Kemudian, tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh 
perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar 
di Indonesia mendorong masyarakat sipil, terutama perempuan untuk 
melahirkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan). Kerangka hukum yang melandasi pembentukan institusi ini 
adalah Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, yang kemudian diperkuat 
dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Beberapa pasal yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut: 

o Pada bagian Menimbang dikatakan bahwa (a) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin semua warga Negara 
mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; 
(b) bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (Convention on 
The Elimination ofAll Forms of Discrimination Against Women), dan 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 
Wanita (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment), dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala 
bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran atas hak-hak asasi manusia; (c) bahwa sesuai dengan 
prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan 
dalam -angka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan 
diwujudkan secara nyata; (d) bahwa segala bentuk kekerasan terhadap 
perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak 
asasi manusia; (e) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu menyempumakan 
Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional 
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 

o Selanjutnya pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan: (a) mengembangkan 
kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan 
di Indonesia; (b) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan 
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-
hak asasi manusia perempuan.  

o Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai 
tugas, sebagaimana disebutkan pada pasal 4 yaitu : (a) menyebarluaskan 
pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 
Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta 
penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (b) 
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melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen 
internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia 
perempuan; (c) melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta 
dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap 
perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta 
penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan 
langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan 
penanganan; (d) memberikan saran dan pertimbangan kepada 
pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi 
masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka 
hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan 
penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 
Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi 
manusia perempuan; (e) mengembangkan kerja sama regional dan 
intemasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan 
penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 
Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi 
manusia perempuan.  

Sekitar satu tahun kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal yang perlu diperhatikan 
adalah sebagai berikut: 

o Pasal 46 dinyatakan bahwa “sistem pemilihan umum, kepartaian, 
pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang 
eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai 
persyaratan yang ditentukan”. 

o Pasal 48 dinyatakan bahwa “Wanita berhak untuk memperoleh 
pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan 
sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”. 

Pasal 48 adalah satu-satunya pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bersifat gender specific. 

Setahun kemudian lahir pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut: 

o Pasal 7: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: 
§ kejahatan genosida;  
§ kejahatan terhadap kemanusiaan.  

o Pasal 9:  Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil, berupa, antara lain, perbudakan. 

o Pada bagian penjelasan untuk Pasal 9 huruf c, dikatakan bahwa yang 
dimaksud dengan perbudakan juga termasuk ‘perdagangan wanita’. 
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(Penjelasan) Pasal 9 huruf c adalah satu-satunya pasal yang gender specific 
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. 

Menurut Abdullah (2015), hingga tahun 2015, ada 29 kebijakan baru 
untuk pemenuhan hak-hak perempuan, penanganan dan penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan. Antara lain Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 39 tahun 
2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar 
Negeri; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 
(Abdullah, 2015). 

Beberapa tahun sebelum berbagai peraturan perundang-undangan itu 
muncul, pada tahun 2000 telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Beberapa klausul penting yang perlu 
mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut: 

o Menimbang: “Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, 
dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan 
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan (cetak 
miring ditambahkan)”. 

 

3.3  Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Mekanisme 
Penyelesaian Sengketa/ Konflik Alternatif 

Pada dasarnya telah tersedia berbagai mekanisme untuk menyelesaikan 
berbagai bentuk sengketa dan/atau konflik itu. Baik melalui pranata 
pengadilan umum sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHP) berikut hukum acaranya, maupun melalui berbagai 
mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Seperti yang 
diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 
dan bahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), misalnya. 

Mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa alternatif memiliki dasar 
hukum dan juga telah diterapkan dalam berbagai ranah persoalan. Mulai dari 
penyelesaian sengketa hak asasi manusia, hingga penyelesaian sengketa di 
ranah pelayanan publik dan sengketa pertanahan ataupun sengketa yang 
berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya 
(lihat Afiff, dkk, 2010). 

Setidaknya ada 17 (tujuhbelas) instrumen hukum yang telah 
menjustifikasi keberadaan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa, 
termasuk penyelesaian sengketa yang terkait dengan pertanahan dan 
sumberdaya alam pada umumnya. Ketujuhbelas kebijakan itu dapat dipilah 
ke dalam dua kategori, yakni 5 (lima) instrumen hukum yang masih terkait 
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dengan upaya penyelesaian sengketa melalui sistem pengadilan umum; dan 
12 (duabelas) instrument hukum yang relatif murni merupakan mekanisme 
penyelesaian sengketa alternatif. 

