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PANDUAN PRAKTISI
SECARA SINGKAT
Panduan praktisi ini menjelaskan bagaimana cara untuk

pemerintah, organisasi nonpemerintah, lembaga

mendorong reformasi tenurial hutan dalam rezim hutan

swadaya masyarakat, lembaga donor, organisasi

berbasis masyarakat. Ini ditujukan pada mereka yang

perempuan, juga berbagai jaringan kerja dan federasi.

mengambil tantangan ini di negara-negara berkembang.

Termasuk di dalamnya adalah para ahli gender yang

Tidak ada pendekatan tunggal untuk mereformasi

bertanggung jawab untuk mengintegrasikan kesetaraan

praktik-praktik tenurial dalam rangka mewujudkan

gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

organisasi mereka, dan mereka yang secara umum

Sebaliknya, proses ini lebih pada memanfaatkan

bekerja dalam dunia tenurial lahan, tenurial dan tata

peluang-peluang yang muncul dalam berbagai arena

kelola hutan, restorasi bentang alam hutan, wanatani,

kelembagaan seperti pembuatan dan implementasi

pengembangan rantai nilai dan usaha-usaha yang

kebijakan dan perundang-undangan, administrasi

berdampak sosial.

pemerintahan, tata kelola adat atau tenurial berbasis
masyarakat, atau restorasi hutan pada skala bentang

Tujuannya adalah untuk berjalan di sepanjang jalur

alam. Tujuan umum adalah untuk mendorong tata kelola

menuju reformasi tenurial hutan melalui sebuah

tenurial hutan yang bertanggung jawab yang memenuhi

proses tiga langkah: Menganalisa, Menyusun strategi

kepentingan baik perempuan maupun laki-laki dengan

dan Mewujudkan. Analisis diagnostik terfokus untuk

semua latar belakang.

membentuk landasan empiris bagi perubahan
dapat mendukung rancangan intervensi sekuensial

Buku pedoman ini menyediakan beragam bentuk

(bertahap) untuk mendorong reformasi tenurial hutan

panduan: ide konseptual, arahan operasional, praktik-

yang responsif gender pada berbagai skala. Untuk

praktik terbaik, wawasan studi kasus, temuan penelitian

tujuan ini, panduan ini ada pada waktu yang tepat

dan sumber-sumber lain untuk eksplorasi lebih lanjut

untuk mendukung intervensi berdampak tinggi yang

dari Afrika, Asia dan Amerika Latin. Ini dirancang

sesuai untuk mempercepat perubahan dalam konteks

untuk mendukung beragam praktisi, perempuan dan

nasional dan lokal dalam rezim tenurial hutan berbasis

laki-laki, dari berbagai lembaga seperti kantor-kantor

masyarakat.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

viii

Bab pertama menjelaskan bagaimana cara berpikir

serangkaian pengetahuan dan perangkat. Pengetahuan

tentang mewujudkan akselerator untuk reformasi

dan perangkat ini dapat diselaraskan dan disesuaikan

tenurial hutan yang responsif gender. Pada bab kedua,

sejalan dengan waktu secara adaptif dan kolaboratif

fokus akan dipersempit pada peningkatan kesetaraan

agar sesuai dengan kondisi tertentu. Panduan praktisi

gender dan pemberdayaan perempuan melalui

ini menawarkan banyak studi kasus dan bahan-

kebijakan, perundang-undangan dan sistem administrasi

bahan referensi dari berbagai lokasi di Afrika, Asia

pemerintah terkait tenurial hutan. Bab terakhir berfokus

dan Amerika Latin sehingga masing-masing isu dapat

pada bagaimana mewujudkan perubahan yang

ditelusuri melalui pengalaman yang nyata. Selain itu,

responsif gender dalam rezim tenurial hutan berbasis

panduan ini mengacu pada manual dan dokumen

masyarakat. Tidak ada satu metode atau pendekatan

pedoman terkini yang tersedia dalam mendorong

tunggal yang akan berhasil untuk semua konteks,

reformasi tenurial yang responsif gender.

karena itu panduan ini bermaksud untuk menunjukkan
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1

AKSELERATOR
RESPONSIF
GENDER UNTUK
REFORMASI
TENURIAL HUTAN

Kami tidak mengejar partisipasi perempuan untuk meningkatkan

statistik, tapi untuk terlibat aktif dalam setiap proses. Kami juga secara
bersamaan terlibat dalam membentuk kesadaran bahwa selain menjadi
penerima manfaat dari mengelola hutan, perempuan juga bertanggung
jawab untuk setiap kehilangan yang terjadi. Kami mendorong perempuan
untuk memimpin dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas
seperti pelatihan, lokakarya, berbicara di depan publik. Dengan
demikian, mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan orang-orang yang
terpinggirkan, memberikan mereka prioritas kebijakan dan mendukung
mereka telah mewujud dalam bentuk keterampilan dan kemampuan
kepemimpinan.
Dalam pembangunan gender, peran laki-laki sama pentingnya. Pada
banyak kelompok pengguna kehutanan, laki-lakilah yang menekankan
partisipasi perempuan yang lebih besar dan peningkatan kapasitas
mereka. Kita harus memberikan kesempatan kepada siapa saja yang
posisinya kurang diuntungkan. Dalam masyarakat terdapat orang-orang
dengan kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, dan kesempatan
harus disesuaikan untuk masing-masing kelompok kepentingan. Kita
harus mengarusutamakan praktik tersebut pada semua desa di daerah
pedalaman. FECOFUN telah memainkan peran penting di seluruh bagian
negara pada tingkatan yang berbeda.

Apsara Chapagain
Eks-Ketua, FECOFUN (2012)

1.1

GENDER DAN SKENARIO
TENURIAL HUTAN GLOBAL
Mayoritas hutan di negara berkembang dimiliki oleh
publik. Namun demikian, terdapat peningkatan tren
menuju hak tenurial dan kepemilikan hutan yang
dipegang oleh masyarakat, individu dan perusahaan
swasta (Sunderlin dkk. 2008; Larson dkk. 2010; FAO 2011,
2015a; RRI 2015, 2018). Selama empat dekade terakhir,
pemerintah di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah
merevisi undang-undang pertanahan dan kehutanan
untuk memberikan pengakuan hukum yang lebih besar
(de jure) bagi hak tenurial hutan masyarakat adat dan
penduduk lokal (indigenous peoples and local communities,
IPLC). Walaupun jumlah total kawasan daratan di luar
yurisdiksi negara masih rendah, transisi tenurial hutan
merupakan sebuah tren devolusi yang berpengaruh
dengan konsekuensi positif yang signifikan (Sunderlin dkk.
2008; Larson dkk. 2010; Dahal dkk. 2012; Alden Wily 2014;
Sunderlin 2014; RRI 2018).

untuk secara inklusif mendukung beragam kebutuhan
perempuan dan laki-laki (FAO 2018c). Walaupun pesan
tentang pentingnya kesetaraan gender sudah semakin
bergaung, hal ini tidak selalu diikuti oleh aksi transformatif
yang nyata di lapangan (Monterroso dan Larson 2019a).
Untuk mempercepat perubahan pada praktik, kita
perlu lebih memahami beragam jalur untuk mencapai
kesetaraan gender dalam tenurial hutan. Ada banyak yang
bisa dipelajari dan menjadi sumber inspirasi. Jalur mana
yang telah berhasil mengurangi kesenjangan gender?
Dengan melihat kesuksesan dari negara-negara tertentu
dapat membantu yang lain untuk melakukan perubahan
terkait gender. Khususnya belajar dari kegagalan dan
kebutuhan untuk mengidentifikasi cara agar praktikpraktik yang dilakukan perempuan dapat tertanam dan
terjejaring secara sosial, serta sisi multidimensi dari agensi
perempuan dapat mengarah pada transformasi yang
nyata dan berkelanjutan (Rao 2017). Ini adalah tujuan
dari Menganalisa, Menyusun Strategi, dan Mewujudkan
jalur yang disebutkan dalam publikasi ini (Gambar
1). Dibutuhkan aksi-aksi dari berbagai rencana yang
berkelanjutan, yang diurutkan dengan tepat, untuk dapat
maju secara sistematis.

Namun, dalam proses devolusi ini, hanya beberapa
negara yang menangani masalah kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan (lihat Lampiran 1: Istilah
Umum tentang Gender). Walaupun pemrograman gender
dan kehutanan telah dimulai sejak tahun 1980-an (lihat
Rojas 1993; FAO 1997; Hoskins 2016), kemajuannya masih
terbatas. Jelas bahwa hak masyarakat tidak sama dengan
hak untuk perempuan pada sektor kehutanan saat ini.
Terdapat diskriminasi struktural yang mengesampingkan
pengaruh perempuan terkait bagaimana sumber daya
hutan digunakan dan dikelola dalam kehutanan berbasis
masyarakat. Sebagai contohnya, perempuan jarang
terwakili sebaik laki-laki dalam badan tata kelola hutan.
Walaupun begitu, dimensi gender dalam tenurial hutan
di setiap tempat dapat secara signifikan berbeda karena
hal ini merupakan hasil dari adanya proses historikal yang
kompleks (seperti kolonialisme), pergerakan perempuan,
transformasi kebijakan dan hukum serta dinamika institusi
lokal (lihat, sebagai contoh, Elmhirst dkk. 2017).

Tenurial hutan merupakan sebuah konsep luas yang
mengacu pada siapa yang memiliki hak atas lahan
hutan, dan siapa yang menggunakan, mengelola dan
membuat keputusan tentang sumber daya hutan (lihat
Lampiran 2: Istilah-Istilah Umum tentang Tenurial)
(Larson 2012; Larson dan Springer 2016; Bank Dunia
2019a; lihat juga Borelli dkk. 2019 tentang tenurial
dalam wanatani). Tenurial hutan mencakup pengaturan
kelembagaan yang beragam dalam kategori yang luas,
seperti kontrol negara, kepemilikan, penguasaan,
tenurial berbasis masyarakat dan tenurial adat (atau
de facto) atas hutan. Bahkan istilah seperti ‘tenurial
adat’ adalah istilah yang sangat luas dengan cakupan
jenis-jenis sistem tenurial yang beragam (Chimhowu
2019). Masing-masing memiliki pengaturan tata kelola
tenurial dengan tingkatan partisipasi dan kolaborasi
dengan pemerintah yang beragam. Sering kali, hutan

Tercapainya peningkatan sosial dan lingkungan secara
keseluruhan dari transisi tenurial hutan yang sedang
berlangsung sangat bergantung pada kemampuannya
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MENGANALISA
Memahami pencapaian,
serta tantangan dan
kebutuhan di masa
mendatang

MENYUSUN
STRATEGI

MEWUJUDKAN
Mengimplementasikan strategi
melalui serangkaian kegiatan
yang berurutan dan terjadwal,
memadukan refleksi dan
pembelajaran

Menetapkan strategi yang
efektif untuk mewujudkan
perubahan dalam jangka
waktu tertentu

Gambar 1. Percepatan reformasi tenurial hutan yang responsif gender memerlukan tiga langkah kunci.

yang dimiliki bersama merupakan bagian dari kawasan
adat (Alden Wily 2014; Jhaveri dkk. 2016). Setiap jenis
tenurial berdampak pada perempuan dan laki-laki
yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dengan caracara tertentu. Ketika mengamati sekumpulan hak
yang dimiliki perempuan dan laki-laki (Gambar 2),
terlihat gambaran yang kompleks untuk semua lahan
berhutan. Perempuan biasanya memiliki hak-hak
untuk sumber daya hutan, seperti pakan ternak, kayu
bakar, tumbuhan obat, dan beberapa hasil hutan
bukan kayu (HHBK) yang bernilai komersial. Laki-laki
biasanya memiliki hak atas sumber daya hutan yang
bernilai ekonomi lebih tinggi, seperti kayu dan HHBK
bernilai tinggi. Selain itu, laki-laki biasanya lebih memiliki
kewenangan dan pengaruh tentang bagaimana aturan
tentang hak dibuat, seperti terkait akses, pemanfaatan,
pengelolaan dan alienasi, sementara perempuan
sering bekerja dengan cara yang lebih informal dan
melibatkan proses negosiasi untuk mendapatkan hak
tenurial mereka.
Jika melihat bagaimana hutan dimanfaatkan dari
perspektif rumah tangga, ada proses negosiasi antara
perempuan dan laki-laki tentang siapa yang akan
memanfaatkan sumber daya hutan tertentu dan
bagaimana pembagian manfaatnya. Seringnya, normanorma sosial yang menentukan distribusi tersebut.
Setiap rumah tangga memanfaatkan serangkaian
sumber daya di wilayah bentang alam mereka: wilayah
budidaya pertanian (irigasi dan tadah hujan), hutan

dimanfaatkan secara bersama, kebun-kebun rumah
dan persemaian di sekitar rumah tangga, plot-plot
wanatani swasta dan bahkan wilayah konsesi hutan
tempat berlangsungnya kegiatan pemanenan hutan.
Selain pemanfaatan sumber daya, perempuan dan lakilaki dapat bekerja pada hutan-hutan tanaman, seperti
kelapa sawit, kacang Brasil atau produksi kakao. Namun
demikian, kehutanan berbasis masyarakat berlangsung
dalam konteks yang lebih luas yang di dalamnya
terdapat wilayah untuk produksi pertanian serta
kontinum ‘bentang alam-hutan-pohon’ yang kompleks
(Parrotta dkk. 2016).
Cara perempuan dan laki-laki dengan tingkat aset sosial
dan finansial yang berbeda terlibat dalam pembuatan
keputusan dan pengelolaan hutan yang digunakan
secara bersama oleh masyarakat memiliki implikasi
yang penting. Hal ini berpengaruh pada kondisi hutan,
juga keamanan pangan, pengentasan kemiskinan,
penghidupan dan perolehan pendapatan (lihat IFRI
dan RRI 2016; Larson dkk. 2019c). Tidaklah bermanfaat
untuk memandang perempuan sebagai sebuah kategori
monolitis. Sebaliknya, analisis interseksionalitas gender
membutuhkan identifikasi berbagai jenis diskriminasi
struktural yang secara bersama-sama membentuk
hambatan bagi kelompok-kelompok atau individu
perempuan (Gambar 3). Perempuan dan laki-laki akan
menggunakan manfaat yang diterimanya dari sumber
daya hutan dengan cara yang berbeda, baik untuk
penggunaan personal atau untuk kebutuhan keluarga.
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MENGAMBIL MANFAAT ATAU
MENGGUNAKAN

AKSES
Hak untuk memasuki atau melewati
hutan yang dapat diberikan pada

Perempuan dan laki-laki dapat memegang

individu atau kelompok. Di dalam

hak yang berbeda untuk memanen dan

hutan, terdapat kemungkinan adanya

mengambil manfaat dari hasil hutan seperti

delineasi hak seperti kemampuan

kayu, bahan bakar, makanan, pakan ternak,

perempuan dan laki-laki untuk

obat-obatan dan HHBK yang lain.

mengakses bagian tertentu dari hutan
atau pohon-pohon tertentu untuk
memanen hasil hutan.

