
Meletakkan Fondasi Membangun Tanah Harapan:  
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Perumahan 

 
 

In building back Aceh and Nias, it is a priority of BRR  
to give a greater voice and future to women 

(“Dalam membangun kembali Aceh dan Nias, merupakan prioritas BRR untuk 
memberikan suara yang lebih besar dan masa depan yang lebih  

baik bagi perempuan” - Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Kuntoro 
Mangkusubroto dalam Peresmian Rumpit Balee Inong)1 

  
 
 Sebagai dampak dari bencana alam 2004 Indian Ocean Earthquake, 
prioritas utama dari semua pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi adalah 
membangun kembali sarana dan prasarana serta memenuhi kebutuhan yang 
pokok dan mendesak bagi korban yang selamat, seperti tempat pengungsian 
dan perumahan. Ini sekaligus menjadi momentum untuk meletakkan dasar-
dasar bagi pembangunan sistem masyarakat yang lebih baik, termasuk 
terciptanya kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.    
 
 Momentum ini pula yang menjadikan prosesi serah terima 174 unit 
rumah bantuan Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (German Federal 
Agency for Technical Relief atau THW) kepada masyarakat penerima 
manfaat yang dibangun di atas lahan relokasi yang dibebaskan oleh BRR 
NAD-Nias menjadi berbeda. Mereka adalah warga Desa Meunasah Bak U,  
yang direlokasikan ke Bukit Panton, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh 
Besar yang secara resmi menghuni rumah bantuan tersebut pada 21 Juni 
2007. Perbedaannya terletak pada sertifikat tanah yang dibagikan kepada 
para penerima manfaat; didaftarkan atas nama suami-istri atau anak yang 
selamat dari bencana tsunami, dan mereka memiliki hak yang sama atas 
tanah tersebut. 
 
 Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias yang menyerahkan sertifikat 
secara simbolis menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan 
permukiman yang selama ini menjadi fokus rehabilitasi dan rekonstruksi 
memberikan peluang besar bagi penerapan prinsip kesetaraan gender. 
Sertifikat kepemilikan tanah merupakan perangkat mendasar yang sangat 
penting untuk diperhatikan dimana kesetaraan gender mensyaratkan suami 
dan istri memiliki hak yang sama. Inilah yang melatarbelakangi munculnya 
inisiatif sertifikasi kepemilikan tanah atas nama bersama atau Joint Land-
Titling untuk suami-istri maupun saudara kandung yang menjadi yatim piatu 
akibat bencana.  
 
                                                

1 Rumpit Balee Inong merupakan pilot project dari program rehabilitasi dan 
rekonstruksi pedesaan menyeluruh, yang membangun kembali perumahan dan 
mendedikasikan sebuah tempat pertemuan bagi para perempuan, sejalan dengan 
rehabilitasi mata pencaharian dan dukungan program pemberdayaan bagi perempuan. 
Proyek ini dilaksanakan oleh UNIFEM bekerjasama dengan Building Bridges to the Future di 
Desa Rumpit, Kabupaten Aceh Jaya.  



  
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik 
laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapatkan manfaat dan hasilnya 
baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, namun ini belum berlaku umum 
dan mekanisme administratifnya belum tersedia. Melalui skema RALAS 
(Reconstruction of Aceh Land Administration System) dimana Multi Donor 
Fund for Aceh and Nias mengalokasikan dana senilai USD28.5 juta, Sertifikat 
Kepemilikan Bersama akan melindungi hak kepemilikan masyarakat atas 
tanah dan membangun sistem administrasi pertanahan pasca bencana. 
Melalui RALAS pula, penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah melalui 
perbaikan catatan-catatan tanah, pembentukan database kependudukan 
tanah, dan rehabilitasi sistem registrasi tanah di seluruh Aceh dilakukan. 
 

Sertifikat Kepemilikan Bersama2 (SKB) menjadi sinergi yang sangat 
inovatif antara BRR dan NGO/lembaga internasional; bagaimana fondasi 
kesetaraan gender diletakkan dalam pembangunan perumahan yang 
dilaksanakan oleh NGO/lembaga internasional. Berdasarkan Peraturan 
Kepala Badan Pelaksana No. 23/PER/BP-BRR/VII/2006 tentang Pedoman 
Umum Pengadaan Tanah dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, pengadaan tanah yang dilakukan 
untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada yang 
melepaskan atau menyerahkan tanah untuk kepentingan permukiman dan 
kepentingan umum dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, dilaksanakan 
sendiri oleh BRR3. Kemudian, NGO/lembaga internasional dapat membangun 
permukiman di lahan yang telah dibebaskan tersebut.  

 
Kesetaraan hak terhadap tanah akan memperluas potensi dalam 

rangka memperoleh keuntungan ekonomis yang berasal dari kepemilikan 
tanah tersebut; menjadi sumber pendapatan baik dari segi penyewaan 
ataupun penjualan, dan sebagai jaminan permohonan kredit yang dapat 
digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun investasi. Hukum formal atas 
tanah bagi para perempuan –yakni manakala sertifikasi menyebutkan nama 
mereka- akan berdampak pada peran strategis kaum perempuan dalam 
pengembangan perekonomian masyarakat. Hak atas tanah merupakan 
fondasi dasar yang memastikan bahwa semua orang mendapat keuntungan 
dari proses rekonstruksi. SKB menjadi sebuah jaring keselamatan bagi 
perempuan untuk mengambil kendali masa depannya.  

 
SKB akan memberikan manfaat bagi sekitar 35.000 masyarakat di 

wilayah relokasi di 14 kabupaten yang merupakan beneficiaries dari program 
                                                

2 BRR NAD-Nias dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara resmi mengumumkan 
kebijakan ini pada tanggal 19 September 2006. Sosialisasi kebijakan kemudian diikuti 
dengan penerbitan 58 SKB untuk masyarakat Desa Meunasah Bak U, Kecamatan Leupung 
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar pada 28 Desember 2006. 

3 Untuk luas sampai dengan 1 (satu) hektar, namun untuk luas di atas 1 (satu) 
hektar, pengadaan tanah diilaksanakan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim 
Penilai Harga Tanah.  



Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali (BPPK) dan Bantuan Sosial 
Bertempat Tinggal (BSBT) dimana tanah area tersebut dibeli oleh BRR atau 
pemerintah daerah. BRR dan BPN mendorong masyarakat penerima manfaat 
dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk berpartisipasi dalam 
program SKB secara sukarela.    

Dalam pidatonya pada kegiatan sosialisasi SKB tertanggal 19 
September 2006 lalu, Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan, “Penting bagi 
semua pemangku kepentingan menyadari keberadaan program ini dan 
berperan serta dalam pelaksanaannya. Karena kita membutuhkan dukungan 
setiap orang untuk memastikan bahwa bantuan yang disediakan memenuhi 
kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan secara setara sehingga hak-hak 
mereka yang rentan dan terpinggirkan oleh tragedi dan ketidakadilan dapat 
dilindungi.” 

 

 