Sebagaimana yang dapat dilihat dari angka tahun pemberlakuannya, 
keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif bukanlah barang 
baru. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa sejatinya adalah pengganti ketentuan 
mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan 
Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 
1847: 52); Pasal 377 dari Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene 
Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44); dan Pasal 705 Reglemen Acara 
Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, 
Staatsblad 1927: 227), yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda 
dulu. 

 
 

Sumber : Zakaria dan Iswari, dkk (2015) 

Bahkan, sekedar perdamaian antara para pihak diakui sebagai sebuah 
proses penyelesaian sengketa yang mengikat, sebagaimana yang diatur pada 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1858 ayat (1), yang 
mengatakan bahwa ‘Perdamaian antara para pihak sama kekuatannya seperti 
putusan hakim yang penghabisan’. Pengaturan yang sama juga terjadi pada 
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 130 ayat (2) yang mengatur bahwa 
‘Putusan akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap’; dan Putusan Mahkamah Agung No. 

Tabel	2	
Peraturan	Perundangan-undangan	Tentang	Mekanisme	Penyelesaian	Sengketa/Konflik	

Alterna<f	yang	Terkait	dengan	Pengadilan	Umum		

No. Nomor dan Tahun Penetapan Ranah Pengaturan 

1. KUH Perdata Pasal	1858	ayat	(1)	 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. HIR (Herzien Indlansch Reglement) 
Pasal	130	ayat	(2)	 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada zaman 
Belanda. 

3.  Putusan MA No. 1083 K/Sip/1973 Putusan Mahkamah Agung terkait Perkara antara 
Ny. Masropah vs Amin Widjaya, .et.al. 

4.  Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 

 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa (sebagai pengganti ketentuan mengenai 
arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 
sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata 
(Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 
1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang 
Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch 
Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 
Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan 
Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, 
Staatsblad 1927:227) 
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1083 K/Sip/1973 yang mengatakan bahwa ‘Bahwa terhadap putusan 
perdamaian tidak dimungkinkan diajukan permohonan banding’. Bahkan, 
menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3, ‘Pengadilan Negeri tidak 
berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam 
perjanjian arbitrase’. 

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang terkait 
pada sektor tertentu mulai marak pada tahun-tahun pasca-1970an. 
Kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari adanya perubahan paradigma 
pembangunan serta adanya kemajuan yang dicapai oleh berbagai upaya 
untuk mempromosikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 
pada umumnya (Zakaria, Iswari, dkk 2015). 

Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa terkait sektor tertentu 
ini dapat dikatakan dimulai dengan dimungkinkannya sebuah mekanisme 
penyelesaian sengketa lingkungan. Dalam versi Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, pada 
Pasal 1 ayat (6), butir 25 dinyatakan bahwa ‘Sengketa lingkungan hidup 
adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan 
yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup’. 

 

 
Sumber : Zakaria dan Iswari, dkk (2015) 

 
Lalu pada Pasal 84 dinyatakan bahwa: 

Tabel	3	
Peraturan	Perundangan-undangan	Tentang	Mekanisme	Penyelesaian	Sengketa/

Konflik	Alterna<f	Yang	Tidak	terkait	Langsung	dengan	Pengadilan	Umum	

No. Nomor dan Tahun Penetapan Ranah Pengaturan 

1. Kotak Pos 5000 (Masa Orde Baru)  Alamat surat via pos yang disediakan oleh Presiden untuk menampung 
segala bentuk pengaduan ataupun untuk menyampaikan rasa tidak 
puas atas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ‘berbangsa dan 
bernegra’  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (sebagai pengganti 
Undang-Undang 23 Tahun 1997) 

Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen  

4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  Tentang Hak Azazi Manusia  

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  Tentang Kehutanan  

6. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2014 (sebagai 
pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 

 Tentang Perkebunan. 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008  Tentang Ombudsman Republik Indonesia  

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial 

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006  Tentang Badan Pertanahan Nasional 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang  Pembagian Urusan Bidang Pertanahan cq. Penyelesaian 
Sengketa Pertanahan  
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(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau di luar pengadilan. 

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka 
rela oleh para pihak yang bersengketa. 