PENGELOLAAN

HAK-HAK

Hak untuk membuat keputusan terkait
pemanfaatan dan pengelolaan lahan
hutan untuk memenuhi kebutuhan
perempuan dan laki-laki, termasuk,
sebagai contoh, melalui zonasi dan

EKSKLUSI

teknik-teknik silvikultur. Pengelolaan
adalah hak tenurial yang paling rumit
karena menyangkut penetapan

Hak untuk mengatur dan melarang

tujuan pengelolaan hutan, memahami

masuk pendatang yang tidak

bagaimana menilai kondisi hutan di

memiliki hak akses. Namun

sepanjang bentang alam, menentukan

demikian, beberapa pendatang

cara untuk mengatur jenis-jenis

perempuan atau laki-laki mungkin

penggunaan sepanjang siklus tahunan

diperbolehkan untuk mengakses

dan bagaimana memastikan aturan-

atau menggunakan hutan pada

aturan tersebut dilaksanakan.

waktu dan cara tertentu.

Gambar 2. Sekumpulan hak dan tanggung jawab tenurial.
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ALIENASI

TANGGUNG JAWAB
REGULASI

Hak pemilik properti untuk mentransfer
bagian mana saja dari hutan ke pihak lain
melalui penjualan, sewa atau cara lain,

Dapat mencakup: persiapan inventarisasi

serta kemampuan untuk memanfaatkan

hutan dan rencana pengelolaan hutan

sumber daya sebagai jaminan.

berkelanjutan, pembayaran pajak, izin untuk
ekstraksi dan pengangkutan sumber daya
dan bagi hasil dengan negara.

DURASI
Jangka waktu pemegang hak dapat
menggunakan haknya, baik untuk waktu
terbatas maupun untuk selamanya.

TANGGUNG JAWAB
& DUKUNGAN

EXTINGUISHABILITY
Hak untuk mendapatkan proses hukum
dan ganti rugi bagi individu atau anggota
masyarakat ketika menghadapi upaya
yang akan membatalkan hak mereka.

SISTEM DUKUNGAN
Dukungan pemerintah untuk persiapan inventarisasi

KEPENTINGAN MASA DEPAN
Hak untuk mewarisi hak
tertentu pada suatu waktu.

dan rencana pengelolaan hutan, pembibitan
tanaman hutan, dan subsidi; dukungan lembaga
donor dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk
peningkatan kapasitas pada tema-tema seperti
silvikultur, kesetaraan gender, peringkat kemiskinan
atau kesejahteraan; dukungan pendanaan untuk
peralatan teknis; dan pengembangan wirausaha.

Catatan: Kerangka kerja sekumpulan hak tenurial atau hak milik ini telah berkembang dari waktu
ke waktu (lihat Bank Dunia 2019a). Terdapat argumen baru-baru ini untuk membingkai ulang
kerangka kerja ini karena banyak pemangku kepentingan selain masyarakat lokal yang terlibat
dalam rezim tenurial (Sikor dkk. 2017).
Sumber: Diadaptasi dari Larson (2012); FAO dan RECOFTC (2016); Larson dan Springer (2016);
Doss dan Meinzen-Dick (2020); Bank Dunia (2019a); FAO (2019a).
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Diskriminasi berbasis gender akan sering bersinggungan dengan bentuk diskriminasi lain yang
menyebabkan berbagai bentuk kerugian
ORIENTASI SEKSUAL & IDENTITAS
GENDER

STATUS IMIGRASI

STATUS ADAT

STATUS KELUARGA

AGAMA

KEMAMPUAN

DISKRIMINASI YANG
BERSINGGUNGAN

USIA

KASTA

GEOGRAFI
PENDAPATAN

ASAL ATAU
KEBANGSAAN

STATUS HIV

STATUS PERJUANGAN

RAS/ETNIS

Gambar 3. Karakter persinggungan dari pola-pola diskriminasi struktural gender.
Sumber: UN Women (2018b).

Rumah tanggal IPLC yang berbeda memiliki jaringan sosial
yang berbeda di dalam masyarakat lokal dan memiliki
pengaruh terkait bagaimana hak-hak tenurial ditetapkan
dan diterapkan baik dalam badan tata kelola hutan
maupun dalam praktik sehari-hari. Hak-hak tenurial
bekerja secara formal dan informal. Selain itu, ketika
sumber daya baru, misalnya karbon, ditemukan dalam
hutan, peraturan tenurial akan serta merta berubah untuk
merefleksikan tujuan-tujuan baru yang diperkenalkan.
Perubahan dalam peraturan tenurial dapat berasal dari
banyak sisi: tidak hanya perubahan iklim, tapi konstruksi
infrastruktur jalan baru, pembangunan pasar, tekanan
untuk mengkonversi lahan berhutan menjadi pertanian
atau membentuk konsesi hutan untuk produksi kayu dan
lain-lain. Daftar ini terus berlanjut.

1

Secara keseluruhan, transisi tenurial hutan yang sedang
berlangsung ini memiliki dampak positif yang penting
karena dapat memberikan insentif bagi IPLC untuk
secara aktif terlibat dan mendapatkan manfaat dari
pengelolaan hutan lokal. Oleh karenanya transisi ini
mendorong stabilitas dan keamanan sosial dengan
mengurangi kemiskinan dan perselisihan. Mulai
muncul konsensus bahwa apabila serangkaian kondisi
tata kelola baik, tenurial hutan masyarakat memiliki
potensi untuk mengurangi deforestasi, meningkatkan
penyimpanan karbon dan memperluas pilihanpilihan penghidupan bagi masyarakat setempat jika
dibandingkan dengan hutan-hutan yang dikelola negara
(lihat, misalnya, Stevens dkk. 2014; Ding dkk. 2016; IFRI
dan RRI 2016; Stickler dkk. 2017; Bank Dunia 2019a;
Hajjar dkk. 2020).1 Selain itu, terdapat pengakuan bahwa
kesetaraan gender menjadi katalis bagi dampak-dampak

Topik penelitian ini tidak bersifat konklusif – lihat Runsheng dkk. (2016) dan Ojanen dkk. (2017).
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berganda positif untuk berbagai isu-isu pembangunan,
baik bagi hutan, kesehatan atau pendidikan (UN Women
2018a). Mengingat sudah terbukti bahwa pengetahuan
perempuan dan laki-laki tentang hutan dan pohonpohon yang spesifik cukup berbeda dan dapat saling
melengkapi, kontribusi bersama mereka dibutuhkan
untuk mewujudkan bentuk-bentuk kolaboratif bagi
pengelolaan hutan berkelanjutan (FAO dan RECOFTC
2016; Colfer dkk. 2017; Kristjanson dkk. 2019). Dengan
mengumpulkan sumber daya finansial mereka dari
hutan, masyarakat dapat membangun klinik-klinik lokal,
fasilitas jalan yang lebih baik, infrastruktur dan teknologi
yang mengurangi beban pekerjaan perempuan. Dengan
cara ini, perempuan dan laki-laki dapat secara efektif
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang
secara bersama menciptakan kesejahteraan sosial.
Dalam hal manfaat rumah tangga, perempuan biasanya
menggunakan pendapatan mereka dari sumber daya
hutan untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya,
baik itu kesehatan, pendidikan dan lainnya. Secara
keseluruhan, peningkatan inklusivitas seperti itu dapat
mengurangi konflik dan memperkuat ikatan masyarakat.
Menggabungkan upaya-upaya perempuan dan lakilaki meningkatkan peluang kesetaraan, efisiensi dan
efektivitas dalam bentang alam berhutan. Hal ini
juga dapat mengurangi kemiskinan dan memperkuat
manfaat pembangunan.
Saat ini terdapat suatu gelombang baru reformasi
tenurial hutan yang mengangkat profil kesetaraan
gender dalam rezim-rezim tenurial hutan berbasis
masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengubah sistem
diskriminasi yang telah tertanam. Keragaman yang
tinggi dalam pengaturan reformasi tenurial hutan
berarti bahwa mewujudkan reformasi yang responsif
gender membutuhkan perhatian yang detail. Dengan
menggunakan analisis gender situasional, sebuah
strategi dapat dirancang untuk menginformasikan
serangkaian urutan dan intervensi bertahap yang spesifik
yang dibutuhkan untuk mencapai visi. Perubahan
aktual dalam jalur tenurial hutan melalui intervensi
ini , tentunya, tidak serta merta berjalan linear atau
dapat diprediksi. Reformasi tenurial hutan berbeda dari
reformasi agraria karena tidak melibatkan redistribusi
lahan, namun berfokus pada bagaimana tata kelola lokal
dan kepastian hak-hak disusun secara bertanggung
jawab. Untuk dapat memenuhi harapan-harapan
pembangunan dan kesejahteraan lingkungan hidup
bagi semua membutuhkan berbagai perubahan dalam
rezim tenurial: memungkinkan perempuan dan laki-

laki untuk berpartisipasi secara berkesetaraan, secara
kolektif menetapkan peraturan yang inklusif secara sosial,
membangun hutan yang berkelanjutan, membagikan
manfaat yang terdistribusi secara adil dan memanfaatkan
sumber daya hutan untuk pengembangan bisnis.
Memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan akan melibatkan jalur perubahan yang inklusif
serta berfokus pada perempuan dan laki-laki.
Dorongan untuk kesetaraan gender dalam rezim
tenurial hutan berbasis masyarakat muncul dari
berbagai arah: perempuan lokal, penggerak laki-laki,
organisasi perempuan, organisasi kehutanan, kelompok
masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
lokal dan internasional, parlemen, lembaga donor, dan
yang penting, dari agenda pembangunan dan kebijakan
pemerintah. Reformasi semacam itu tidak terjadi dalam
satu malam atau dengan cara yang linear: perubahan
dapat bersumber dari atas maupun bawah. Semua
peluang yang signifikan harus dimanfaatkan. Berbagai
kebijakan dan pedoman global dapat memainkan
peran penting dalam mendorong perubahan pada
tingkat nasional. Pada skala global, terdapat konvensi
internasional dan deklarasi terkait hak-hak asasi
perempuan yang menginspirasi dorongan bagi kesetaraan
gender. Termasuk di dalamnya Konvensi Internasional
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women, CEDAW)2 tahun 1979
(dan Protokol Opsional berikutnya), Deklarasi PBB tahun
2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP)
yang secara eksplisit menyebutkan pentingnya melindungi
perempuan adat dan anak-anak dari kekerasan dan
diskriminasi. Lebih khususnya tentang isu-isu tenurial,
dukungan besar untuk memperkuat hak-hak tenurial
telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Panduan
Sukarela tentang Tata Kelola Tenurial yang Bertanggung
Jawab atas Lahan, Perikanan dan Hutan dalam Konteks
Keamanan Pangan Nasional (Voluntary Guidelines on the
Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and
Forests in the Context of National Food Security, VGGT) dari
Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) tahun
2012 telah memainkan peran utama dalam memenuhi
serangkaian tujuan-tujuan kunci pembangunan (FAO
2012). Kesetaraan gender adalah salah satu dari 10 prinsip
panduan implementasi VGGT (lihat FAO 2013).
Ditetapkan pada tahun 2015, Agenda Pembangunan
Berkelanjutan 2030, dengan 17 Tujuan Pembangunan

2 Termasuk di dalamnya protokol regional terkait seperti Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Rakyat tentang Hak-Hak
Perempuan (dikenal sebagai Protokol Maputo) yang berlaku pada 2005.
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5.1

Mengakhiri segala
bentuk diskriminasi
terhadap semua
perempuan dan
anak perempuan
di mana saja.

5.2

Mengeliminasi segala
bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan anak
perempuan pada ruang publik
dan privat.

5.3

Menghapuskan segala
praktik-praktik yang
membahayakan, seperti
perkawinan paksa,
perkawinan anak atau dini
dan sunat perempuan.

5.4

Menyadari dan
menghargai
pelayanan dan
kerja domestik
yang tidak
dibayar.

5.5

Memastikan bahwa semua
perempuan dapat berpartisipasi
penuh dan mendapat
kesempatan yang sama untuk
kepemimpinan pada semua
tingkat dalam kehidupan politik,
ekonomi dan publik.

5.6

Memastikan adanya
akses universal
terhadap kesehatan
seksual dan reproduksi
dan hak reproduksi.

Gambar 4. Target SDG 5 untuk kesetaraan gender.
Sumber: UN (2017).

Berkelanjutan (SDGs), memiliki banyak pernyataan
tentang gender (UN Women 2018b). Meskipun tidak ada
penyebutan spesifik tentang pentingnya tenurial dan
tata kelola masyarakat untuk hutan (IFRI dan RRI 2016;
Katila dkk. 2020), jelas bahwa reformasi tenurial hutan
yang responsif gender dapat mendukung pencapaian
sejumlah besar SDGs (FAO 2018; RRI 2018; Arora-Jonsson
dkk. 2019; Winkel dkk. 2019; Katila dkk. 2020). Salah satu
target gender SDG terkait dengan kepemilikan, properti
dan sumber daya alam: Target no. 1.4.2 menetapkan “di
tahun 2030, memastikan bahwa laki-laki dan perempuan,
khususnya kaum miskin dan rentan, memiliki hak yang
setara atas sumber daya ekonomi, juga akses terhadap
layanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas lahan dan
bentuk-bentuk properti, warisan, sumber daya alam,
teknologi baru dan layanan keuangan yang layak,
termasuk mikrofinansial” (FAO 2018c). Selain itu, Tujuan
5 tentang Kesetaraan Gender memasukkan target terkait
kesetaraan perempuan “akses terhadap kepemilikan
dan kontrol atas lahan dan bentuk-bentuk properti yang
lain” (lihat Gambar 4) (UNGA 2015) walaupun indikator
terkait 5.a.1 hanya berfokus pada kepemilikan atau hakhak yang pasti terhadap lahan pertanian (bukan hutan)
berdasarkan jenis kelamin.

