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Sejumlah temuan utama penelitian

Hutan dan jender

Apa yang perlu diketahui oleh para pembuat kebijakan
•• Apakah jender itu? Jender mengacu pada ciri-ciri ekonomi, politik, dan budaya yang terkait jenis kelamin seseorang (laki-laki atau perempuan).
Berbagai ciri ini bervariasi di antara dan di dalam negara serta dapat berubah sejalan dengan waktu. Peran jender merupakan tugas, tanggung
jawab, dan perilaku yang ditetapkan secara sosial yang dianggap pantas untuk perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu. Kerumitan
peranan jender sangat penting dipahami karena akan membantu pengidentifikasian berbagai kesempatan untuk meningkatkan pengelolaan
hutan dan untuk membangun kesetaraan yang lebih tinggi. Mengabaikan berbagai perbedaan jender dapat mengakibatkan penilaian yang
tidak tepat mengenai kompromi timbal balik dan berbagai efek kebijakan-kebijakan pada masyarakat hutan.1
•• Jender memengaruhi pengelolaan hutan: Jender memengaruhi peran individu dalam mengelola hutan, akses mereka ke hutan, dan
bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya hutan.1 Untuk produk-produk hutan nonkayu (NTFP) ada variasi yang tak terhitung banyaknya
di dalam dan antar negara mengenai jenis produk dan tahapan-tahapan produksi di mana laki-laki dan perempuan terlibat. Sebagai contoh,
di Etiopia bagian selatan, umumnya perempuan yang menyadap dan mengumpulkan getah olibanum, sementara di bagian utara dan barat
laut Etiopia, kegiatan ini dilakukan oleh kaum laki-laki.2 Sayangnya, terdapat kekurangan data seputar partisipasi perempuan di ragam kegiatan
kehutanan serta dalam kehutanan skala besar sehingga gambaran yang tepat mengenai keterlibatan mereka sulit didapatkan. Hal ini mungkin
menyiratkan bahwa peran kaum perempuan dalam sektor kehutanan tidak terlihat dan tidak formal yang mengarah pada kondisi lingkungan
kerja yang buruk dan upah yang lebih rendah.3
•• Perempuan bergantung pada hutan untuk pendapatan dan kebutuhan pokok: Menurut Bank Dunia, perempuan di kalangan masyarakat
hutan memperoleh separuh pendapatan mereka dari hutan, sementara kaum laki-laki hanya memperoleh sepertiganya.3 Penelitian oleh Poverty
Environment Network (PEN) CIFOR menemukan bahwa pendapatan dari kegiatan di hutan mencapai seperlima dari total pendapatan rumah
tangga keluarga di daerah perdesaan yang hidup di dalam atau sekitar hutan; kontribusi kaum laki-laki lebih besar daripada kaum perempuan
karena aktivitas mereka menghasilkan sejumlah pendapatan sementara kaum perempuan lebih terlibat dalam kegiatan yang berhubungan
dengan kebutuhan pokok. Sementara kegiatan kehutanan kaum laki-laki dan perempuan memberi kontribusi bagi penghidupan rumah tangga,
terdapat perbedaan jender yang cukup nyata dalam pengumpulan produk-produk hutan.4
•• Jender dan pengambilan keputusan: Kehutanan umumnya dianggap sebagai sektor yang didominasi oleh kaum laki-laki sehingga
mempersulit partisipasi kaum perempuan dalam pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan.1 Kaum perempuan kerap tidak dilibatkan
dalam pengambilan keputusan karena batasan sosial; batasan logistik; aturan-aturan yang mengatur hutan rakyat; dan bias laki-laki dalam
tindakan untuk mendorong inisiatif hutan rakyat. Berbagai studi baru-baru ini menyarankan bahwa partisipasi kaum perempuan dimungkinkan
bila terdapat lembaga yang tidak terlalu eksklusif, tingkat pendidikan keluarga yang lebih tinggi, dan rendahnya ketidaksetaraan ekonomi
antarjender.5 Peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam komite pengambil keputusan dalam berbagai lembaga hutan rakyat telah
memperlihatkan perbaikan tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya.6,7
•• Jender dan perubahan iklim: Pada tahun 2007, Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (IPCC) mengakui bahwa perubahan iklim akan
menimbulkan akibat berbeda bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Perubahan iklim berpotensi memperburuk ketidaksetaraan jender dan
meningkatkan kerentanan kaum perempuan lewat beberapa cara.1 Misalnya, kaum perempuan perdesaan yang memperoleh pendapatan dari
hutan akan mengalami penurunan pendapatan mereka karena berbagai perubahan yang memengaruhi ketersediaan sumber daya. Namun,
keterlibatan aktif kaum perempuan dalam mengelola dan melestarikan hutan dan sumber daya alam lainnya menjadikan mereka sebagai
pelaku utama dalam berbagai usaha mitigasi dan adaptasi.8 Ketika teknik-teknik pertanian yang cerdas-iklim ditemukan, teknik-teknik ini harus
diajarkan dan disebarkan sedemikian rupa sehingga baik kaum perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan untuk mengadopsinya.