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 

Di samping itu, setidaknya ada 12 (duabelas) peraturan perundang-
undangan yang mengatur keberadaan suatu mekanisme penyelesaian 
sengketa alternatif ini di berbagai sektor. Dari 12 peraturan perundang-
undangan dimaksud, sebelas diantaranya adalah peraturan perundang-
undangan setingkat undang-undang; satu berupa Peraturan Pemerintah; dan 
satu berupa Peraturan Presiden. Keduabelas peraturan perundang-undangan 
dimaksud telah memungkinkan hadirnya berbagai mekanisme penyelesaian 
sengketa di berbagai ranah persoalan. 

Bahkan, dari keduabelas peraturan perundangan-undangan tersebut, 
saat ini setidaknya telah tersedia 7 (tujuh) mekanisme penyelesaian sengketa 
di luar Pengadilan Umum, untuk menangani sengketa (perdata) pada 
berbagai ranah persoalan yang keberadaannya langsung dimandatkan oleh 
peraturan perundang-undangan dimaksud. Masing-masing adalah 
mekanisme yang dimandatkan kepada Komnas HAM; Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI); Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan badan 
penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat; Komisi Informasi; Tim 
Terpadu untuk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta 
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 
Badan Pertanahan Nasional, yang organisasi kerjanya juga sampai tingkat 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Di samping itu, berbagai peraturan perundang-undangan itu juga telah 
pula mendorong lahirnya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa 
alternatif yang lain. Seperti mekanisme penyelesaian sengketa untuk 
menyelesaikan sengketa kehutanan dan perkebunan, misalnya. Untuk 
sengketa kehutanan telah ada mekanisme penanganan dan penyelesaian 
konflik Dewan Kehutanan Nasional dan Tim Resolusi Konflik Kementrian 
Kehutanan (sekarang berganti menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan). Saat ini (2017), setidaknya tersedia 3 (tiga) peraturan perundang-
undangan yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa/konflik di kawasan 
hutan. Satu peraturan setingkat Peraturan Menteri dan dua peraturan 
setingkat direktur jenderal. 

Sedangkan untuk sengketa perkebunan, di tingkat daerah misalnya, 
telah ada Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian 
Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang 
terbentuk atas dasar Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 
188.44/335/2010 tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Penertiban, 
Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi 
Kalimantan Tengah. Baru-baru ini di Kalimantan Tengah juga sudah terbit 
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Peraturan Gubernur No. 42/2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian 
Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Berbagai peraturan perundang-undangan itu juga telah mengukuhkan 
keberadaan proses mediasi, serta peran mediator dan arbiter sebagai pihak 
ketiga yang akan terlibat dalam proses-proses penyelesaian sengketa 
alternatif itu. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana 
telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah 
merekognisi proses mediasi sebagai alternatif yang harus ditempuh para 
pihak yang bersengketa sebelum masuk pada proses Peradilan Umum. 
Dalam bagian Menimbang, butir a. Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan 
disebutkan ‘Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian 
sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang 
lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan 
dan memenuhi rasa keadilan.’ Pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan pula bahwa 
‘Mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian’. 
Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula mengatur hal-hal 
yang berkaitan soal kapasitas dan legalitas para mediator itu. 

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bagian Menimbang, 
butir a., mengatakan bahwa ‘berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke 
peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan 
alternatif penyelesaian sengketa’. Pada Pasal 1 ayat (7) diatur pula bahwa 
‘Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang 
bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga 
arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang 
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. 

 

3.4  Perspektif Gender dalam Peraturan Perundang-undangan 
Penyelesaian Sengketa/Konflik pada Sektor Agraria, Kehutanan dan 
Perkebunan 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian awal, dalam peristiwa 
(kasus) sengketa dan/atau konflik yang berkaitan dengan konflik tenurial 
dan/atau pengelolaan sumberdaya alam, kelompok perempuan (dan anak) 
telah mengalami dampak dan/atau beban ganda. Sejauh mana peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian 
sengketa/konflik tenurial dan/atau pengelolaan sumberdaya alam yang ada 
saat ini telah mempertimbangkan kondisi dimaksud? 
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Untuk menjawab pertanyaan pokok dimaksud, secara khusus kajian ini 
akan memberikan perhatian khusus pada peraturan perundang-undangan 
berikut: 

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Pada intinya kebijakan ini mengatur bahwa (Menimbang, butir a.) 
“mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai  yang tepat, 
efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk 
penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan’’. 

Proses mediasi proses oleh seorang mediator. ‘Mediator adalah hakim 
atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang 
membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian’ (Pasal 2 ayat 1). 