Secara khusus, laporan baru-baru ini tentang
perubahan iklim telah secara spesifik menggarisbawahi
pentingnya tenurial lahan masyarakat. Sementara
dukungan untuk tenurial dan tata kelola masyarakat
tidak disebutkan dalam Kesepakatan Paris3 (RRI 2016),
laporan khusus tentang perubahan iklim dan lahan
dari Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim
(Intergovernmental Panel on Climate Change’s, IPCC)
tahun 2019 memasukkan bentuk-bentuk tenurial
masyarakat dan adat, juga lembaga gender sebagai
faktor kritis dalam keluaran-keluaran keberlanjutan
iklim dan lahan (IPCC 2020). Disebutkan bahwa:
Ketidakpastian tenurial lahan berdampak pada
kemampuan orang-orang, masyarakat dan organisasi
untuk membuat perubahan terhadap lahan yang
dapat memajukan adaptasi dan mitigasi. Terbatasnya
pengakuan atas akses adat terhadap lahan dan
kepemilikan lahan dapat mengakibatkan meningkatnya
kerentanan dan menurunnya kapasitas adaptif.
Kebijakan lahan (termasuk pengakuan terhadap
tenurial adat, pemetaan masyarakat, redistribusi,
desentralisasi, pengelolaan bersama, pengaturan
sewa pasar) dapat memberikan kepastian sekaligus
fleksibilitas dalam merespons perubahan iklim.

3 Tinjauan terhadap 161 Kontribusi Nasional yang Diniatkan (INDC) yang diajukan pada sesi ke-21 dari Konferensi Para Pihak (COP-21)
mengindikasikan bahwa hanya 21 negara yang mewakili 13% wilayah hutan tropis dan subtropis yang telah membuat komitmen yang jelas
untuk mengimplementasikan kepastian tenurial IPLC atau pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dalam pengajuan INDC
mereka (RRI 2016).
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5.A

5.B

5.C

Melakukan reformasi untuk
memberikan hak yang sama
bagi perempuan terhadap
sumber-sumber ekonomi
dan juga akses terhadap
kepemilikan dan kontrol
terhadap tanah dan bentuk
properti lainnya, layanan
finansial, warisan dan sumber
daya alam, sesuai dengan
hukum nasional.

Memperbanyak
penggunaan teknologi
terapan, khususnya
teknologi informasi
dan komunikasi,
untuk mendukung
pemberdayaan
perempuan.

Mengadopsi dan
menguatkan kebijakan
yang praktikal
dan penegakan
perundang-undangan
untuk mendorong
kesetaraan gender dan
pemberdayaan semua
perempuan dan anak
perempuan.

Secara paralel, laporan tersebut menyerukan suatu
pendekatan yang inklusif gender karena pengakuan hakhak perempuan atas lahan dan keterlibatan perempuan
serta pengetahuan mereka tentang pengelolaan lahan
ke dalam pembuatan keputusan terkait lahan dapat
memungkinkan penetapan langkah-langkah adaptasi
dan mitigasi yang terintegrasi. Yang terpenting adalah,
adanya pengakuan bahwa karena perempuan bukanlah
kelompok yang homogen, sehingga dibutuhkan
pendekatan interseksional (lihat Lampiran 1: Istilah-Istilah
Umum tentang Gender). Penelitian mengenai hubungan
perubahan iklim-gender perlu dilakukan sebelumnya agar
perangkat-perangkat berbasis hak dapat dimanfaatkan
untuk menciptakan perubahan, baik bagi adaptasi maupun
mitigasi.
Perubahan kebijakan global tentang kesetaraan gender dan
tentang hutan menyediakan sebuah landasan yang kuat
bagi pengenalan reformasi tenurial hutan yang responsif
gender di tingkat nasional dan lokal. Memajukan jalur
tenurial hutan untuk kesetaraan gender membutuhkan
kreativitas, determinasi dan perlu dengan cepat mengambil
peluang yang muncul di depan mata. Pada akhirnya, kondisi
yang berkesetaraan gender dalam bentang alam berhutan
yang digunakan bersama akan terwujud.

BAGIAN 1.1
BACA AN LEBIH L ANJUT
[FAO]. Food and Agriculture Organization. 2012.
Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of
Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of
National Food Security. Roma: FAO.
Katila P, Colfer CJP, de Jong W, Galloway G, Pacheco P
dan Winkel G, eds. 2019. Sustainable Development Goals:
Their Impacts on Forests and People. London: Cambridge
University Press.
Katila P, McDermott C, Larson A, Aggarwal S, dan
Giessen L. 2020. Forest tenure and the Sustainable
Development Goals – A critical view. Forest Policy and
Economics. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102294
Bank Dunia. 2019. Securing Forest Tenure Rights for Rural
Development. An Analytical Framework. Washington, DC:
Program on Forests (PROFOR), Bank Dunia.
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

POTENSI BESAR:
Keadilan gender
melalui UndangUndang Hak
Kehutanan di India

dalam hukum ini sebagian besar diabaikan (TISS 2018;
lihat juga Tyagi dan Das 2018). FRA memungkinkan
perempuan untuk mengklaim hak milik bersama
dengan pasangan sebagai anggota rumah tangga, dan
memungkinkan rumah tangga untuk mengajukan klaim
dengan perempuan sebagai pemilik utama (misalnya
perempuan tanpa pasangan atau rumah tangga yang
dikepalai perempuan). Selain itu, sepertiga dari anggota
Komite Hak atas Hutan (Forest Rights Committee, FRC)
yang berada di bawah Gram Sabha1 (badan permanen
untuk tata kelola desa yang bertanggung jawab untuk
memproses klaim FRA) harus merupakan perempuan.
Komite tingkat subdivisi dan komite tingkat divisi yang
terlibat dalam pemrosesan klaim hutan juga harus
memiliki anggota perempuan terpilih.

PERTANYA AN UNTUK REFLEKS I
Bagaimana perempuan dan laki-laki
dalam masyarakat yang bergantung
pada hutan dapat secara sah mengklaim
kembali hak-hak mereka atas lahan hutan
di India?
Pada tahun 2006, “Mengamankan Hak Masyarakat Hutan
Melalui Undang-Undang Suku Terasing (Scheduled) dan
Penghuni Hutan Tradisional Lainnya (Pengakuan Hak-Hak
atas Hutan)” (atau Undang-Undang Hak Kehutanan (Forest
Rights Act, FRA)) ditetapkan. Undang-undang ini bertujuan
untuk mengatasi ketidakadilan historis dan mengembalikan
hak atas tanah dan hutan bagi masyarakat tergantung hutan
yang secara tradisional tinggal di lahan yang tercatat sebagai
hutan negara. FRA membentuk suatu paradigma baru
untuk tata kelola hutan berbasis hak dengan pengakuan
dua jenis hak atas hutan: hak hutan individu dan hak hutan
masyarakat untuk perempuan dan laki-laki. Penghuni
hutan dari sejumlah suku terasing (Forest Dwelling Scheduled
Tribes, FDST) maupun penghuni hutan tradisional lainnya
(Other Traditional Forest Dwellers, OTFD), terdapat sekitar
250 juta orang tinggal di dalam dan sekitar hutan, berhak
untuk mengajukan klaim di bawah FRA. Walaupun lembaga
yang memimpin pelaksanaan adalah Kementerian Urusan
Kesukuan, dalam praktiknya implementasi ini dilemahkan
oleh berbagai undang-undang, kebijakan dan program
yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Perubahan Iklim yang jauh lebih kuat.
FRA memberikan hak-hak yang berkesetaraan bagi
perempuan atas lahan individu maupun sumber daya hutan
masyarakat dan bermaksud untuk memastikan keterwakilan
perempuan. Namun demikian, ketentuan-ketentuan

Namun demikian, terdapat kesulitan dalam berbagai
dimensi yang telah diidentifikasi dalam implementasi
FRA yang berkesetaraan gender (Bhalla 2016). Pemikiran
patriarkis yang berlaku pada berbagai lembaga
negara berarti bahwa perempuan dianggap sebagai
perambah alih-alih sebagai pemegang hak milik yang
sah (Ramdas 2009; TISS 2018). Perempuan FDST
sering tidak menyadari persyaratan bahwa sepertiga
kehadiran pada pertemuan Gram Sabha harus dipenuhi
oleh perempuan. Mereka tidak mengetahui peran
mereka dalam FRC, dan tidak memahami pentingnya
berpartisipasi pada proses verifikasi lapangan
(Working Group of Women and Land Ownership 2018).
Selain itu, tidak tersedianya layanan publik yang
memadai untuk air, kesehatan dan lain-lain, membuat
perempuan mengalami kesulitan untuk secara
signifikan meningkatkan kondisi ekonomi, meskipun
mereka memperoleh hak-hak FRA (Zaidi 2019). Di
sisi lain, perempuan Bhil di bagian selatan Rajasthan,
yang telah mengelola sumber daya hutan berbasis
masyarakat dalam masyarakat mereka yang lebih
egaliter, mengalami perampasan kewenangan ketika
FRC (dengan hanya 30% keanggotaan perempuan)
mengambil kendali atas sumber daya kehutanan
masyarakat (Bose 2011). Situasi keterbalikan ini
menunjukkan pentingnya memahami pola pola akses
dan penggunaah hutan sebelum memobilisasi program
untuk kesetaraan gender.
Terakhir, meskipun FRA memungkinkan pemegang
hak milik untuk menjual HHBK yang mereka pilih,
pada praktiknya hal ini jarang terjadi. Pada beberapa
negara bagian, seperti Madhya Pradesh, di mana FRA
membatasi monopoli keuntungan besar dari daun

4 Kuorum di Gram Sabha tidak boleh kurang dari setengah anggotanya, dan setidaknya sepertiga dari anggota yang hadir dalam rapat
adalah perempuan.
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tendu yang dilakukan departemen kehutanan (HHBK
yang biasanya dikumpulkan dan dijual untuk membuat
rokok beedi), staf kehutanan akan menyita daun tendu
jika tidak dijual langsung ke departemen kehutanan
(Kukreti 2017). Tidak seperti Maharashtra, Madhya
Pradesh belum mengubah undang-undang kehutanannya
untuk mengakui hak HHBK yang diberikan di bawah
FRA. Terlepas dari kendala tersebut, terdapat beberapa
perubahan positif dalam pemberdayaan perempuan
karena dukungan kerja dari organisasi masyarakat
sipil (CSO). Di Rajasthan selatan, setelah perempuan
memperoleh hak FRA, mereka dapat mengakses
lahan hutan dengan lebih mudah tanpa menghadapi
perilaku sewenang-wenang dari pejabat dan tanpa
kewajiban membayar atas kegiatan pengumpulan
pakan ternak (Zaidi 2019). Kepastian hak atas lahan juga
memungkinkan mereka untuk menjual produk pertanian
di pasar lokal. Hal yang penting, dengan memiliki aset
lahan FRA kepercayaan diri di kalangan perempuan telah
meningkat, terutama para janda, dan praktik-praktik
regresif seperti poligini telah ditentang.
Rekomendasi untuk memperkuat hak-hak gender di
bawah FRA di dalam negara bagian Odisha dan Jharkhand
termasuk di bawah ini (Bhalla 2016; Richardson 2016):

TINGKAT KABUPATEN DAN NEGARA BAGIAN
•

mendukung lembaga-lembaga pemerintah melalui
pelatihan dan penyadaran bagi para pejabat
pemerintah;

•

bertukar praktik-praktik terbaik dan pembelajaran,
termasuk verifikasi lahan hutan untuk hak-hak
individu dan masyarakat dan mendokumentasikan
sertifikat FRA;

•

mendukung pemohon dalam mengukur manfaat
sertifikat individu versus bersama atau kombinasi
dari keduanya, masing-masing dengan aliran
manfaatnya;

•

mendorong keterlibatan yang mendalam pada
masyarakat sasaran untuk mengubah kebiasaan
dan praktik lama yang bertentangan dengan
kesetaraan gender;

•

sering mengadakan pertemuan kelompok-kelompok
perempuan untuk membantu pemberdayaan
perempuan;

•

menginisiasi pertukaran tentang pengarusutamaan
gender dan integrasi dari kelompok-kelompok
terpinggirkan (misalnya, perempuan, OTFD) dalam
proses implementasi FRA;

•

mendistribusikan edaran tentang kemajuan
pemerintahan FRA di Odisha ke negara-negara
bagian lain;

•

mengadakan konsultasi pada tingkat kabupaten
untuk mengeksplorasi pembelajaran positif yang
dapat diimplementasikan di negara bagian yang lain.

TINGKAT NASIONAL
•

meningkatkan keanggotaan minimal perempuan
dalam FRC (dari satu pertiga menjadi setengah),
Komite Tingkat SubDivisi, dan Komite Tingkat Divisi;

•

memberikan mandat kepada perempuan untuk
menjadi pemimpin perwakilan dari FRC;

•

memastikan bahwa anggota CSO pada Komite Tingkat
SubDivisi dan Divisi telah terbukti memiliki rekam jejak
kerja FRA;

•

mensyaratkan waktu wajib bertugas bagi anggota komite
yang tidak didasarkan pada siklus pemilihan nasional;

•

mengintegrasikan modul tentang pengarusutamaan
gender dalam pelatihan FRA untuk anggota komite;

•

memilah data menurut jenis kelamin, kasta, etnis dan
kategori terkait OTFD.

Dukungan kuat dari LSM dan organisasi masyarakat
sipil (CSO) untuk membantu perempuan mengenali
dan menegaskan hak-hak mereka dapat menciptakan
perubahan fundamental dalam kehidupan jutaan
perempuan terpinggirkan dan miskin di seluruh wilayah
persukuan terpenting di India.

