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SAJOGYO INSTITUTE 

Sajogyo Institute adalah Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria, Kemiskinan, dan 

Pedesaan di Indonesia. Lembaga yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005 ini 

bergerak dalam produksi dan layanan pengetahuan untuk kemajuan gerakan sosial 

dan perbaikan kebijakan agraria, dan pembangunan pedesaan di Indonesia. 
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Membangun Pijakan Berpikir bagi Sajogyo Institute atas Produksi dan Pendayagunaan
Pengetahuan Perempuan dan Agraria

IIII
Pada tahun 1980an kajian perempuan di wilayah pedesaan hadir dan menjadi bagian dari
upaya memahami agraria di Indonesia. Kehadiran perspektif perempuan tersebut tidak
terlepas dari kiprah dan karya Pudjiwati Sajogyo. Dalam karya-karyanya, Pudjiwati
memperlihatkan besarnya peranan perempuan dalam produksi dan konsumsi pangan di
pedesaan. Dalam memperlihatkan hal tersebut pioneer Pusat Studi Perempuan di
Indonesia tersebutmengukur dari jam kerja perempuan dan pengaruh teknologi.

Sajogyo Institute dalam kesejarahannya sebagai lembaga penelitian pun
meletakkan perspektif perempuan menjadi bagian dalam memahami persoalan agraria di
Indonesia. Salah satu landasan pemikiran yang dirujuk adalah karya dan pemikiran
Pudjiwati Sajogyo. Laiknya generasi yang mempunyai zamannya, begitupula pemikiran.
Pemikiran dan karya Pudjiwati dalam kerja produksi pengetahuan Sajogyo Institute patut
dikembangkan sebagai upaya dalam menjawab kebutuhan jaman dan persoalan agraria
kontemporer di Indonesia.

Pada perkembangan kini, pameo (bisa juga dibaca sebagai: tuntutan) yang kerap
terdengar menghadirkan perempuan dalam persoalan agraria adalah “Tak ada Keadilan
Agraria tanpa Keadilan Gender”. Slogan tersebut dihadirkan bukan untuk menghalangi
keadilan agraria, tetapi sebaliknya; ia memastikan keadilan agraria baik untuk perempuan
maupun laki-laki. Pameo tersebut satu nada dengan preposisi yang dihantarkan oleh
Nancy Fraser (1996) dalam buku Social Justice in Age of Identity of Politics: Redistribution,
Recognition and Participation. Ia menyatakan bahwa keadilan redistributif tidak akan
terwujud jika mengabaikan keadilan rekognitif, dan begitu pula sebaliknya.

Realisasi keadilan agraria beserta keadilan gender tersebut bukanlah barang
mudah. Karena mengurai dan menghadapi silang-sengkarut kuasa dan regulasi
sumberdaya alam sudah menjadi “pekerjaan rumah” tersendiri. DI sisi lain, dibutuhkan
ketajaman paradigma feminisme—meliputi ontologi, epistemologi, metodologi dan
aksiologi—dalam mengenali dan membaca jeli relasi dan interaksi kuasa berbasikan
gender yang acap kali bekerja secara subtil.

Selain itu, pertemuan dan dialog keadilan redistributif dan rekognitif
menghadirkan ragam arena baik berupa arena kontestasi, negosiasi, maupun kompromi.
Di level makro, arena yang mengemuka semakin meluas dan berlapis. Sementara di level
mikro, arena yang hadir semakin tersebar dan beragam. Pada titik ini dibutuhkan
kepaduserasian antara produksi dan pendayagunaan pengetahuan, antara teori dengan
praksis, atau dengan kata lain pengalaman yang berteori dan menteorisasi-kan
pengalaman.
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Urgensi kepaduserasian pengalaman dan teori pun berada di tengah situasi tanah
air ini digempur investasi skala luas pada sumber-sumber agraria dan sumber-sumber
penghidupan. Pada masa SBY, investasi skala luas ini mengemuka dalam desain yang
disebut sebagai Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Sementara itu pada masa kepemimpinan Jokowi, desain MP3EI diadopsi dan
direalisasikan sebagai investasi infrastruktur yang dikemas menjadi Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan hasil riset Sajogyo Institute di enam situs MP3EI yang diterbitkan
menjadi buku Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial Ekologis (2014), desain
MP3EI ditopang oleh gagasan soal “geografi ekonomi baru” yang dikumandangkan oleh
Paul Krugmann. Wujud atas gagasan tersebut tampak dari desain pengintegrasian
infrastruktur di dalam koridor pulau, antarpulau, antarnegara ataupun regional. Alih-alih
mendorong dan menopang produktivitas rakyat, integrasi infrastruktur tersebut
cenderung diperuntukkan melayani percepatan peralihan sumber penghidupan rakyat ke
tangan penguasa modal dan memperlaju serta memperkuat daya keruk terhadap alam.
Situasi ini patut dibaca sebagai wujud ancaman atas (sumber-sumber) kehidupan
masyarakat, terutama perempuan dan kelompok marginal lainnya, di daerah pedesaan
ataupun di kawasan hutan.