Kebijakan ini pada dasarnya merupakan respons sekaligus jalan keluar 
dari kelemahan-kelemahan yang dihadapi sistem pengadilan umum. Mulai 
dari tahap proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan putusan 
dimaksud. Utamanya dalam mencapai putusan yang memuaskan dan 
memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa. 

Sebagaimana disebutkan pada bagian Menimbang butir b., mediasi 
dimaksudkan sebagai “… instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat 
terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan 
yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.’ 

Meskipun demikian, jika dilihat dari kacamata kesetaraan gender, 
kebijakan ini dapat dikatakan memberatkan kaum perempuan. Baik yang 
terlibat langsung dalam kasus sengketa/konflik ataupun para istri yang 
suaminya terlibat dalam kasus sengketa/konflik. Hal ini dapat dilihat dari 
pengaturan tentang kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi, 
sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (6), yang mengatakan bahwa 
‘Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan 
atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum’. 

Dalam pelaksanaannya, memang ada beberapa pengecualian. 
Pengecualian dimaksud diatur pada Pasal 5 ayat (93) yang mengatakan 
bahwa ‘Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio 
visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi pada pertemuan’. Pada Pasal 
6 ayat (2) juga dinyatakan bahwa ‘Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi 
audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
dianggap sebagai kehadiran langsung’. 

Selain itu, sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (3), ‘Kehadiran Para 
Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan 
berdasarkan alasan sah’. Yakni, sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (4), 
‘Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: (a) 
kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan 
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Mediasi berdasarkan keterangan dokter; (b) di bawah pengampuan; (c) 
mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau 
(d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak 
dapat ditinggalkan. Padahal, dalam banyak kasus, ada banyak alasan lain 
yang membuat kaum perempuan itu tidak dapat menghadiri pertemuan 
mediasi. 

Kewajiban untuk menghadiri pertemuan mediasi ini bisa menjadi 
masalah serius perempuan yang bersangkutan dalam proses penyelesaian 
sengketa selanjutnya. Sebab, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1), 
dinyatakan bahwa ‘Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh 
Mediasi dengan itikat baik’. Padahal, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 
(2) ‘Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat 
dinyatakan tidak beritikat baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: 

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut 
dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah; 

b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetai tidak pernah hadir pada 
pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patur 2 (dua) 
kali berturut-turut tanpa aladan yang sah; 

c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan 
Mediasi tanpa alasan yang sah; 

d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau 
tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan 

e. tidak menandatangani konsep Kesepatakan Perdamian yang telah 
disepakati tanpa alasan yang sah.  

Pengaturan pada Pasal 7 ayat (2) butir c.  sangat patut diperhatikan 
karena juga akan memberatkan perempuan yang terlibat dalam kasus 
sengketa/konflik. Sebab, proses mediasi juga dihadapkan pada kendala 
waktu. Sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (6), ‘Proses Mediasi … 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya 
pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.” 

Kerugian sebagai pihak yang dapat ditetapkan sebagai ‘pihak yang 
tidak beritikat baik’, sebagaimana diatur pada Bagian Keenam, Akibat 
Hukum Pihak yang Tidak Beritikat Baik, jika sebagai penggugat maka, antara 
lain, ‘gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa 
Perkaran’ (Pasal 22 ayat 1). Jika sebagai tergugat maka, antara lain, tergugat 
akan ‘dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi’ (Pasal 23 ayat 1).  

Klausul-klausul lain yang juga potensial memberatkan perempuan 
dalam proses mediasi ini adalah klausul-klausul terkait (1) Biaya Mediasi dan 
(2) Tempat Penyelenggaraan Mediasi. 

 
(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: 

P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di 
Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. 
4/PSKL/SET/PSKL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik 
Tenurial Sosial Kawasan Hutan jo Peraturan Direktur Jenderal PSKL 
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No.6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan 
Hutan 

Sebagaimana tersirat pada Pasal 1 ayat 8, penyelesaian konflik tenurial 
di kawasan hutan akan diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Pasal 1 ayat 
8 itu sendiri berbunyi “Mediasi adalah mekanisme penyelesaian konflik 
tenurial kawasan hutan yang menggunakan pihak ketiga netral yang 
ditunjuk langsung atau disepakati oleh para pihak yang berkonflik sebagai 
penengah.” 