PEM BEL A JA RA N
Memiliki undang-undang yang mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender adalah sebuah titik awal
yang penting yang memungkinkan adanya berbagai kegiatan pendukung yang lain (biasanya melalui LSM
dan CSO). Hal ini penting untuk mencapai tujuan: memperbaiki peraturan, mengubah praktik-praktik yang
berlaku, kegiatan penyadaran gender, program peningkatan kapasitas, mengkaji aliran manfaat dan lain-lain.
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Jika kita tidak menempuh

pendekatan berbasis gender,
kemungkinan besar kita akan
memberikan lebih banyak kerugian
dibandingkan kebaikan bagi
perempuan....
Dalam konteks REDD+ [mengurangi
emisi dari deforestasi dan degradasi
plus], jika kondisi sebelumnya (status
quo) adalah tidak berkesetaraan,
maka intervensi yang dari awal tidak
memahami dan menindaklanjuti
ketidakseteraan tersebut justru akan
memperburuk keadaan.
Dr. Anne Larson
Ketua Tim CIFOR untuk Kesetaraan,
Gender, Keadilan dan Tenurial (2014)
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1.2

MEMBANGUN AKSELERATOR
RESPONSIF GENDER UNTUK
PERUBAHAN TENURIAL YANG EFEKTIF
Reformasi tenurial reponsif gender adalah hal yang
mungkin terjadi: perempuan dan laki-laki bekerja
bersama untuk mewujudkan perubahan sudah terlihat
jelas saat ini (Mayers dkk. 2013). Di tingkat nasional,
lebih dari dua pertiga pimpinan lembaga-lembaga
kehutanan di Asia Pasifik telah mencermati bahwa
isu-isu terkait gender telah mendapatkan perhatian
lebih besar (FAO 2019b). Hal ini menghadirkan peluang
yang terus berkembang. Menciptakan pengaruh positif
atas kebijakan dan arena pembuatan keputusan yang
penting untuk mencapai perubahan responsif gender
dapat dilakukan jika terdapat analisis yang saksama,
perencanaan strategis dan realisasi praktis atas ideide tersebut. Dalam melakukannya, penting untuk
memanfaatkan momentum pendukung untuk reformasi
tenurial hutan, serta pembelajaran yang telah dibagikan
secara meluas dalam beberapa tahun terakhir.
Terdapat perubahan tentang bagaimana peran
perempuan dalam kehutanan seharusnya dipahami.
Pentingnya perempuan dalam kehutanan pertama kali
menjadi fokus pada tahun 1980-an sebagai dampak dari
krisis kayu bakar yang mendorong orientasi “Perempuan
dalam Pembangunan” (Women in Development, WID)
menjadi suatu aksi. Namun pada tahun 1990-an,
kekurangan pendekatan WID semakin terlihat karena
peran keduanya, baik perempuan maupun laki-laki
dalam pembangunan perlu dipertimbangkan. Normanorma sosial terkait peran perempuan dan laki-laki
dalam kegiatan rumah tangga dan penghidupan adalah
hal yang sangat mendasar. Karena itu, sebuah paradigma
baru yang disebut “Gender dan Pembangunan” (Gender
and Development, GAD) diperkenalkan. Paradigma ini
berfokus pada bagaimana hubungan struktural dan
kekuasaan antara perempuan dan anak perempuan,
pada satu sisi, laki-laki dan anak laki-laki dapat
bertransformasi dengan cara yang positif.
Ada banyak perdebatan tentang bagaimana mencapai
kesetaraan gender. Sebuah strategi penting yang

diperkenalkan pada 1985 untuk memobilisasi perubahan
adalah pengarusutamaan gender. Setelah beberapa
dekade pendekatan ini, perdebatan tentang apa manfaat
pengarusutamaan gender semakin berkembang.
Sementara banyak lembaga telah mencoba untuk
mengarusutamakan isu-isu gender dalam program
kerja mereka, implementasinya lemah atau tidak
merata dengan manfaat yang tidak jelas. Terdapat
keraguan apakah semua upaya seharusnya difokuskan
pada pengarusutamaan gender. Sebaliknya, terdapat
keyakinan bahwa untuk mencapai pembangunan yang
berhasil bagi perempuan dan laki-laki membutuhkan
visi yang lebih luas dari hanya pengarusutamaan
gender. Termasuk, contohnya, berfokus pada organisasi
perempuan, dan melaksanakan pekerjaan mandiri
yang membangun kepemimpinan dan kemampuan
perempuan dan anak-anak perempuan (lihat, misalnya,
RECOFTC 2019). Pendekatan lainnya adalah dengan
mendukung penggerak kesetaraan gender laki-laki dalam
institusi lokal dan nasional. Alih-alih mengupayakan
sensitivitas terhadap perbedaan berdasarkan gender,
terdapat perkembangan menuju pendekatan-pendekatan
responsif gender yang bertujuan untuk mewujudkan
perubahan yang transformatif. Terkadang, ketidaksabaran
dengan laju perubahan telah mendorong kepada tuntutan
untuk keadilan gender.
Telah terbukti bahwa terdapat kesenjangan gender
yang besar untuk dipertimbangkan terkait tenurial
hutan berbasis masyarakat (Gambar 5). Kesenjangan
mana yang harus menjadi prioritas untuk dapat
mengakselerasi perubahan? Jenis analisis gender
situasional yang mana yang dibutuhkan untuk
menentukan kesenjangan yang harus menjadi prioritas?
Setelah analisis dilakukan, suatu strategi bertahap yang
tepat dapat diterapkan dan serangkaian tindakan atau
intervensi yang berurutan dapat dirancang.
Apapun konteks atau tujuannya, percepatan reformasi
tenurial hutan yang responsif gender melibatkan
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KEBIJAKAN, HUKUM &
ADMINISTRASI PEMERINTAH

PROGRAM DAN
PROYEK KEHUTANAN

PEREMPUAN &
ORGANISASI KEHUTANAN
YANG SUPORTIF

•

•

Program dan intervensi oleh
pemerintah, lembaga donor
atau LSM bersifat buta gender.

•

•

Kebutuhan yang berbeda dari
perempuan dan laki-laki dan
bentuk-bentuk diskriminasi
interseksional tidak dikenali.

Kurangnya pemahaman
tentang pentingnya
kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan
secara luas dalam sektor
kehutanan, khususnya isu-isu
tenurial.

•

Pengusul proyek memiliki
pemahaman dan pengakuan
yang buruk tentang peran
perempuan, dalam lembaga
hak adat dan penduduk asli
secara de facto dan sah dalam
implementasi kebijakan dan
hukum.

•

Terdapat kecenderungan
kuat untuk mementingkan
perolehan dan penguatan hak
tenurial tingkat masyarakat
daripada berfokus pada hakhak spesifik perempuan dan
laki-laki.

•

Kurangnya dukungan
langsung dan konsisten dari
LSM dan federasi akar rumput
untuk masyarakat lokal dalam
memperoleh pengakuan
tenurial dan menegaskan
hak perempuan dan lakilaki melalui peningkatan
kepemimpinan perempuan
untuk partisipasi efektif dalam
badan tata kelola hutan.

Kebijakan dan hukum kehutanan
pemerintah bisa jadi tidak membahas
kebutuhan gender sama sekali, atau
jika ya, menindaklanjutinya tanpa
menyentuh persoalan substansi atau
dengan panduan implementasi yang
tidak jelas.

•

Laki-laki yang tidak menyadari
tentang tanggung jawab kesetaraan
gender mendominasi lembaga
pembuat keputusan yang penting.

•

Lembaga pemerintah dan lembaga
kehutanan kunci yang lain
memiliki pemahaman, kapasitas
dan anggaran yang lemah untuk
melaksanakan kegiatan tenurial
hutan responsif gender.

•

Pembagian sektoral antara lembaga
kehutanan dan lembaga lainnya
seperti Kementerian Perempuan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
atau Komisi Perencanaan Nasional
menghalangi integrasi dan koordinasi
gender di sektor kehutanan.

•

Terdapat kekurangan data terpilah
gender untuk memahami bagaimana
dan mengapa gender penting untuk
mendukung pengentasan kemiskinan,
penghidupan dan kesetaraan
lokal, pengurangan konflik, serta
pengelolaan hutan yang efektif di
antara tujuan-tujuan lain.

•

Hak tenurial hutan tidak tercatat
secara terpilah gender.

•

Staf kurang peka terhadap
masalah gender.

•

Sumber daya anggaran atau
teknis yang dikhususkan
untuk perbaikan tenurial
hutan yang responsif gender
tidak memadai.

Gambar 5. Kesenjangan gender dalam lembaga tenurial hutan.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

14

ORGANISASI
PENELITIAN

TENURIAL DAN TATA
KELOLA HUTAN LOKAL

•

•

•

•

Kurangnya penelitian
berbasis bukti tentang
berbagai tema-tema
penting terkait gender
dalam tenurial hutan
mulai dari skala lokal,
regional sampai ke
nasional.
Dukungan pendidikan
dan penelitian dibutuhkan
untuk para peneliti baru
(serta pihak lain, seperti
pejabat pemerintah,
akademisi, dan LSM/
CSO) tentang integrasi
pendekatan gender ke
dalam penelitian dan
analisis beriorientasi aksi
mereka.
Temuan penelitian
tentang gender dan
tenurial hutan tidak
dikomunikasikan dengan
cara yang dapat dipahami
kepada pembuat
kebijakan, anggota
parlemen, pemimpin
lokal dan pemangku
kepentingan relevan
lainnya.

•

•

•

Kuatnya norma gender dan
gagasan moral patriarkis terkait
peran perempuan yang membatasi
pelibatan aktif perempuan hanya
dalam kegiatan pengumpulan
makanan, bahan bakar dan pakan
ternak sementara mendukung
kebebasan laki-laki dalam
bergerak, berbicara di depan
umum dan memiliki kewenangan,
serta membatasi berbagai jenis
penggunaan hutan.

•

Peran, hak dan tanggung jawab,
khususnya bagi perempuan, tidak
jelas atau tidak pasti, mendorong
terjadinya pengelolaan yang
buruk, konflik dan kemiskinan.

•

Kendala yang dihadapi perempuan
dalam hal beban berat tanggung
jawab rumah tangga dan mengasuh
anak menyebabkan terbatasnya
waktu dan mobilitas dalam
keterlibatan partisiptif yang efektif
di tata kelola tenurial.

Hak khusus perempuan atas
pohon dan hutan tidak diakui
dalam rencana pengelolaan
hutan berbasis masyarakat.

•

Konflik jangka panjang atas hak
tenurial hutan secara negatif
berdampak pada kemampuan
perempuan untuk mengakses dan
mengelola sumber daya hutan.

Perbedaan pengetahuan
perempuan dan laki-laki tentang
hutan selama siklus tahunan
tidak diakui dalam proses
kebijakan, rancangan proyek dan
tata kelola hutan.

•

Perempuan biasanya menerima
manfaat keuangan yang
lebih rendah dari penjual
hasil hutan atau pembayaran
jasa lingkungan (payment for
environmental services, PES)
dibandingkan laki-laki.

•

Kesenjangan gender yang
signifikan terdapat di sepanjang
spektrum arena tambahan
yang relevan untuk tenurial
hutan seperti literasi dan
edukasi; pekerjaan yang adil;
akses terhadap informasi dan
teknologi seluler; ketersediaan
layanan penyuluhan, pelatihan
teknis dan bisnis; kredit dan
pasar; transportasi yang dapat
diakses; dan pelibatan dalam
usaha berbasis hutan.

badan tata kelola hutan dan
juga tidak memiliki kewenangan,
legitimasi atau keterampilan
kepemimpinan untuk
memengaruhi pembuatan aturan.

Kebijakan dan hukum kehutanan
tidak mengakui secara eksplisit
pentingnya, dan oleh karenanya
dukungan yang dibutuhkan
untuk kesetaraan gender telah
mendorong adanya pembatasan
gender dan hasil yang eksklusif
dalam masyarakat lokal.

•

Perempuan dan laki-laki mungkin
tidak menyadari ketentuan dalam
hukum, peraturan atau kebijakan
terkait kesetaraan gender serta
bagaimana seharusnya mereka
diimplementasikan.

•

Perempuan dan kaum terpinggirkan
sering tidak dimasukkan dalam
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MENGANALISA
•

•

Memahami pencapaian saat ini,
serta tantangan dan kebutuhan
masa depan.
Melakukan analisis gender
situasional pada berbagai skala
dari makro hingga mikro.

MENYUSUN STRATEGI
•

•

MEWUJUDKAN
•

•

Menerapkan strategi melalui
serangkaian kegiatan yang
berurutan dan terjadwal dengan
refleksi dan pembelajaran yang
terintegrasi.
Mengidentifikasi mitra yang
tepat untuk aksi kolaboratif dan
jalur untuk perubahan.

Menentukan strategi yang efektif
untuk mencapai perubahan
dalam kerangka waktu tertentu.
Mengembangkan visi tentang
bagaimana bentuk tata kelola
bertanggung jawab yang setara
gender atas tenurial hutan.

Gambar 6. Tiga langkah untuk membangun akselerator responsif gender bagi reformasi
tenurial hutan.
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tiga langkah untuk mewujudkan perubahan dalam
kesenjangan gender: Menganalisis, Menyusun Strategi,
dan Mewujudkan (Gambar 6). Ini meliputi semua siklus
berulang dalam mereformasi tenurial hutan melalui
lensa gender, terlepas dari apakah itu diprakarsai oleh
masyarakat, divisi gender di kementerian kehutanan,
LSM perempuan, proyek lembaga donor, atau kelompok
kehutanan akar rumput tingkat lokal. Walaupun sudah
banyak panduan dan perangkat yang tersedia terkait
reformasi tenurial hutan, kebanyakan perlu ditafsirkan
ulang melalui suatu lensa gender (lihat FAO 2011, 2014;
Mayers dkk. 2013; Coleman 2019; Bank Dunia 2019a).
Penting untuk menyegarkan cara berpikir, karena ideide baru dibutuhkan untuk membayangkan masa depan
yang berkesetaraan gender. Seperti yang ditetapkan
VGGT, reformasi tenurial hutan adalah sebuah siklus
perbaikan terus-menerus yang membangun kepastian
di berbagai dimensi rezim tenurial (FAO 2012). Proses
ini bukanlah upaya satu kali: momentum terkoordinasi
perlu ditingkatkan untuk transformasi yang efektif.

BAGIAN 1. 2
BACA AN LEBIH L ANJUT
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2016. How to
Mainstream Gender in Forestry. Roma: FAO.
[FAO dan RECOFTC] Food and Agriculture Organization
dan The Center for People and Forests. 2016.
Mainstreaming Gender into Forestry Interventions in Asia
and the Pacific. A Training Manual. Roma dan Bangkok:
FAO dan RECOFTC.
Kristjanson P dan Jensen A. 2018. In Brief: Gender
in Forest Landscape Projects. Action and Indicators.
Washington, DC: PROFOR.
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

AKSELERATOR
GENDER GLOBAL:
Panduan kebijakan
tentang kesetaraan
gender dan
pemberdayaan
perempuan
Organisasi
Kayu Tropis
Internasional

2

kebutuhan untuk secara langsung terhubung dengan
berbagai mandat SDGs, Tujuan Global PBB tentang
Hutan dan Rencana Strategis Forum PBB tentang
Hutan 2030.
Kebijakan gender ini akan dipertimbangkan ketika
menyusun, mengimplementasikan dan mengevaluasi
proyek-proyek ITTO dan kegiatan seluruh negara
anggota. Proyek ITTO akan bersifat sensitif gender
dan jika memungkinkan, transformatif gender. Gender
akan diintegrasikan ke dalam kriteria dan indikator
yang memandu ITTO dan mitra-mitra pelaksananya.
Kebijakan ini juga akan memfasilitasi pengumpulan data
terpilah menurut jenis kelamin (terutama tentang peran
perempuan dalam industri dan perdagangan hutan)
dan memperdalam pemahaman tentang permasalahan
serta manfaat yang diperoleh selama prosesnya. Melalui
pendekatan ini, kebijakan nasional negara-negara
anggota ITTO juga akan didorong untuk membangun

PERTANYA A N UNTUK REFLEKS I

kerangka kerja yang mendukung kesetaraan gender.