Pada sisi lain, terdapat ragam regulasi dan kebijakan yang dapat dilihat sebagai
peluang sekaligus tantangan untuk realisasi keadilan gender dalam pengaturan dan
pengelolaan sumberdaya alam. Salah satunya adalah pengakuan wilayah masyarakat
adat berdasar pada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XX/2012. Putusan
yang menganulir pasal 5 di dalam UU No. 41 tentang Kehutanan memberikan ruang legal
bagi masyarakat adat mereklaim haknya atas wilayah/hutan adatnya dari kontrol negara.
Regulasi tersebut membuka peluang sekaligus tantangan bagi kontrol-akses perempuan
dan kelompok marginal lainnya atas sumberdaya alam.

Peluang, tantangan dan ancaman yang beragam patut disikapi dengan
perbincangan antara produksi dan pendayagunaan pengetahuan perempuan, terutama
pada isu pengelolaan sumberdaya alam. Proses dialog antara keduanya bagaimanapun
tidak bisa dilepaskan dari dari proses yang menyejarah. Karena dari aspek sejarah itulah
dapat ditarik refleksi yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk ke depannya.

IIIIIIII
Pada tanggal 18 Agustus 2015 Sajogyo Institute menggelar kegiatan Focus Group
Discussion “Tapak Jalan Produksi dan Pendayagunaan Pengetahuan Perempuan dan
Sumberdaya Alam”. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menjaring pandangan dari
beragam kalangan yang otoritatif, seperti aktivis, lembaga negara, perguruan tinggi
serta lembaga penelitian, dalam upaya memahami dan (kemudian) merespon situasi
kontemporer perempuan dan sumberdaya alam di Indonesia. Proses kegiatan ini juga
diletakkan sebagai bentuk menemukenali kontribusi Sajogyo Institute dalam
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memproduksi dan pendayagunaan pengetahuan perempuan dan agraria kontemporer di
Indonesia.

Dalam proses diskusi terarah ada beberapa pokok permasalahan yang diurai
dalam produksi dan pendayagunaan pengetahuan perempuan dan sumberdaya alam,
yakni:

1.1.1.1. MenurunnyaMenurunnyaMenurunnyaMenurunnya jumlahjumlahjumlahjumlah secarasecarasecarasecara kuantitaskuantitaskuantitaskuantitas penelitipenelitipenelitipeneliti dandandandan penggiatpenggiatpenggiatpenggiat padapadapadapada isuisuisuisu dandandandan kajiankajiankajiankajian
perempuanperempuanperempuanperempuan dandandandan agrariaagrariaagrariaagraria didididi Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.
Dari hasil diskusi diketengahkan adanya situasi dimana diperkirakan terjadi
penurunan jumlah peneliti dan penggiat pada isu dan kajian perempuan dan
agraria di Indonesia baik di kalangan akademisi, lembaga penelitian maupun
organisasi masyarakat sipil. Walaupun belum pernah dilakukan penelusuran
secara khusus atas perkiraan tersebut, keterbatasan ketersediaan literatur hasil
penelitian dan kajian serta terbatasnya jumlah diskusi atau pembahasan tentang
topik tersebut dapat digunakan sebagai rujukan awal tentang terjadinya
penurunan jumlah peneliti dan penggiat isu perempuan dan agrariaKondisi
demikian hadir karena minimnya dialog atau transfer pengetahuan antara peneliti
dan penggiat pada isu dan kajian perempuan dan pada isu dan kajian sumberdaya
alam. Selain itu, minimnya transfer pengetahuan antarkeduanya tidak bisa
dipungkiri karena dua isu dan kajian tersebut mengambil jarak satu sama lain.