Pada Pasal 12 ayat 3a dinyatakan bahwa Dirjen PSKL menunjuk 
mediator yang bersertifikat sesuai kesepakatan para pihak yang berkonflik. 
Sementara pada Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian 
konflik tenurial kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan mediasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Melihat bagian konsiderannya, pelaksanaan mediasi yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P84/MenLHK-
Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan berikut 
peraturan perundang-undangan lain yang menjadi turunannya merujuk pada 
pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun ketika disusun kebijakan 
ini masih merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (bagian 
Mengingat, angka 13). 

Oleh sebab itu, terkait dengan posisi perempuan dalam penyelesaian 
sengketa melalui mekanisme mediasi ini juga akan mengalami kesulitan-
kesulitan tertentu sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu. 

(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, 
sebagaimana yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

Pada Penjelasan untuk bagian Umum disebutkan bahwa “untuk 
menjamin kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan 
perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat 
melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.” 

Sementara itu, pada Pasal 44 dinyatakan pula bahwa (1) Pembinaan dan 
pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, 
provinsi, dan  kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan 
pengawasan usaha perkebunan sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri. 

Salah satu alasan mengapa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan perlu diganti, antara lain, adalah agar dapat menangani 
konflik sengketa lahan perkebunan (Penjelasan, Umum, Paragraf 4). Namun, 
seperti juga dalam Undang-Undang Perkebunan sebelumnya, di dalam 
batang tubuhnya tidak ada Bab atau Pasal yang mengatur khusus tentang 
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kelembagaan penanganan konflik lahan Perkebunan. Yang ada adalah, 
seperti halnya Undang-Undang Perkebunan yang sebelumnya, terdapat Bab 
yang mengatur soal ‘Penyidikan’ (Bab XI). Pada Pasal 102 dinyatakan bahwa: 
(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai 
negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum 
acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
Perkebunan; (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang untuk: (a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran 
laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Perkebunan; (b) melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar 
dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di 
bidang Perkebunan; (c) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan 
hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan; (d) 
memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan 
pengembangan Perkebunan; (e) melakukan penggeledahan dan penyitaan 
barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan; (f) meminta keterangan 
dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang Perkebunan; (g) membuat dan menandatangani berita 
acara; (h) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 
tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan (i) meminta 
bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dalam bidang Perkebunan. 

Sementara itu, pada Pasal 102 ayat (3) dinyatakan pula bahwa Penyidik 
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Dinyatakan pulan bahwa (1) Apabila pelaksanaan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan 
dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan 
penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Penyidik pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan 
kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan (3) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata 
cara, dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Seiring dengan maraknya sengketa dalam sektor perkebunan ini,  
sekitar tahun 2008, ketika itu masih bernama Departemen Pertanian, 
menggagas inisiatif pembentukan satuan-satuan tugas yang diberi mandat 
untuk mengatasi gangguan usaha perkebunan yang mulai dirasakan turut 
mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pada 
penurunan produksi. Inisiatif tersebut juga melibatkan berbagai instansi lain 
di tingkat pusat, seperti Departemen Kehutanan, Kementrian Lingkungan 
Hidup, maupun BPN. 
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Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah misalnya, inisiatif yang 
demikian kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 525/2596/PP/DISBUN Perihal 
Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan yang ditujukan untuk seluruh 
Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus 2010, yang 
kemudian berlanjut hingga Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 
188.44/335/2010 tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Penetiban, 
Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

Namun, nyatanya, berbeda dengan sektor kehutanan, meski semula 
terlihat ada niat baik untuk menyelesaikan sengketa perkebunan melalui 
mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang khusus, sampai hari ini 
sektor perkebunan tidak memiliki mekanisme khusus yang menangani 
sengketa/konflik perkebunan. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk 
sengketa/konflik yang umum di sektor itu, yakni soal sah-tidak sah-nya hak 
guna usaha (HGU) dari lokasi yang digunakan untuk perkebunan itu yang 
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh sebab itu, penyelesaian 
sengketa di sektor perkebunan ini lebih banyak menggunakan mekanisme 
penyelesaian sengketa yang ada di Badan Pertanahan Nasional. 

 

(4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria 
mengatur soal Ketentuan Pidana (Bab 3). Namun tidak secara khusus 
mengatur soal sengketa agraria atau pertanahan. Oleh sebab itu, seiring 
dengan jumlah kasus sengketa tanah yang meningkat terus, Perpres yang 
juga mengatur kelembagaan penyelesaian sengketa tanah ini disambut positif 
oleh berbagai pihak. 

Sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional, dikeluarkan Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan 
Penyelesaian Masalah Pertanahan. Kemudian, pada tahun 2011, BPN 
memberlakukan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus 
Pertanahan. Menurut pedoman Kepala BPN ini, pengelolaan, pengkajian, dan 
penyelesaian sengketa pertanahan dimaksudkan untuk mengetahui akar, 
sejarah, dan tipologi kasus pertanahan guna merumuskan kebijakan strategis 
penyelesaian kasus pertanahan. Kemudian, dimanfaatkan untuk 
menyelesaikan kasus pertanahan yang disampaikan pada Kepala BPN guna 
dikuasai, dimiliki, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh pemiliknya serta 
dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum. 

Saat ini masalah sengketa/konflik pertanahan diatur dalam Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016. Dalam bagian 
Menimbang donyatakan bahwa (a) “bahwa dalam rangka percepatan 
penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, telah ditetapkan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
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Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Eksaminasi Pertanahan”; dan (b) “bahwa peraturan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dipandang belum efektif dalam penyelesaian sengketa, 
konflik dan perkara pertanahan, sehingga perlu diganti. 

Pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Kasus Pertanahan adalah 
Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan 
penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan/atau kebijakan pertanahan.” 

Kasus pertanahan sendiri dibedakan menjadi tiga. Masing-masing 
adalah sengketa tanah, konflik tanah, dan perkara tanah. Pasal 1 ayat (2) 
menyatakan bahwa “Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa 
adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, 
atau lembaga yang tidak berdampak luas.” Pasal 1 ayat (3) menyatakan 
bahwa Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan 
pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, 
badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah 
berdampak luas.” Dan pada Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa “Perkara 
Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang 
penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.” 

Sebagaimana tersirat pada Pasal 1 ayat 7, penyelesaian kasus pertanyaan 
ini juga menempuh mekanisme mediasi. Namun, meski menyebutkan 
mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa/konflik,  Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tidak mencantumkan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada bagian konsideransnya. 

Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa/konflik pertanahan 
ini hanya berlaku bagi penyelesaian sengketa dan konflik yang bukan 
merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sebagaimana 
diatur khusus pada Bagian 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 
Nomor 11 Tahun 2016. 

Tata cara pelaksaan mediasi diatur pada Paragraf 2, mulai dari Pasal 38 
hingga 42. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat (1), “… mediasi 
dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan 
semua pihak’. Meski begitu, sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (2), 
“pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari”. 

Dinyatakan pula pada Pasal 39 ayat (4), “apabila setelah diundang 3 
(tiga) kali secara patut pihak yang berselisih tidak hadir dalam Mediasi, maka 
Mediasi batal dan para pihak dipersilahkan menyelesaikan Sengketa atau 
Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.” Ketentuan 
yang demikian ini, sesuai dengan karakter dampak dan/atau beban ganda 
yang harus dipikulnya, tentu akan memberatkan dan menambah beban 
perempuan yang terlibat dalam sengketa/konflik. 
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Bab 4 

REKOMENDASI 
 
 
 

Merujuk pada temuan kajian ini, sebagaimana telah diuraikan panjang-
lebar dalam beberapa bagian terdahulu, maka kajian ini merekomendasikan 3 
(tiga) hal. Masing-masing adalah: 

1. Membenahi pengaturan yang ada baik dengan harmonisasi kebijakan 
maupun melengkapi perihal perempuan dalam beberapa kebijakan 
yang mengatur tentang proses mediasi yang sudah ada; 

2. Menyusun kebijakan khusus tentang perlindungan kaum perempuan 
yang terlibat dalam kasus konflik tanah dan kekayaan alam berikut 
proses penyelesaiannya melalui mekanisme mediasi; dan 

3. Mengembangkan program pelatihan mediasi yang sensitif masalah 
gender. 

Untuk rekomendasi yang pertama, ada beberapa hal yang perlu 
dilakukan di masa-masa yang akan datang. Pertama, agar tidak 
menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, pengaturan mekanisme 
mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang Nomor 11 Tahun 2016 sebaiknya tidak mengembangkan mekanisme 
tersendiri, tetapi cukup mengacu pada pengaturan penyelenggaraan mediasi 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. 