Apa yang mendorong berkembangnya
kebijakan global terkini tentang kesetaraan
gender pada sektor hutan tropis?

Di negara-negara penghasil kayu tropis, terdapat lapisan
kerugian yang dihadapi perempuan yang bekerja
dan menjalankan bisnis berbasis hutan. Kombinasi
sifat patriarkis dari lembaga-lembaga tenurial adat

Pada bulan Desember 2017, Dewan Kayu Tropis

dan kerangka kerja hukum tenurial yang buta gender

Internasional (ITTC) mengambil langkah besar dengan

(misalnya tidak mempersyaratkan kepemilikan bersama

mengadopsi Panduan Kebijakan tentang Kesetaraan

atas properti) menunjukkan bahwa aturan yang

Gender dan Pemberdayaan Perempuan untuk

berlaku merugikan perempuan (ITTO dan RRI 2011).

mendukung integrasi dan pengarusutamaan gender

Perempuan juga tidak mendapatkan akses yang setara

(Caswell 2018; Dieterle 2019). Tujuannya adalah untuk

untuk kesempatan kerja atau menerima gaji yang

menutup kesenjangan gender dan memberdayakan

sama atas pekerjaan yang sama. Tanpa hak tenurial

perempuan di semua tingkatan dalam perdagangan

formal untuk mendapatkan pinjaman, mereka tidak

kayu tropis. Dorongan di balik langkah terobosan oleh

dapat memulai proyek kewirausahaan (Caswell 2019).

Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO)5 ini adalah

Terakhir, perempuan juga kurang terwakili dalam

5 ITTO adalah organisasi komoditas yang dibentuk pada 1994 dan beranggotakan negara-negara yang menjadi sumber produksi maupun
konsumsi dalam perdagangan kayu tropis. Organisasi ini mengembangkan kebijakan dan menyediakan forum untuk berdiskusi dan bertukar
informasi tentang ekonomi kayu tropis global. Keanggotaannya mencakup 80% dari hutan tropis dunia, dan 90% dari perdagangan kayu
tropis dunia.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER
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banyak perusahaan perdagangan kayu, baik dalam
produksi, pemrosesan dan manufaktur (khususnya
pada tingkatan senior), dalam otoritas kehutanan

d. Statistik dan informasi. Gender akan diintegrasikan ke
dalam pengumpulan data dan proses-proses statistik.
e. Pembelajaran, manajemen pengetahuan dan

yang utama, institusi dan organisasi; dan kelompok-

komunikasi. Meningkatkan pembelajaran tentang

kelompok perdagangan internasional (Caswell 2019).

kesetaraan gender sebagai bagian dari praktik

Implementasi pedoman kebijakan ITTO harus dapat

manajemen pengetahuan, termasuk dengan

mengatasi berbagai penghambat ini.

meningkatkan praktik-praktik terbaik dan
memperkuat pemahaman tentang gender dan

Pedoman ITTO terdiri dari delapan elemen inti
(Caswell 2019):

ekonomi kayu tropis internasional.
f. Jejaring kerja dan kemitraan. Sekretariat ITTC dan
ITTO akan bekerja dengan Kelompok Penasihat

a. Kebijakan, rencana aksi dan program tematik

Perdagangan dan Kelompok Penasihat Masyarakat

ITTO. Mengintegrasikan perspektif gender dan

Sipil untuk memperkuat pengarusutamaan gender.

pengarusutamaan gender.

Kerja sama akan dibangun dengan organisasi

b. Siklus proyek ITTO. Kesetaraan gender akan
ditindaklanjuti dalam semua aspek pada siklus
proyek. Panduan ITTO untuk Penyusunan Proyek

yang relevan seperti Badan PBB untuk Perempuan
(UN Women).
g. Fungsi internal. ITTO akan memperkuat

berisi pedoman yang diperbarui tentang cara

keseimbangan gender dalam biro Dewan, panel

melakukan analisis gender.

pakar dan kelompok-kelompok kerja. Menciptakan

c. Peningkatan kapasitas. Meningkatkan
kapasitas untuk menyusun, memperkuat dan
mengimplementasikan hukum dan kebijakan untuk

suasana kantor yang menghormati perempuan di
semua tingkat.
h. Akuntabilitas. Sebuah mekanisme akan dibangun

mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan

yang melacak dan mengukur kemajuan dari aspek

perempuan, khususnya dalam sektor hutan tropis.

tersebut di atas.

PEM BEL A JA RA N
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bersama dengan tujuan internasional kehutanan PBB lainnya
lainnya memainkan peran penting dalam mempercepat pembentukan kebijakan berkesetaraan gender
untuk sektor kehutanan.
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Kita perlu menantang

ketidaktahuan kita sendiri dan
mempraktikkan hasil penelitian
gender. Dalam arena gender terdapat
banyak penelitian yang sangat bagus
dan pengetahuan yang diperoleh
tentang pendekatan bentang alam,
namun sayangnya hal ini tidak banyak
dimanfaatkan untuk memajukan atau
melakukan tindakan yang mendorong
kesetaraan gender – ini adalah tekateki yang masih terjadi dan kita perlu
memikirkan bagaimana aksi-aksi yang
berbeda dapat memajukan tujuan
kesetaraan gender.

Dr. Esther Mwangi
Ilmuwan Utama CIFOR (Mollins 2013)
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1.3

MENCIPTAKAN PERUBAHAN
LANGKAH 1: MENGANALISIS
Untuk memulai, diperlukan pemahaman terkini yang baik
tentang kondisi terkait tenurial hutan berbasis gender
dan tata kelolanya. Langkah pertama: Menganalisis.
Biasanya, informasi yang tersedia cukup terbatas dan
bahkan diskusi mengenai gender belum menjadi hal yang
umum. Oleh karena itu, analisis tentang status terkini
gender dalam tenurial hutan menjadi esensial – sebuah
langkah yang akan segera membuahkan hasil.
Ini adalah seni untuk mengidentifikasi masalah
yang paling memerlukan tindakan. Sebuah evaluasi
terperinci tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang
memerlukan perhatian dapat disebut sebagai sebuah
analisis gender situasional. Apa sajakah kesenjangan
gender tertentu yang terjadi pada konteks tertentu?
Sampai sejauh mana hukum berpengaruh pada praktik
aktual dalam rezim tenurial hutan berbasis masyarakat?
Analisis gender situasional tentang tenurial hutan
menguji faktor-faktor yang berdampak pada cara
perempuan dan laki-laki mengakses, menggunakan
dan mengelola sumber daya hutan agar keduanya
memahami faktor-faktor keberhasilan, serta dapat
mengidentifikasi berbagai tantangan yang penting untuk
ditindaklanjuti. Walaupun berbagai jenis kerangka kerja
analisis gender telah tersedia (untuk penilaian komparatif
dalam sektor kehutanan, lihat sebagai contoh, Manfre
dan Rubin 2012; FAO dan RECOFTC 2016; juga IREX

2018; Ochieng 2019), pada praktiknya, fokus analisis
dan pendekatannya masih perlu disesuaikan dengan
tujuan dan target bentang alam. Basis bukti yang dapat
diandalkan menjadi landasan untuk menyusun strategi
beserta road map atau rencana aksi. Tentu saja, ini
juga akan membantu melacak tren dalam perubahan
positif dan memperbarui strategi. Analisis seperti itu
dapat memengaruhi beragam jenis tujuan mulai dari
tujuan besar mengubah undang-undang kehutanan
atau tujuan kebijakan sampai dengan tujuan sehari-hari
untuk mengurangi kerugian bagi perempuan dan lakilaki dalam lembaga tenurial hutan setempat.
Berdasarkan analisis tersebut, laporan status gender
dan tenurial hutan (baik cakupan nasional maupun
lokal) dapat disebarluaskan untuk merinci apa yang
telah dicapai sampai saat ini, dan juga memengaruhi
penyusunan strategi untuk perubahan. Daftar
pertanyaan panduan disajikan pada Gambar 7 untuk
membantu melakukan analisis gender situasional
ini. Sejumlah pertanyaan ini secara umum mengacu
pada kerangka kerja ‘kotak gender’ kehutanan
yang mengamati isu-isu gender utama pada tiga
skala: makro, meso dan mikro (Colfer 2013). Untuk
analisis gender situasional yang spesifik, perlu untuk
mengidentifikasi serangkaian pertanyaan yang
disesuaikan tergantung pada tujuan terkait.
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PERTANYAAN PANDUAN
SKALA NASIONAL
& SUBNASIONAL

STATUS GENDER DAN TENURIAL
HUTAN SAAT INI
•

Siapa yang terpengaruh oleh situasi
tenurial hutan nasional saat ini
(pertimbangkan perbedaan status
pendapatan, sosial dan etnis perempuan
dan laki-laki)? Apa saja dampak yang
dibedakan berdasarkan gendernya?

•

Apakah terdapat kondisi ketidakpastian
tenurial bagi perempuan dan laki-laki?
Apakah ini dikarenakan tidak adanya
undang-undang dan kebijakan yang
menegaskan pentingnya kesetaraan
gender? Adakah konflik berkepanjangan

FAKTOR-FAKTOR KONTEKSTUAL
•

atau zona ketidakstabilan yang
berpengaruh pada pengakuan dan

Jenis ekologi dan kondisi hutan apa yang
dijumpai di berbagai bagian negara? Apakah
terdapat permintaan kayu yang tinggi
untuk tujuan komersial? Bagaimana tingkat
ketergantungan di antara perempuan dan
laki-laki atas berbagai sumber daya hutan?

•

jaminan kondisi tenurial? Apakah terdapat
tekanan investasi pada lahan untuk
dikonversi menjadi lahan pertanian
atau hutan tanaman? Apakah terdapat
penyampaian layanan pemerintah yang
buruk?

Bagaimana perubahan kondisi sosial
ekonomi dan infrastruktur lokal
memengaruhi aturan tenurial hutan
dalam badan tata kelola hutan lokal untuk
perempuan dan laki-laki di seluruh negara?
Gambar 7. Kerangka untuk analisis gender
situasional pada tenurial hutan berbasis
masyarakat.
Sumber: Diadaptasi dari Larson (2012), Colfer
(2013), FAO (2019c), Kristjanson dkk. (2019).

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

22

PROSES REFORMASI TENURIAL HUTAN
•

Apakah penilaian tenurial hutan nasional telah
dilakukan? Apakah ini mengadopsi perspektif
gender? Apakah ini memanfaatkan praktikpraktik baik internasional untuk evaluasinya?

•

Apakah terdapat proses reformasi tenurial
hutan yang sedang berlangsung? Apakah
prosesnya responsif gender? Bagaimana
perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam
rancangan dan implementasi proses? Apa
yang telah dicapai (dalam kebijakan, hukum

•

•

•

ADMINISTRASI PEMERINTAH
•

dan penerapannya) dan apa yang masih perlu

kehutanan diterapkan dalam

diperhatikan?

praktiknya?

Siapa saja anggota parlemen, pengambil

•

Apakah terdapat kantor pemerintah

keputusan kunci, LSM/CSO atau federasi yang

atau penyedia layanan lokal yang

mendukung kesetaraan gender dalam tenurial

dapat merespon kebutuhan

hutan? Apakah ada kepemimpinan perempuan

masyarakat baik perempuan

yang kuat di antara para agen perubahan yang

maupun laki-laki dengan cara yang

berpengaruh ini?

memadai?

Apakah terdapat devolusi hak tenurial hutan

•

Bagaimana administrasi atas hak

kepada IPLC? Pada jenis lahan atau hutan apa

tenurial terjadi dalam kaitannya

devolusi ini berlaku? Apa kekuatan pendorong

dengan pencatatan tenurial,

di balik devolusi? Apakah ini dilakukan melalui

perpajakan, penilaian dan

kerangka kebijakan atau hukum?

perencanaan keruangan? Apakah

Seberapa baik kebijakan dan kerangka hukum

prosesnya memperhatikan masalah
gender?

tenurial hutan dibandingkan dengan panduan
VGGT, khususnya tentang gender?
•

Seberapa baik hukum atau kebijakan

Apakah kerangka kebijakan atau hukum
memberikan perlindungan dalam menghadapi

•

Apakah terdapat data terpilah
gender yang dikumpulkan di sektor
kehutanan termasuk isu tenurial?

investasi dan pemasaran skala besar, serta
perubahan kepemilikan karena adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim?
•

Apakah perubahan kesetaraan gender yang
positif dalam lembaga tenurial hutan berbasis
masyarakat telah tercapai? Siapa yang menjadi
aktor kunci di balik perubahan ini?
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SKALA LOKAL
TATA KELOLA HUTAN
•

•

•

Apakah pengaturan tenurial hutan saat ini
merupakan sistem yang baru dikembangkan

kelola hutan yang kaitannya dengan kondisi

atau merupakan sistem adat? Atau apakah

hutan dan penggunaan hutan secara sosial?

ini merupakan jenis hibrid yang mereformasi

Jenis aturan apa yang dibentuk oleh badan

seperangkat praktik-praktik tenurial yang telah

tata kelola hutan berdasarkan sekumpulan

berlangsung lama? Apakah ini sistem de facto

hak yang telah ditetapkan? Apakah

atau de jure?

berbagai insentif cukup untuk memotivasi
komitmen jangka panjang baik perempuan

Bagaimana batas-batas rezim tenurial hutan

maupun laki-laki anggota masyarakat untuk

berbasis masyarakat saat ini ditetapkan

pengelolaan hutan berkelanjutan? Apakah

dan dipetakan? Apakah berkonsultasi dan

itu mencakup ‘sekumpulan sumber daya

melibatkan perempuan dan laki-laki?
•

holistik’, yakni sumber daya yang bernilai

Bagaimana sistem tata kelola hutan yang

tinggi maupun yang bernilai rendah?

mengatur hutan lokal? Seberapa setara

•

genderkah keanggotaan badan tata kelola?

perempuan dan laki-laki dengan status sosial

pemimpin perempuan yang efektif? Adakah

ekonomi yang berbeda untuk beragam hasil

kelompok perempuan lokal yang menjadi

hutan? Apakah hal ini ditentukan oleh norma

anggota dari sistem tata kelola hutan?

•

sosial atau oleh aturan yang ditetapkan

Jenis partisipasi apa yang dilakukan perempuan

secara formal? Apakah terdapat rencana

dan laki-laki yang terlibat dalam badan tata

pengelolaan dan operasional hutan yang

kelola? Di bagian mana dalam spektrum dari

formal? Apakah rencana tersebut mengakui

partisipasi nominal hingga pemberdayaan (lihat

hak-hak spesifik perempuan dan laki-laki?