Jarak yang terbangun antara dua isu dan kajian tersebut tidak terlepas
karena adanya label atau kategorisasi yang bekerja dalam relasi kekuasaan. Isu
dan kajian perempuan condong eksplorasi dan representasi (dilihat) lebih
menintikberatkan pada persoalan kebertubuhan semata. Di satu sisi, isu dan
kajian perempuan abai dengan persoalan sumberdaya alam yang mana
mempunyai hubungan atas tubuh dan identitas perempuan. Sementara, isu dan
kajian agraria (dipandang) cenderung maskulin, yakni mengabaikan perspektif
perempuan dan kerap berasumsi komunitas atau masyarakat sebagai entitas yang
tunggal/monolitik. Cara pandang demikian mengabaikan pada keragaman
pengalaman dan pengetahuan serta lapisan sosial dan kekuasaan yang bekerja di
level masyarakat.

Patut dituliskan pula bahwa perhatian pada persoalan kebertubuhan baru
berkembang pada awal tahun 1990an. Sebelum era tersebut, fokus kajian
perempuan menyoroti soal akses dan kontrol dalam berbagai aspek kehidupan.
Namun pada waktu itu kajiannya lebih banyak di wilayah perkotaan. Terdapat pula
kajian di wilayah pedesaan yang lebih banyak menfokuskan pada isu pertanian,
terutama pertanian yang mengadopsi pendekatan revolusi hijau. Sementara, pada
akhir 1970an dan 1980an, fokus kajian perempuan adalah tentang pembagian
kerja berbasis gender.

Persoalan lain yang mengemuka atas situsi minimnya penggiat dan peneliti
isu dan kajian perempuan dan agraria di Indonesia berkaitan erat dengan kajian
tersebut belum dilihat sebagai bagian penting dalam persoalan agraria. Refleksi di
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dunia kampus mengemuka dari cerita soal kelas di sebuah universitas yang
berisikan materi perspektif perempuan dan sumberdaya alam hanya menjadi mata
kuliah pilihan. Akibatnya mahasiswa/i di universitas tersebut lebih memilih mata
kuliah lain yang lebih mainstrem, bahkan di tahun 2015 kelas tersebut ditiadakan
satu semester karena batas minimal mahasiwa/i peserta mata kuliah tidak
memenuhi kuota. Refleksi dari kalangan organisasi masyarakat sipil, representasi
perempuan dalam isu agraria lebih sebagai “tempelan” untuk memenuhi kuota
ataupun klaim berperspektif gender.

2.2.2.2. AdanyaAdanyaAdanyaAdanya gugatangugatangugatangugatan ketidakabsahanketidakabsahanketidakabsahanketidakabsahan secarasecarasecarasecara ilmiahilmiahilmiahilmiah atasatasatasatas metodemetodemetodemetode tuturtuturtuturtutur perempuan.perempuan.perempuan.perempuan.
Metode tutur perempuan merupakan pengembangan dari metode sejarah
lisan.Dengan mengeksplisitkan kata perempuan di dalam metode sebagai wujud
atas penekan bahwa penutur sejarah lisan bukan saja laki-laki tetapi juga
perempuan. Metode tutur perempuan jugahadir sebagai bentuk kritik atas narasi
besar atas persoalan agraria. Para feminis melihat narasi besar cenderung
mengabaikan narasi dan praktik keseharian yang umumnya bisa ditemui dari
pengalaman perempuan. Meskipun demikian, metode ini tidak anti terhadap
narasi besar. Malah sebaliknya metode tutur perempuan memandang kedua
narasi harus bertemu dan berdialog serta saling mengisi dalam memahami
persoalan agraria.