Pada saat yang sama, terkait dengan realitas beban berlapis yang 
dipikul kaum perempuan yang terlibat dalam kasus konflik tanah dan 
kekayaan alam pada umumnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 perlu pula disesuaikan dengan kondisi yang 
dihadapi kaum perempuan itu. Jangan sampai, proses penyelesaian konflik 
melalui proses mediasi ini justru menambah beban kaum perempuan yang 
terlibat dalam konflik dan penyelesaian sengketa itu sendiri. Pelaksanaan 
beberapa pengaturan tertentu, jika menyangkut perempuan, terutama jika 
perempuan yang bersangkutan menjadi kepala keluarga sebagai akibat dari 
konflik tanah dan kekayaan alam termaksud, perlu disesuaikan. 

Terkait dengan rekomendasi kedua, belajar dari pengalaman 
penyelenggaraan mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagaimana 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, untuk mencapai penyelesaian konflik tanah 
dan kekayaan alam yang lebih berkeadilan, maka diusulkan dibentuk suatu 
kebijakan khusus yang mengatur tentang ‘Perlindungan Perempuan yang 
Terlibat dalam Konflik Tanah dan Kekayaan Alam dan Proses 
Penyelesaiannya’. Usulan ini berangkat dari asumsi, sebagaimana halnya 
perlindungan saksi dan korban, proses keberhasilan suatu proses peradilan 
pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau 
ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan 
Saksi (dan Korban), banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya 
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Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi 
dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses 
peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan 
pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak 
hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak 
disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada 
penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Untuk itulah 
kemudian melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban negara membentuk apa yang kemudian 
dikenal sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Bab III), yang 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar 
Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 

Sebagai contoh lain, dalam penanganan terkait bencana, terdapat 
Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk perlindingan anak dan 
perempuan. Seharusnya terkait konflik tanah dan sumberdaya alam juga 
disusun kebijakan khusus untuk perlindungan perempuan. Dengan adanya 
kebijakan khusus yang mengatur perlindungan perempuan dalam kasus 
konflik tanah dan kekayaan alam berikut proses penyelesaiannya maka beban 
berlapis yang selama ini dipikul kaum perempuan dapat dikurangi, dan 
dalam waktu yang bersamaan, proses penyelesaian konflik tanah dan 
kekayaan alam itu dapat mencapai keadilan yang lebih hakiki, dan tidak 
terganggu oleh keterbatasan kaum perempuan yang telah menerima dampak 
berlapis dalam kasus konflik tanah dan kekayaan alam itu. 

Terkait dengan rekomendasi ketiga, belajar pada pengalaman 
penerapan UN Resolution 1325 on Women, Peace and Security, proses-proses 
pengembangan kapasitas yang ditujukan untuk menciptakan mediator 
sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, saat ini masih bersifat gender blind. Misalnya, 
sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Kehutanan Nomor 156/Dik-2/2014 tentang Kurikulum dan 
Silabus Pendidikan dan Pelatihan Mediasi untuk Penyelesaian Konflik 
Sumberdaya Alam, perlu dilengkapi dengan muatan-muatan yang terkait 
masalah gender.48  Memperkuat hal ini, pernyataan senada secara eksplisit 
dinyatakan dalam diskusi Refleksi Pelatihan Sertifikasi Mediator pada 
tanggal 23 Juli 2017, dengan partisipan 20 (dua puluh) orang perempuan 
yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan Pusat 
Mediasi Nasional (PMN) dan Indonesian Institute for Conflict 
Transformation (IICT) atas dukungan CRU-IBCSD. 

Pada intinya, program-program pelatihan dimaksud perlu 
menggabungkan tiga tema utama, yakni mediasi, gender, dan teknik-teknik 
yang dapat membantu para pihak yang terlibat dalam dalam proses media 

																																																								
48  Lihat juga kurikulum yang kembangkan oleh Pusat Mediasi Nasional (the Indonesia Mediation Center) 
sebagaimana yang dapat diakses pada http://pmn.or.id/pmn/training/?lang=id dan 
http://pmn.or.id/pmn/mengapa-harus-di-pmn/?lang=id yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. 
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mampu menghayati kekhususan penyelesan konflik, termasuk konflik tanah 
dan kekayaan alam, yang melibatkan kaum perempuan itu.49 

  

																																																								
49 Lebih lanjut lihat CSS Mediation Resources, tanpa tahun. Gender in Mediation: An Exercise Handbook for Trainers. CSS 
ETH Zurich, ETH Zurich, dan SwissPeace. 
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