•• Perempuan dan REDD+: Jender dalam kebijakan global dan skema mitigasi iklim, seperti REDD+ sangat penting dipertimbangkan. Untuk
memampukan keberhasilan REDD+ jangka panjang di lapangan, kebutuhan berdasarkan jender, pemanfaatan, dan pengetahuan mengenai
hutan akan menjadi masukan penting bagi kebijakan dan intervensi.9 Risiko potensial REDD+ untuk kaum perempuan mencakup pembatasan
terhadap aktivitas penghidupan atau akses hutan, yang dapat menimbulkan beban kerja yang lebih tinggi atau kehilangan pendapatan, dan
tidak diikutsertakan dalam mekanisme pembagian keuntungan.10
•• Perempuan dan tenurial lahan: Memiliki aset, seperti lahan atau pepohonan akan memperkuat posisi kaum perempuan dalam rumah tangga
dan masyarakat serta11 memberikan insentif untuk mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan. Namun, fokus yang sempit terhadap
kepemilikan mengabaikan akses kaum perempuan ke sumber-sumber daya ini dan pemanfaatannya. Sementara pemahaman akan hukum
adat dan hak-hak de facto merupakan hal penting, perlu diberikan lebih banyak fokus pada ruang-ruang ‘di antara’ akses yang dimiliki kaum
perempuan; ruang-ruang di antara tanaman pangan, pepohonan, atau lahan terdegradasi milik kaum lelaki di mana kaum perempuan dapat
mengumpulkan kayu bakar atau bahan pangan liar.12 Memahami dimensi jender dalam hak-hak lahan dan tenurial yang ada akan mengarah
pada berbagai kebijakan pengelolaan yang lebih efektif dan fleksibel yang melindungi kebutuhan berbagai pengguna.
•• Laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan secara lestari: Manfaatnya akan sangat besar jika melibatkan baik laki-laki maupun
perempuan dalam kebijakan pengelolaan hutan.6 Melibatkan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan terkait hutan pada tingkat
masyarakat telah menunjukkan efek positif bagi serangkaian isu pengelolaan hutan, termasuk peraturan berbagai kegiatan ilegal dan kapasitas
dari kelompok-kelompok masyarakat untuk mengelola konflik. Pelibatan kaum perempuan dalam komite eksekutif pengelolaan hutan dan
partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya. Dengan demikian, di
berbagai hutan dan negara, kesetaraan jender yang lebih luas merupakan salah satu kunci menuju pengelolaan hutan secara lestari.
•• Menangani kesenjangan jender dalam penelitian: Terdapat kesenjangan-kesenjangan yang nyata dalam penelitian yang bertujuan untuk
memahami bagaimana peranan yang saling melengkapi dan tanggung jawab kaum lelaki dan perempuan dapat meningkatkan pengelolaan
hutan secara lestari. Ini mencakup lebih banyak penelitian mengenai jenis-jenis tata kelola yang memampukan lebih banyak perempuan untuk
mengambil keputusan;13,14 distribusi tanggung jawab, manfaat, dan informasi antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok campuran;
implikasi dari reformasi hak-hak perempuan atas pepohonan dan sumber daya hutan; dan, peran serta kontribusi kaum perempuan dan lakilaki dengan menghormati tindakan bersama dan berbagai kendala dengan latar belakang hutan. Terdapat pula kebutuhan untuk melakukan
pengujian yang lebih saksama mengenai dampak pembedaan jender dalam berbagai proses dan kebijakan global yang sedang bermunculan,
seperti mitigasi iklim dan adaptasi. Menangani berbagai kesenjangan ini sangat penting untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan hutan,
khususnya untuk kesetaraan alokasi dari sumber daya dan pembagian keuntungan.14
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