Wawasan Tenurial Hutan Perempuan dan Laki-

Apakah rencana tersebut memengaruhi

Laki no.9)?

bagaimana hutan dikelola pada praktiknya?

Jenis kerangka regulasi pemerintah apakah

•

Apakah perempuan dan laki-laki terlibat

(baik itu tentang hutan, ekstraksi kayu atau

dalam patroli, pemantauan dan memastikan

pengembangan usaha) yang berpengaruh

bahwa aturan dipatuhi?

pada bagaimana badan tata kelola hutan dapat
beroperasi? Apakah harus membayar pajak?

•

komersial) dibagi antara perempuan dan laki-

hutan yang disetujui oleh pemerintah untuk

laki dalam masyarakat? Apakah ini manfaat

dapat melegitimasi fungsinya sebagai badan tata

individu atau kolektif?

kelola? Apakah perlu mendapatkan izin untuk
•

menjalankan perusahaan berbasis hutan? Izin

Jika perselisihan muncul, apakah sebabnya?
Bagaimana ini ditindaklanjuti? Apakah

pengangkutan?

sistem resolusi perselisihan memperhatikan

Apakah pemerintah memberikan pelatihan,

perbedaan gender?

kapasitas atau dukungan teknologi kepada
badan tata kelola hutan lokal?

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

Bagaimana jenis perbedaan manfaat yang
diperoleh dari hutan (baik subsisten maupun

Apakah harus terdapat rencana pengelolaan

•

Apakah terdapat perbedaan hak akses,
penggunaan dan pengelolaan untuk

Apakah sumber legitimasinya? Apakah terdapat

•

Apa tujuan keseluruhan dari badan tata
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DINAMIKA MASYARAKAT
•

Bagaimana teknologi digunakan

DINAMIKA RUMAH TANGGA

(termasuk teknologi seluler) oleh

•

teknologi yang tersedia? Apakah

perempuan dan laki-laki? Apa jenis

Peran domestik apa yang dimiliki perempuan dan laki-laki

ini teknologi yang hemat tenaga

dalam rumah tangga mereka? Mengasuh anak? Memasak?

kerja atau hemat waktu?

Mengumpulkan makanan? Merawat kesehatan? Merawat
orang tua?
•

•

daya atau kelompok yang dikelola

Jenis aset dan pendidikan apa yang dimiliki perempuan

secara kolektif pada masyarakat

dan laki-laki dalam masyarakat lokal? Bagaimana ini

lokal? Apa jenis-jenis praktik yang

berpengaruh pada kemampuan perempuan dan laki-laki

dilaksanakan secara kolektif?

untuk mengatur dan mendapatkan manfaat dari hutan?
•

Apakah terdapat dana, sumber

Bagaimana dinamika pengambilan keputusan antara
perempuan (tua dan muda) dan laki-laki (tua dan muda)
dalam rumah tangga? Bagaimana negosiasi berlangsung?
Siapa yang mengontrol sumber keuangan? Jenis hak
reproduksi apa yang ada?

•

Apakah terdapat perbedaan dalam pengetahuan yang
dimiliki perempuan dan laki-laki tentang hutan lokal?
Faktor apa yang berpengaruh pada pengetahuan mereka?

DAMPAK GENDER
•

perempuan pada badan tata kelola

Apakah terdapat tumpang tindih dalam pengetahuan?
•

hutan lokal berpengaruh pada konten
aturan tenurial serta dinamika sosial

Adakah terdapat ruang geografis tertentu yang boleh

seputar pemanfaatan dan pengelolaan

digunakan perempuan dan laki-laki untuk bekerja? Hanya

hutan? Jika partisipasi perempuan pada

di dalam rumah? Pada wilayah hutan tertentu yang

badan tata kelola telah meningkat,

berdekatan dengan rumah mereka? Pada jenis hutan apa?

bagaimana ini mengubah perilaku

Hutan yang lebih jauh?
•

Bagaimana praktik dan undang-undang mengenai
warisan dan perkawinan berpengaruh pada bagaimana
perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat dari
alokasi hak tenurial hutan yang ada?

•

Apakah perempuan dan laki-laki memiliki rekening bank
individu? Apakah perbankan seluler tersedia?

Bagaimana tingkat partisipasi efektif

laki-laki?
•

Dengan cara apa intervensi untuk
mendukung kesetaraan gender
mendorong pemberdayaan perempuan
dan laki-laki? Melalui: kepemimpinan
politik; kontrol atas pendapatan rumah
tangga; pembuatan keputusan rumah
tangga tentang pendidikan atau
kesehatan reproduksi; atau bergabung
dengan kelompok perempuan dan
tujuan politik yang lebih besar?
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Bagaimana penelitian untuk jenis analisis gender
situasional ini dilaksanakan? Kemungkinan besar,
analisis ini akan bersifat interdisiplin, membutuhkan
sejumlah pengetahuan ilmu ekologi dan sosial yang
substansial. Kombinasi metode penelitian (pluralisme
metodologis) akan diperlukan karena analisis perlu
mencermati berbagai masalah seperti pertumbuhan
ekonomi, dinamika perdagangan, undang-undang,
administrasi pemerintah, tata kelola, sistem peraturan,
kepemimpinan dan pemanfaatan mikro hutan (Bose
2017; Bose dkk. 2017).

Tidak ada
pendekatan tunggal
Mengingat peran dan relasi gender
ditentukan oleh ruang dan waktu, Anda
perlu bersiap untuk memodifikasi dan
mengadaptasi metode dan perangkat yang
Anda pakai untuk konteks yang berbeda.
Peran dan relasi gender berbeda-beda di
setiap tempat dan waktu. Oleh karenanya,

Tidak ada rumus sederhana untuk melakukan penelitian
aksi ini, namun terdapat panduan dalam beberapa
publikasi tentang analisis gender (lihat Manfre
dan Rubin 2012 sebagai contoh). Terdapat banyak
metodologi yang dapat diterapkan: tinjauan literatur,
observasi partisipatif, kuisioner, wawancara kelompok
terarah atau individual dengan pejabat pemerintah dan
para pakar, wawancara kelompok terarah dengan LSM
dan masyarakat lokal, wawancara rumah tangga, survei
sosial ekonomi rumah tangga, wawancara dengan
pemimpin perempuan, praktik pemetaan partisipatif,
adalah beberapa contohnya. 5 Ketika konflik menjadi
isu signifikan, panduan Penilaian Cepat Tenurial Lahan
menjadi sangat bermanfaat (Galudra dkk. 2010).
Jika informasi terperinci tentang penghidupan dan
kesejahteraan rumah tangga dibutuhkan, Survei Sosial
Ekonomi Nasional Kehutanan: Panduan dan Modul
Survei untuk Mengukur Peran Ganda Hutan dalam
Kesejahteraan dan Penghidupan Keluarga (FAO, CIFOR,
IFRI dan Bank Dunia 2016) dapat memperbaiki cara
berpikir untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Apa pun
jenis metodologi yang digunakan, beberapa prinsip
panduan harus dipertimbangkan saat merancang
penelitian aksi tentang gender dan tenurial hutan
(lihat Gambar 8).

sangatlah penting untuk mempelajari
seperti apa dinamika gender di
tingkat lokal.

Pahami
konteks Anda
Tepatnya karena dinamika gender
mengakar pada dinamika sosial budaya,
membiasakan diri dengan lokasi Anda akan
membantu Anda mengidentifikasi metode dan
perangkat yang tepat untuk penelitian. Sebagai
contoh, pengetahuan tentang lokasi penelitian
dapat membantu Anda menentukan apakah diskusi
kelompok terarah perlu dalam bentuk satu atau
campuran jenis kelamin, atau apakah mereka
perlu dipilah berdasarkan umur dan/atau jenis
kelamin. Pengetahuan ini dapat diperoleh
melalui penelitian primer dan
sekunder.

Gunakan
metode kuantitatif dan
kualitatif
Menggunakan metode kombinasi
memungkinkan triangulasi dan
memungkinkan Anda untuk lebih yakin
dengan temuan Anda. Kombinasi ini juga
memberikan Anda kemampuan untuk

6 Sangat penting untuk mempelajari tentang metodologi yang
sangat spesifik yang dapat menginspirasi pendekatan yang
benar-benar kita butuhkan. Ambil sebagai contoh dari menu ini:
Memetakan Preferensi Gender untuk Pakan dari Pohon dan Semak,
Memahami Peran Gender dalam Produksi dan Pemasaran Produk
Pohon Wanatani menggunakan Penilaian Tugas, Penilaian Spesifik
Gender untuk Sumber Daya Alam menggunakan Permainan
Kerikil, Pemetaan Sumber Daya Partisipatif untuk Analisis Gender,
Memahami Apresiasi Gender dari Bentang Alam Multifungsi melalui
Interpretasi Pemandangan, Memperoleh Pemahaman Spesifik
Gender tentang Fungsi Bentang Alam melalui GIS Partisipatif,
dan Analisis Jaringan Sosial untuk Menentukan Sumber Informasi
dan Bibit Pohon yang Dibedakan secara Gender adalah beberapa
contohnya (lihat Catacutan dkk. 2014a).
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menyesuaikan argumen pada beragam
audiens sesuai dengan preferensi
untuk temuan kuantitatif
maupun kualitatif.
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Cari berbagai
perspektif
Salah satu kesalahan terbesar yang
mungkin Anda buat ketika mengintegrasikan
isu gender ke dalam penelitian Anda adalah
mewawancarai terlalu sedikit individu. Mewawancarai
perempuan saja akan memberikan informasi dari
perspektif perempuan, namun tidak memberikan
Anda pemahaman tentang di mana dan bagaimana
pendapat laki-laki dan perempuan berbeda,
bertentangan atau tumpang tindih. Demikian
juga halnya, mewawancarai hanya
perempuan yang paling vokal juga
akan memberikan gambaran
yang bias.

Sediakan waktu
dan anggaran yang cukup
untuk tahapan penelitian
berulang
Memahami dinamika gender adalah proses
berulang yang mungkin menuntut Anda untuk
kembali ke lapangan beberapa kali. Mungkin
diperlukan lebih dari satu wawancara atau percakapan
dengan informan Anda untuk sepenuhnya memahami
dinamika rumah tangga atau masyarakat. Adalah

Keuntungan dari metodologi pengumpulan data
yang bervariasi, khususnya yang partisipatif, perlu
dievaluasi sebelum memutuskan bagaimana studi
akan dilaksanakan (untuk pembahasan tentang ini,
lihat Nightingale 2003; Colfer dan Minarchek 2012;
Manfre dan Rubin 2012; CGIAR Gender Platform
n.d.). Dalam hal pendekatan yang berwawasan ke
depan, metode seperti analisis prospektif partisipatif
(participatory prospective analysis, PPA) dapat membantu
merencanakan skenario di masa mendatang. PPA
mempelajari dan mengantisipasi perubahan dan
meliputi perkiraan masa depan serta penyusunan
berbagai skenario alternatif. PPA juga memfasilitasi
keterlibatan multipihak yang mungkin memiliki
perspektif yang berbeda dan terkadang saling
berlawanan. Sebagai suatu pendekatan kolaboratif,
PPA mengikutsertakan semua aktor yang terlibat dalam
implementasi reformasi tenurial hutan untuk menyusun
suatu strategi konsensus (lihat sebagai contoh, Liswanti
dkk. 2019 untuk Indonesia, dan panduan metodologi
dalam Bourgeois dkk. 2017).
Setelah data dan informasi dikumpulkan, rancangan
laporan dapat disiapkan dan dibagikan dalam lokakarya
dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan
yang spesifik untuk memastikan keseimbangan
representasi dan akurasi. Setelah selesai, laporan status
tersebut dapat digunakan untuk menyiapkan suatu
ringkasan atau rangkuman (dan diterjemahkan ke
dalam bahasa lokal). Proses ini dapat membantu untuk
menyebarluaskan temuan dan rekomendasi utama
dalam menyusun strategi. Studi seperti ini juga dapat
diperbarui kembali setelah mungkin, 5 tahun untuk
dapat memberikan gambaran arah perubahan.

tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa
proposal penelitian Anda telah dirancang
dengan mempertimbangkan sumber daya
pendanaan dan waktu
yang memadai.

Gambar 8. Prinsip-prinsip panduan
untuk penelitian aksi tentang gender
dan tenurial hutan.
Sumber: Manfre dan Rubin (2012).
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

MENGANALISIS
KESETARAAN
GENDER DALAM
STRATEGI
KEHUTANAN
MASYARAKAT
YANG BARU:
Pembelajaran
dari Republik
Demokratik Kongo

3

dimanfaatkan untuk berbagai tujuan (Rainforest Foundation
UK 2018). RDK memiliki hutan tropis terbesar dan terluas
kedua di dunia. Hal ini adalah peluang besar untuk
mencapai kesetaraan gender: terdapat potensi dampak
yang besar pada 40 juta orang yang bergantung pada hutan
(setengah dari populasi nasional) dengan sekitar 75 juta ha
(tiga perempat dari kawasan hutan nasional) tersedia untuk
kehutanan masyarakat.
Mengingat ini adalah perkembangan baru, potensi untuk
menggerakkan praktik-praktik berkesetaraan gender sejak
awal sangatlah besar. Karena besarnya tugas ke depan,
sebuah LSM internasional yang berkecimpung dalam
bidang kehutanan masyarakat, Rainforest Foundation UK,
meyakini pentingnya belajar dari proyek percontohan
kecil yang dibangun berdasarkan analisis yang cermat
tentang kondisi lokal untuk kemudian diperluas
skalanya.7 Kegagalan sejak dini akan mengecewakan
masyarakat. Oleh karena itu, ketika Meja Bundar untuk
Kehutanan Masyarakat (Roundtable on Community Forestry)
dibentuk pada tahun 2015 untuk mempersiapkan

PERTANYA A N UNTUK REFLEKS I

Strategi Kehutanan Masyarakat Nasional (yang difinalkan
pada tahun 2018), platform ini juga mengatur tentang

Bagaimana sebuah analisis tantangan
gender dapat membantu mewujudkan
kesetaraan gender dalam kerangka kerja
hukum yang baru untuk kehutanan
masyarakat?

pelaksanaan prinsip-prinsip kunci gender dan kesetaraan.8
Berdasarkan dokumen tersebut, 10 konsesi percontohan
telah dibentuk di RDK bagian barat selama periode 5 tahun
(2018-2023). Rancangan proyek percontohan ini melibatkan
kajian pustaka dan penilaian lapangan (di Provinsi Équateur)