Saat ini metode tutur perempuan menjadi “senjata pamungkas” para
peneliti dan penggiat di dalam menemukenali pengetahuan perempuan dalam
pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya. Namun, dari refleksi kalangan
organisasi masyarakat sipil, hasil penelitian yang menggunakan metode tutur
perempuan dipandang banyak kalangan belum valid secara ilmiah. Perlu disadari
bahwa pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari paradigmpositivisme yang
mengungkung banyak peneliti, aktivis maupun banyak pihak lainnya yang tidak
atau belum memahami keabsahan ilmiah sebuah penelitian yang menggunakan
paradigmkritis dan paradigm feminis yang memberikan ruang khusus bagi
perempuan untuk menarasikan kisah-kisahnya, dan tidak lagi menempatkan
narasumber utama penelitian sebagai sekedar responden atau bahkan obyek
penelitian, melainkan sebagai subyek penelitian. Namun demikian, refleksi atas
keraguan terhadap metode tutur perempuan tersebut patut digali lebih lanjut
dengan menggunakan pertanyaan kritis sebagai berikut: 1) Bagaimana penelitian
yang dilakukan dalam mendayagunakan metode tutur perempuan? 2) Bagaimana
pemahaman kalangan akademisi atas metode tutur perempuan? Kedua
pertanyaan ini patut digali lebih lanjut. Karena apabila persoalan lebih pada
pendayagunaan metode maka ini berkaitan dengan kapasitas peneliti.Sementara
jika persoalan yang dihadapi adalah nomer dua, maka ini adalah persoalan para
akademisi.
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3.3.3.3. PerlunyaPerlunyaPerlunyaPerlunya menghadirkanperempuanmenghadirkanperempuanmenghadirkanperempuanmenghadirkanperempuan didididi dalamdalamdalamdalam komunitas/masyarakatkomunitas/masyarakatkomunitas/masyarakatkomunitas/masyarakat
sebagaisubjeksebagaisubjeksebagaisubjeksebagaisubjek produksiproduksiproduksiproduksi pengetahuan.pengetahuan.pengetahuan.pengetahuan.
Poin ketiga ini diletakkan sebagai wujud afirmatif bahwa pemproduksi
pengetahuan bukan saja para peneliti, akademisi, ataupun penggiat. Masyarakat
atau bisa juga kita sebut sebagai orang kampung adalah pengampu pengetahuan
atas hidup dan ruang hidupnya. Pengetahuan yang mereka miliki merupakan
endapan pengetahuan yang dalam proses menyejarah terus-menerus
berreproduksi, berevolusi bahkan (mungkin) berrevolusi dalam rangka merespon
setiap perubahan atas ruang hidupnya.

Dalam kaitannya dengan isu dan kajian perempuan dan agraria,
perempuan ditempatkan pula sebagai subjek, pengampu dan pemproduksi
pengetahuan. Umumnya, keseharian perempuan di kampung atau di dalam ruang
hidupnya dilihat “sebelah mata” dalam kacamata mainstream. Akibatnya,
pengalaman dan pengetahuan perempuan tidak mendapatkan ruang untuk hadir
dan visible.

Karena itulah dengan mendorong perempuan ntuk menuliskan dan
menggambarkan pengalamannya merupakan bentuk afirmatif atas pengetahuan
perempuan. Selain mengafirmatif perempuan sebagai subjek pengetahuan,
proses perempuan menuliskan pengalamannya sendiri juga menjadi bagian dari
transformasi. Hal ini dikarenakan dalam proses menulis menjadi bagian dari
reflekstif bagi perempuan itu sendiri.

Di sisi yang lain, mendorong perempuan dari komunitas/masyarakat
menuliskan atau menggambarkan pengalaman memungkinkan adanya transfer
pengetahuan ke pihak pembuat kebijakan, gerakan, peneliti dan akademisi, dan
masyarakat. Dengan demikian, para pemangku kepentingan tidak merepon situasi
agraria dalam kotak imajinasi melainkan berdasarkan hal konkrit di lapangan.