Pada bulan Februari 2016, Republik Demokratik Kongo

tentang isu-isu gender pada masyarakat Bantu (Rainforest

(RDK) memfinalkan suatu kerangka kerja hukum yang baru

Foundation UK 2019b, lihat juga Moïse 2019).9

bagi kehutanan masyarakat. Dibandingkan dengan negaranegara tetangganya, ini adalah perkembangan yang luar

Melalui proses ini, beberapa elemen kunci tantangan

biasa karena konsesi kehutanan masyarakat lokal akan jauh

gender menjadi fokus: perempuan dibandingkan

lebih luas (maksimum 50.000 hektare), dikelola selamanya

laki-laki memiliki akses yang terbatas ke pendidikan,

oleh masyarakat lokal dengan mengikuti adat dan dapat

informasi, layanan kesehatan reproduksi, jaringan kerja

7 Penelitian yang mempelajari manfaat finansial hutan kemasyarakatan di RDK timur menunjukkan bahwa karena biaya awal yang tinggi
dan persyaratan peraturan yang kompleks, hutan kemasyarakatan yang diteliti memiliki kinerja keuangan yang negatif (Lescuyer dkk. 2019).
8 Dalam strategi ini, gender dianggap sebagai sebuah “komponen lintas sektor” dan “poros strategisnya juga harus memasukkan perspektif
gender, kaum muda dan kelompok rentan agar menjadi inklusif.” Selain itu, disebutkan bahwa perempuan “adalah pengguna penting
ekosistem hutan dan harus diperhitungkan saat menyusun struktur tata kelola, membuat keputusan dan mengalokasikan konsesi”. Secara
khusus, ini melindungi dari interpretasi noninklusif praktik-praktik adat: “model RDK berdasarkan entitas adat dan budaya (keluarga, klan, dan
garis keturunan) tidak boleh mendiskriminasikan perempuan.”
9 Mengingat perempuan adat menghadapi tantangan yang berbeda, dinamika gender dalam masyarakat mereka akan perlu dipelajari
secara terpisah.
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sosial dan ekonomi, serta kesempatan dalam pengambilan

•

keputusan (lihat juga Samndong dan Kjosavik 2017).

mengupayakan setidaknya 30% representasi oleh
perempuan pada struktur pengelolaan lokal, dengan

Meskipun perempuan sama aktifnya dengan laki-laki dalam

mengupayakan hingga 50% pada akhirnya;

pengelolaan hutan, hal ini tidak diterjemahkan ke dalam

•

mendorong munculnya pemimpin perempuan;

kewenangan atas keputusan di tingkat rumah tangga atau

•

mencatat pengetahuan dan praktik-praktik oleh

masyarakat (Steim dan Krause 2016). Karena hak atas tanah
didasarkan pada marga dan garis keturunan, perempuan

perempuan terkait hutan;
•

bergantung pada laki-laki untuk akses dan kepemilikan, dan
tidak ada undang-undang yang memadai yang menjamin

yang ada;
•

hak dan warisan mereka (Moïse 2019). Mengingat dinamika

mengembangkan indikator yang mengukur
keterlibatan kuantitatif dan kualitatif perempuan,

yang membatasi ini, perempuan mengusulkan agar satu
orang laki-laki dan satu orang perempuan dari setiap marga

menyusun inventarisasi dari praktik-praktik kolektif

serta manfaat yang mereka peroleh;
•

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu,

harus duduk di komite pengelolaan hutan kemasyarakatan

seperti kelompok terarah atau pemetaan, dengan

setempat, yang juga harus mencakup perwakilan dari

kelompok perempuan secara terpisah;

kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Di sini, karena

•

gugus-gugus marga yang berbeda di suatu desa mengatur
urusan kolektif di tingkat marga, maka ‘komunitas’ dalam

langsung menguntungkan perempuan;
•

kehutanan masyarakat membutuhkan keterwakilan marga.
Mengingat hubungan gender berbeda-beda menurut suku,

memastikan bahwa redistribusi pendapatan secara
mendorong jejaring kerja antar perempuan dari
komunitas yang berbeda;

•

melanjutkan upaya peningkatan kesadaran pada

menangani masalah gender di seluruh masyarakat adalah

kelompok-kelompok laki-laki yang berbeda (para

pekerjaan yang rumit.

tetua, kepala rumah tangga, kaum muda);
•

mengidentifikasi ‘penggerak’ kesetaraan laki-laki.

Hal yang paling penting, penilaian gender menemukan
bahwa terdapat kebutuhan yang tinggi untuk membangun

Pada akhirnya, analisis gender ini menghasilkan aksi-

kapasitas pegawai pemerintah setempat juga mengubah

aksi positif untuk mengubah perlindungan secara

perilaku anggota masyarakat melalui dukungan berbagai

hukum pada tingkat provinsi. Di Provinsi Équateur,

organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil

Koalisi Pemimpin Perempuan untuk Lingkungan dan

lainnya. Rekomendasi proaktif untuk aksi responsif gender

Pembangunan Berkelanjutan telah berhasil dimobilisasi

antara lain adalah (lihat Rainforest Foundation UK 2019b):

untuk pertama kalinya, menyusun peraturan provinsi
yang melindungi hak atas tanah dan hutan bagi

•

•

mengakui pentingnya kesetaraan gender dalam undang-

perempuan pada Mei 2018 (Losale dan Cyr 2018).

undang badan pengelolaan pada kerangka kerja hukum

Sekarang Koalisi ini memobilisasi perubahan serupa

kehutanan masyarakat yang ada;

di provinsi Mai-Ndombe, Sud Kivu dan Kongo Tengah.

menetapkan batas minimum atau kuota untuk partisipan

Tindakan ini bisa menjadi momentum untuk pengakuan

perempuan;

hak perempuan atas hutan pada tingkat nasional.

PEM BEL A JA RA N
Bekerja secara cepat untuk mengidentifikasi tantangan gender dalam menghadirkan kerangka hukum
baru untuk kehutanan masyarakat dengan melakukan penilaian gender. Proses ini dapat menyediakan
suatu rangkaian intervensi responsif gender yang sesuai dengan kondisi lokal bersamaan dengan revisi
kerangka hukumnya.
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Saya telah menekankan perlunya

menempatkan perjuangan perempuan kulit
hitam secara geopolitik untuk memahami
dinamika dari dominasi dan perlawanan,
serta hubungan kekuasaan yang tidak
merata dan beragam di dalam ruang
tempat perempuan bertindak. Saya juga
menekankan heterogenitas pergerakan
perempuan, serta menelusuri bagaimana
ras dan etnis bersinggungan dengan
gender, kelas dan faktor-faktor lain dalam
membentuk kebutuhan dan aktivisme para
perempuan Afro-Kolombia. Terakhir, saya
meminta para feminisme pascakolonial
untuk menyampaikan kepada para sarjana
kehutanan dan pakar gender tentang
pentingnya merefleksikan secara kritis
keinginan dan metode untuk melestarikan
hutan dan memperbaiki kehidupan
perempuan Dunia Ketiga. Artinya, ke dalam
diskusi tentang hutan dan gender, saya
menyampaikan pengingat bahwa proyek
pembangunan dan konservasi adalah
proyek perubahan lingkungan dan sosial,
dan oleh karenanya menjadi proyek politik
yang tertanam di dalam jaringan hubungan
kekuasaan yang kompleks dan tidak
seimbang. Memahami hubungan kekuasaan
dan bagaimana mereka terungkap di lokasi
dan sektor tertentu adalah kunci bagi
penelitian dan aksi gender dan kehutanan.

Dr. Kiran Asher
Profesor Jurusan Studi tentang Perempuan,
Gender dan Seksualitas, Universitas
Massachusetts-Amherst (2016)
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1.4

MEMBUAT PERUBAHAN
LANGKAH 2: MENYUSUN STRATEGI
Langkah pertama dalam analisis gender situasional
menyoroti tantangan sehingga rencana strategis dapat
mendefinisikan arah perubahan secara keseluruhan yang
dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan responsif
gender bagi tenurial hutan berbasis masyarakat. Langkah
kedua untuk membuat perubahan adalah: Menyusun
Strategi. Langkah ini mengatur di mana masyarakat,
kantor atau institusi Anda ingin berada pada titik tertentu
di masa mendatang dan langkah seperti apa yang akan
dibutuhkan untuk mencapainya. Jika berguna, langkah
ini dapat mengintegrasikan sebuah pernyataan visi
tentang dunia kehutanan yang setara gender yang ingin
diwujudkan untuk menangkap elemen-elemen inspiratif
yang mendorong cara berpikir dan bekerja secara
strategis. Strategi ini kemudian dapat menetapkan tujuan
yang spesifik untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu.
Idealnya, di dalamnya juga terdapat komponen terkait
komunikasi dan pengaruh. Setelah selesai, langkah ketiga
untuk perubahan, Mewujudkan, dapat dilakukan untuk
menyusun road map atau rencana aksi yang menjelaskan
serangkaian langkah-langkah spesifik yang dibutuhkan
untuk memastikan ketercapaian tujuan.
Dalam menyusun sebuah rencana aksi yang
berorientasikan hasil, ada baiknya diawali dengan
mempertimbangkan pembelajaran yang telah muncul
dari pekerjaan tentang reformasi tenurial hutan sampai
saat ini (lihat, misalnya, Coleman 2019) (Gambar 9). Hal
ini membantu dalam memeriksa arah pembangunan,
tujuan-tujuan sektor kehutanan dan konteks tenurial
hutan saat ini, untuk menyaring dan memprioritaskan
isu-isu apa yang membutuhkan perhatian awal, juga
bagaimana untuk mewujudkan transformasi.
Setelah diperoleh pemahaman tentang apa saja kebutuhan
utamanya, maka proses untuk memperjelas tujuan-tujuan
spesifik menjadi lebih mudah. Gambar 10 memberikan
daftar semua elemen utama yang membutuhkan perhatian
strategis dalam memastikan reformasi tenurial hutan
yang responsif gender. Beberapa elemen tersebut akan
membutuhkan strategi yang mampu bertahan selama
periode waktu yang lama: seperti mewujudkan reformasi
kebijakan atau hukum. Hal lainnya, seperti membangun
sistem pencatatan hak-hak tenurial yang terpilah gender,
dapat secara lebih cepat diwujudkan, khususnya pada
tingkat lokal. Dalam berpikir secara strategis, penting untuk
mengurutkan intervensi sehingga apa pun yang dapat

berhasil secara cepat dan memperoleh pengakuan publik
yang meluas akan memunculkan momentum menuju
gambaran jangka panjangnya.
Menyusun rencana strategis membutuhkan suatu rencana
antisipatif. Siapa yang harus memimpin penyusunannya?
Idealnya, pimpinan kantor, organisasi atau desa
harus menjadi koordinator kunci, yang bersama staf
pendukungnya merancang proses perencanaan strategis.
Akan diperlukan suatu pertemuan, baik selama satu atau
dua hari atau lebih. Pertimbangan penting termasuk
siapa yang akan berpartisipasi: di sini, tidak hanya
melibatkan staf yang mewakili (setara gender), tetapi
juga melibatkan anggota lain dari organisasi kolaboratif
yang ada dan memiliki hubungan yang produktif,
serta beberapa ahli pada bidang-bidang utama seperti
gender dan pengelolaan hutan. Pertimbangkan di mana
pertemuan ini akan berlangsung. Apakah akan dilakukan
di kantor, atau apakah ada tempat terbuka di mana
para peserta dapat terhubung secara sosial dan pada
saat yang sama juga berfokus pada rencana strategis?
Kemudian, yang terpenting, memiliki fasilitator yang dapat
membantu mengatur jadwal sesi perencanaan strategis
dan memfasilitasi sesi utama (beberapa akan bergaya
pleno dan lainnya akan menjadi diskusi kelompok kecil).
Perencanaan awal yang cermat bersama fasilitator untuk
mengatur setiap bagian dari pertemuan perencanaan
strategis akan menjadi landasan untuk usaha kolaboratif
yang sukses. Penanaman budaya mendengarkan, refleksi
bersama, dan bertukar pikiran tentang kemungkinan
masa depan akan memastikan bahwa rencana tersebut
mendukung visi peserta secara keseluruhan.
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AGENDA PEMBANGUNAN
GLOBAL & NASIONAL
•

•

•

STRATEGI UNTUK PERUBAHAN

Harus menjadi bagian dari
agenda reformasi yang
holistik dan terintegrasi
untuk sektor kehutanan yang
sejalan dengan kebijakan
tentang kesetaraan gender
dan inklusi sosial, juga
pengentasan kemiskinan.
Perlu dikaitkan dengan
tujuan keseluruhan agenda
pembangunan nasional,
termasuk tentang kesetaraan
gender.
Dapat memanfaatkan
agenda global seperti Agenda
Pembangunan Berkelanjutan
2030, Kesepakatan Paris
VGGT, REDD+ dan Restorasi
Bentang Alam Hutan untuk
membangun momentum.

•

Memanfaatkan momentum untuk
memastikan bahwa tindakan tersebut
memiliki peluang yang lebih besar
untuk mencapai tujuan reformasi
tenurial hutan yang diinginkan.

•

Mengidentifikasi agen perubahan
yang kuat: memperkuat perempuan,
masyarakat dan organisasi adat serta
para penggerak tenurial sehingga
mereka dapat mendukung agenda
tenurial hutan yang responsif gender.

•

Mempraktikkan proses berulang yang
melibatkan kolaborasi, pembelajaran
dan refleksi dalam transisi menuju
kesetaraan gender.

•

Mengumpulkan dan berbagi pelajaran
tentang pencapaian dan tantangan
lembaga dan perusahaan pengelolaan
hutan tingkat lokal dengan menelusuri
perubahan.

Gambar 9. Pembelajaran untuk pendekatan strategis menuju reformasi tenurial hutan responsif
gender yang efektif.
Sumber: Diadaptasi dari Hobley (2007), FAO (2011, 2014b); Aggarwal dan Freudenberger( 2013);
Mayers dkk. (2013); RRI (2017, 2018, 2019).
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TATA KELOLA TENURIAL HUTAN BERBASIS
MASYARAKAT YANG BERTANGGUNG JAWAB

KEBIJAKAN DAN HUKUM
NASIONAL
•

•

•

•

•

Membangun pendekatan
responsif gender ke dalam
kerangka hukum dan kebijakan
yang mendorong perlindungan
dan penguatan hak, serta
kesetaraan sosial, namun secara
proaktif mempertimbangkan
bagaimana implementasi
dapat secara praktis diterapkan
dengan cara yang efektif.
Meninjau kerangka prosedur
dan kelembagaan untuk
memastikan adanya peran,
panduan dan ketentuan yang
jelas untuk mengkoordinasi
implementasi responsif gender
pada semua tingkat tata kelola.