4.4.4.4. BanyaknyapublikasiBanyaknyapublikasiBanyaknyapublikasiBanyaknyapublikasi soalsoalsoalsoal perempuanperempuanperempuanperempuan dandandandan sumberdayasumberdayasumberdayasumberdaya alamalamalamalam yangyangyangyang hadirhadirhadirhadir daridaridaridari hasilhasilhasilhasil
penelitian,penelitian,penelitian,penelitian, namunnamunnamunnamun sejauhsejauhsejauhsejauh iniiniiniini belumbelumbelumbelum teridentifikasiteridentifikasiteridentifikasiteridentifikasi dandandandan belumbelumbelumbelum dibayangkandibayangkandibayangkandibayangkan ruteruteruterute
pendayaagunaannya.pendayaagunaannya.pendayaagunaannya.pendayaagunaannya.
Dari proses diskusi disampaikan bahwa sudah banyak publikasi soal perempuan
dan agraria. Sayangnya publikasi tersebut tidak menjangkau kalangan lebih luas.
Bagi proses reproduksi pengetahuan, publikasi tersebut menjadi bagian penting
dalam melihat status terkini dari literatur perempuan dan agraria. Informasi
demikian tentunya perlu diperiksa lebih lanjut kebenaranya; apakah kajian
perempuan dan sumberdaya alam sudah banyak tersedia. Jikapun memang
demikian, maka bisa dipikirkan dan direncanakan pendayagunaan pengetahuan
tersebut.

IIIIIIIIIIII
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Dari proses diskusi terarah dan proses dialog dengan visi dan misi serta rute
kelembagaan Sajogyo Institute, tergambarkan beberapa pokok pemikiran sebagai
pijakan berpikir Sajogyo Institute atas produksi dan pendayagunaan pengetahuan
perempuan dan agraria. Pertama, penguatan metodologi bagi penelitian soal perempuan
dan agraria. Perdebatan soal metodologi feminis tidak dapat dipungkiri merupakan cerita
yang panjang. Namun, bukankah perkara metodologi secara umum juga masih
perdebatan yang panjang pula.

Terlepas dari perdebatan itu, metodologi feminis penting dipelajari dalam
penelitian perempuan dan agraria. Karena di dalam metodologi feminis mengandung
lima prinsip dasar epistemologi yakni: 1) adanya kebutuhan untuk menghadirkan
signifkan dan kesenjangan gender secara terus-menerus dan reflektif sebagai ciri
mendasar dari kehidupan sosial; 2) menfokuskan pada timbulnya kesadaran sebagai alat
metodologi yang spesifik dan sebagai orientasi umum atau “cara melihat”; 3) adanya
kebutuhan untuk mengguggat norma objektivitas yang berasumsi bahwa subjek dan
objek penelitian bisa dipisah satu sama lani, serta personal dan/atau pengalaman
“membumi” (grounder) tidak ilmiah; 4) menaruh perhatian pada implikasi etis terhadap
penelitian feminis dan rekognisi eksploitasi perempuan sebagai objek pengetahuan; 5)
menekankan pada memberdayakan perempuan dan transformasi institusi sosial yang
patriarkal melalui penelitian (Cook dan Fonow, 1990: 72).

Kedua, dari proses diskusi sayangnya tidak menyinggung soal kerangka teori
ataupun kerangka konseptual yang patut dicermati dalam proses produksi pengetahuan
perempuan dan agraria. Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa perdebatan
soal kerangka teori ataupun konseptual dalam kajian perempuan dan agraria belum
mengemukadi sebagian besar pengurus kajian tersebut. Padahal dalam proses
menyelami, memahami serta mendekati pengetahuan perempuan (dan agraria) kerangka
teori atau konseptual menjadi penting. Dengan demikian kajian perempuan dan agraria
mampumemperlihatkan karakteristik keilmuannya dalam sejarah perkembangan ilmu.

Ketiga, kerja produksi pengetahuan tidak patut lagi dilihat sebagai monopoli
peneliti, akademisi ataupun penggiat. Masyarakat secara umum dan perempuan secara
khusus harus hadir sebagai penutur dan penulis pengalaman dan pengetahuannya sendiri.
Dengan demikian, kerja produksi pengetahuan secara konkrit bisa dilihat sebagai “ilmu
pengetahuan untuk kemanusian”, bukan “ilmu pengetahuan untuk pengetahuan”. Selain
itu, mengafirmatif perempuan sebagai subjek pengetahuan mampu
berkontribusimembukakan cakrawala pemahaman yang lebih luas.

Keempat, literatur tidak bisa dilihat sekedar sebagai barang mati. Ia harus dilihat
sebagai endapan pengetahuan yang harus dipikirkan proses pendayagunannya. Karena
literatur soal perempuan dan agraria masih memungkinkan mampu menjawab dan
merespon situasi agraria Indonesia terkini.

Kelima, dalam proses pendayagunaan pengetahuan dibutuhkan dialog yang
berkesinambungan bersama masyarakat serta organisasi masyarakt sipil. Dengan
demikian hasil riset-riset soal perempuan dan agraria tidak berada di “menara gading
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yang retak”, sehingga memungkinkan hasil riset berkontribusi dalam proses transformasi
sosial.

IVIVIVIV
Dari hasil diskusi serta pemahaman atas dasar pijakan berpikir bagi Sajogyo Institute atas
produksi dan pendayagunaan pengetahuan perempuan dan agraria maka bisa diturunkan
beberapa kerja kelembagaan, yakni:

• Sajogyo Institute perlu melakukan bibliografi beranotasi dan desk study guna
melihat status terkini kajian perempuan dan agraria di Indonesia. Selain itu bahan
literatur yang tersedia perlu diolah sebagai bahan belajar ataupun modul bagi
penggiat, peneliti yang bekerja di isu dan kajian perempuan dan agraria. Dalam
proses mengkaji literatur bisa didorong melakukan pendalaman atas kerangka
teori dan konseptual yang relevan dalam memahami situasi kontemporer agraria
Indonesia.

• Perlunya diadakan sekolah penelitian untuk kajian perempuan dan agraria.
Sekolah ini ditujukan untuk mencetak peneliti dan penggiat baru yang mempunyai
posisi politik berpihak atas golongan lemah, ketajaman analisa dan penguasaan
metodologi yang baik. Sekolah ini juga diletakkan untuk membangun komunitas
epistemik dimana proses belajar menjadi aksi dan interaksi yang terus menerus
berlangsung. Perlu dibayangkan jugarute komunitas epistemik ini sehingga bisa
menjadi titik awal bagi perluasan dan penyebaran tindak-belajar kajian perempuan
dan agraria di banyak lini.

• Kerja yang membuka ruang bagi visibilitas suara, pengalaman dan pengetahuan
perempuan harus digerakan oleh Sajogyo Institute. Belajar dari proses Inkapa,
salah satu produksi memungkinkan para perempuan petani kakao menuliskan
pengalaman kesejarahan dirinya, keluarganya, rumahnya, dan kampung dalam
berhadapan sejarah komoditas global kakao. Maka itulah perlu dibangun suatu
panduan bagi fasilitator/ coachers yang menfasilitasi perempuan untuk
menuliskan atupun mempotretkan pengalamannya sendiri.

• Sajogyo Institute secara kelembagaan harus membangun suatu “enggagement”
dengan gerakan yang khusus menyoroti soal isu perempuan dan agraria. Proses
“enggagement” ini patut dilihat sebagai bagian untuk mendialogan pengalaman
belajar di lapangan dan literature dengan gerakan. Dengan demikian pengetahuan
turut berkontribusi dalam untuk proses transformasi sosial.
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Sajogyo Institute dalam kesejarahannya sebagai lembaga
penelitian pun meletakkan perspektif perempuan menjadi
bagian dalam memahami persoalan agraria di Indonesia.
Salah satu landasan pemikiran yang dirujuk adalah karya
dan pemikiran Pudjiwati Sajogyo. Laiknya generasi yang
mempunyai zamannya, begitupula pemikiran. Pemikiran
dan karya Pudjiwati dalam kerja produksi pengetahuan
Sajogyo Institute patut dikembangkan sebagai upaya
dalam menjawab kebutuhan jaman dan persoalan agraria
kontemporer di Indonesia.

Pada perkembangan kini, pameo (bisa juga dibaca
sebagai: tuntutan) yang kerap terdengar menghadirkan
perempuan dalam persoalan agraria adalah “Tak ada
Keadilan Agraria tanpa Keadilan Gender”. Slogan tersebut
dihadirkan bukan untuk menghalangi keadilan agraria,
tetapi sebaliknya; ia memastikan keadilan agraria baik
untuk perempuan maupun laki-laki.