•

Bertujuan untuk memahami
keterikatan budaya dan sosial
dari praktik-praktik tenurial
dengan mengidentifikasi
berbagai jaringan lokal yang
memengaruhi bagaimana
arena pembuatan keputusan
berfungsi.

•

Bekerja menuju lembaga
tata kelola tenurial yang
transparan, akuntabel dan
partisipatif yang berorientasi
pada kepentingan multipihak.

•

Bertujuan untuk menyelaraskan
sistem tenurial hutan dengan
sistem tenurial lahan.
Mengidentifikasi apakah
terdapat proses desentralisasi
yang konstruktif yang
devolusinya dapat berfungsi
untuk mendorong perubahan
responsif gender.

Jika terdapat kerangka kerja
yang baru untuk bentuk-bentuk
tenurial masyarakat, lakukan uji
coba dan selanjutnya perluaslah
skalanya sehingga hak dapat
diterjemahkan menjadi manfaat
yang bernilai dalam praktiknya.

•

Berusaha keras untuk
memastikan tidak ada
pengembalian atau
pengurangan hak tenurial IPLC.

•

Memastikan bahwa aturan
tenurial hutan sesuai dengan
kondisi, kebutuhan dan
tujuan lokal – aturan yang
rumit memberikan peluang
implementasi yang lebih rendah
dan biaya transaksi yang lebih
tinggi.

•

Membantu untuk fokus pada
hukum dan kebijakan, dan

Membangun jaringan yang
suportif untuk membantu
gender focal point di
kementerian kehutanan dalam
melaksanakan pekerjaan
mereka.
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juga membangun tenurial
hutan dengan gender yang
‘cukup terjamin’ dengan
mengupayakan faktor-faktor
yang berpengaruh pada
persepsi kepastian tenurial
seperti praktik-praktik sosial,
kepercayaan terhadap
pemerintah dan kesadaran
hukum.
•

Mendukung dan memperkuat
kesetaraan sosial secara
keseluruhan dalam rezim
tenurial masyarakat
melalui jalur yang saling
menguntungkan (win-win)
menjalin kerja sama dengan
penggerak laki-laki.

•

Membangun sistem
kepatuhan gender dengan
aturan tenurial hutan untuk
memastikan rendahnya biaya
transaksi dan kemampuan
penegakan hukum yang
maksimal.

•

Memulai uji coba dengan
sektor swasta dalam
penguatan hak tenurial hutan
yang setara gender yang
dipegang oleh IPLC untuk
mendorong perusahaan
sosial (social enterprise) dan
pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan.
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1
2
3
4

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Kerangka
hukum
untuk hak
tenurial

•

Pengakuan semua hak dan pemegang hak, termasuk
perempuan dan laki-laki dengan status yang berbeda.

•

Pengakuan sekumpulan hak yang kuat yang secara inklusif
dialokasikan untuk semua perempuan dan laki-laki.

•

Pengakuan ‘kumpulan sumber daya yang holistik’ yang
mendukung potensi perempuan dan laki-laki.

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Implementasi
pengakuan hukum

•

Prosedur yang dapat diakses dan efisien yang cocok
untuk perempuan dan laki-laki.

•

Pengakuan formal atas lahan adat dan masyarakat.

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Peraturan
yang tepat
KEY ACTION ARENA
untuk pengelolaan
lahan dan sumber
daya

•

Tujuan pengelolaan yang memperhatikan kebutuhan
perempuan dan laki-laki.

•

Peraturan yang sederhana, meminimalisir biaya transaksi
dan yang sesuai dengan tujuan pengelolaan.

•

Implementasi proses perizinan yang efisien.

•

Pengakuan keragaman penghidupan berbasis sumber daya.

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Dukungan efektif
dari lembaga
pemerintah yang
bertanggung jawab

•

Proses partisipatif dan adaptif untuk pembuatan keputusan
dengan partisipasi setara dari perempuan dan laki-laki.

•

Komitmen politik dan tujuan yang selaras termasuk kesetaraan
gender.

•

Mandat yang jelas dan saling mendukung untuk lembagalembaga yang bertanggung jawab yang mengikutsertakan
kesetaraan gender.

•

Kapasitas dan sumber daya finansial untuk transformasi
kesetaraan gender melalui peran implementasi pemerintah.

Gambar 10. Arena aksi utama untuk memastikan reformasi tenurial hutan yang responsif gender.
Sumber: Diadaptasi dari Bank Dunia (2019a).
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5
6
7
8
9

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Tata kelola tenurial
yang berdaya dan
inklusif

•

Lembaga dan proses pengambilan keputusan yang
inklusif yang melibatkan perempuan dan laki-laki
dengan status yang berbeda.

•

Aturan dan/atau rencana yang ditetapkan masyarakat
untuk tata kelola lahan dan sumber daya.

•

Kapasitas dan sumber daya keuangan untuk kepastian
tenurial dan peran lembaga tenurial.

•

Kaitan multilevel ke mobilisasi sosial, advokasi dan
organisasi pendukung seperti organisasi perempuan
dan federasi kehutanan.

•

Kerangka kerja yang memungkinkan untuk
pengembangan usaha.

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Sistem untuk
mencatat hak
tenurial

•

Informasi yang akurat dan terpilah berdasarkan gender.

•

Aksesibilitas dan keterjangkauan sistem untuk
mencatat, memelihara/memperbarui dan berbagi
informasi tentang hak tenurial.

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Penegakan hak
tenurial

•

Kapasitas yang sensitif gender dan saling mendukung
antara lembaga yang bertanggung jawab untuk
penegakan.

•

Implementasi sistem pemantauan dan penegakan yang
efektif yang melibatkan perempuan dan laki-laki.

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Perlindungan hak
tenurial dalam
kaitannya dengan
bentuk lain dari tenurial
dan tata guna lahan

•

Kejelasan hukum dan mekanisme penyelesaian konflik
untuk koherensi kebijakan pedesaan dan lingkungan hidup.

•

Pengamanan yang kuat untuk menghindari pelanggaran
hak tenurial – termasuk persetujuan atas dasar informasi
awal tanpa paksaan (FPIC) serta standar lingkungan hidup
dan sosial.

ARENA AKSI UTAMA

DIMENSI

Resolusi konflik
dan perselisihan

•

Mekanisme yang dapat diakses dan kompeten untuk
menyelesaikan perselisihan yang diprakarsai oleh
perempuan dan laki-laki tentang hak tenurial.

•

Resolusi perselisihan sensitif gender yang efektif.
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MENYUSUN
STRATEGI UNTUK
MENCAPAI
KEMAJUAN GENDER:
Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara
memobilisasi
pengetahuan
perempuan untuk
pengakuan hutan adat
di Indonesia

4

dalam Konstitusi Indonesia. Menanggapi hal tersebut,
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
(dikenal sebagai MK 35) menetapkan preseden
dengan menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi
menjadi bagian dari hutan negara. Keputusan ini telah
melegitimasi pengalihan besar-besaran hak tenurial
hutan dari pemerintah kepada masyarakat adat yang
memengaruhi sekitar 50-70 juta masyarakat adat
yang tinggal di dalam dan sekitar hutan Indonesia.
Pertanyaannya adalah seberapa cepat proses ini benarbenar terjadi?
Pada tahun 2010, sebelum uji materi ini, AMAN telah
lebih dulu meletakkan landasan pekerjaan untuk
pengakuan hak-hak adat yang berdimensi gender.
AMAN secara aktif melibatkan perempuan dalam
pemetaan partisipatif hutan adat (mencakup lebih
dari 7 juta ha sampai saat ini). Selain itu, AMAN juga
mendirikan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA),
bersama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
(JKPP) dan Forest Watch Indonesia (Down to Earth
Indonesia 2010). BRWA menetapkan standar untuk

PERTANYA A N UNTUK REFLEKS I

pemetaan dan dokumentasi partisipatif masyarakat.
Lembaga ini berfungsi sebagai pusat layanan yang

Bagaimana pemetaan partisipatif
antisipatif berhasil mengikutsertakan
pengetahuan perempuan ke dalam
percepatan pengakuan hutan adat
berskala besar?

mencatat, memverifikasi dan mengesahkan klaim
sebelum diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Badan ini juga mengintegrasikan
peta-peta tersebut ke dalam inisiatif pemetaan terpadu
pemerintah lainnya. Sejak awal, pendekatan pemetaan
JKPP menyadari pentingnya pengetahuan perempuan

Dalam sebuah kejadian penting, pada tahun 2012

tentang batas dan sumber daya di wilayah mereka

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di

(Down to Earth Indonesia 2014).

Indonesia mengajukan permohonan untuk pengujian
materi resmi atas UU Kehutanan No. 41 tahun 1999.

Alih-alih menggunakan pendekatan blanket gender,

Mereka menegaskan bahwa meskipun undang-

JKPP memahami kebutuhan untuk mempertimbangkan

undang mengakui keberadaan hutan adat, hutan

dinamika gender lokal yang sebenarnya, termasuk

tersebut akan ditetapkan dan dikelola sebagai hutan

tingkat kepemimpinan dan kewenangan perempuan

negara. AMAN beralasan bahwa undang-undang

dalam masyarakat adat yang berbeda di sepanjang

ini bertentangan dengan asas-asas yang tercantum

kepulauan. Mantan Koordinator Nasional JKPP,
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Kasmita Widodo (sekarang menjabat sebagai Kepala

positif telah muncul. The Tenure Facility mendukung

BWRA) menjelaskan bahwa ketika perempuan telah

perluasan upaya pemetaan partisipatif yang dilakukan

memimpin dalam komunitasnya, seperti dalam

AMAN (The Tenure Facility n.d.), khususnya dengan

perlawanan mereka terhadap pertambangan, mereka

memasukkan perspektif gender. Sejalan dengan hal itu,

juga memainkan peran dominan dan strategis dalam

terdapat gelombang baru perubahan organisasi yang

pekerjaan pemetaan partisipatif. Di beberapa tempat

memperkuat keterlibatan perempuan dalam pemetaan

(seperti dalam masyarakat adat Tanah Ai di Flores,

hutan adat. Pada tahun 2012, AMAN melebarkan

Nusa Tenggara Timur) di mana perempuan adalah

sayapnya dengan membentuk organisasi Perempuan

pemegang hak resmi atas lahan yang membayar

AMAN (Perempuan Aman n.d.). Ketuanya, Devi

pajak tanah, mereka secara alami mengambil peran

Anggraini menegaskan bahwa tujuan Perempuan Aman

pemimpin dalam pemetaan dan pembuatan keputusan

adalah untuk melibatkan lebih banyak perempuan

pemanfaatan lahan. Bahkan ketika perempuan tidak

baik dalam pemetaan partisipatif masyarakat dan

menjadi pemimpin, pekerjaan JKPP telah memobilisasi

dalam perancangan hukum pada tingkat lokal dan

satu perempuan dari setiap desa dalam tim pemetaan,

nasional untuk membangun pengembangan ekonomi

menyelenggarakan pertemuan kelompok terarah

perempuan. Selain itu, baik ketua AMAN saat ini, Rukka

perempuan, membentuk tim fasilitasi khusus

Sombolinggi, maupun ketua Konsorsium Pembaruan

perempuan untuk pergi dari rumah ke rumah dan

Agraria (KPA) nasional (mendukung hak tenurial

mengadakan pertemuan pada waktu dan tempat yang

adat) adalah perempuan. Perkembangan ini terjadi

sesuai dengan jadwal perempuan.

dengan latar belakang hanya sedikit perhatian yang
diberikan pada gender dan tenurial hutan di Indonesia

Walaupun babak pertama dari implementasi MK

(Siscawati dan Mahaningtyas 2012; Siscawati 2020).

35 masih sangat lemah, dengan hanya 66 sertifikat

Secara keseluruhan, inisiatif responsif gender telah

hutan adat telah dikeluarkan atas lebih dari 44.630

berkembang untuk memastikan bahwa implementasi

hektare sampai pada 2020 (dengan wilayah terbesar

MK 35 dalam skala besar merupakan upaya yang

di Kalimantan seluas 9.480 ha), berbagai tanda

inklusif secara sosial.

10

PEM BEL A JA RA N
Pikirkan pentingnya pemetaan partisipatif responsif gender ketika meletakkan landasan kerja untuk
pengakuan tenurial hutan adat dengan memahami kekhasan gender setempat dan membangun
kepemimpinan perempuan dalam organisasi-organisasi penting nasional dan resmi.

10

Baca pada situs pemerintah untuk data terbaru tentang hutan adat: http://pkps.menlhk.go.id/
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Sebagai seorang

perempuan, 35 tahun yang lalu
di sekolah kehutanan, saya perlu
dilatih dalam hal yang membuat
saya dipekerjakan oleh perusahaan,
jadi saya memutuskan untuk
bekerja di bidang pemuliaan
pohon. […] Memasuki industri yang
didominasi laki-laki merupakan
tantangan. […] Ini membuat saya
lebih kuat, dan saya pikir saya telah
belajar tentang kepemimpinan.
Salah satu hal yang saya pelajari
adalah bahwa semua kesuksesan
atau kegagalan Anda bergantung
pada cara Anda melakukan
sesuatu. Ini bukan tentang
pengetahuan Anda, ini bukan
tentang kapasitas Anda, namun
tentang seberapa baik Anda
melakukan sesuatu.

Ivone Namikawa
Pimpinan Bersama, The Forests
Dialogue (Santiago 2020)
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1.5

MENCIPTAKAN PERUBAHAN
LANGKAH 3 : MEWUJUDKAN
Langkah ketiga, Mewujudkan, berpusat pada bagaimana
merancang dan mengimplementasikan intervensi
yang dapat mendorong perubahan yang ingin
dicapai dalam rencana strategis. Prosesnya adalah
membentuk suatu road map atau rencana aksi. Salah
satu kesulitan utama yang dihadapi oleh para pejuang
reformasi tenurial adalah bahwa rencana strategis tidak
pernah benar-benar diimplementasikan. Ini artinya
pertimbangan harus diberikan pada praktik-praktik
yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan
kondisi politik, siapakah yang menjadi agen perubahan
kolaboratif, skenario anggaran dan sumber daya
manusia yang tersedia untuk melaksanakannya.
Kenyataannya jauh lebih rumit, menyita waktu dan
tidak dapat diprediksi dibandingkan dengan skenario
idealnya. Untuk mencapai hasil yang positif diperlukan
aksi-aksi jangka pendek maupun jangka panjang yang
akan membangun kepercayaan diri dan antusiasme
untuk mencapai tujuannya. Hal ini menuntut suatu
pendekatan yang gigih.
Pada road map apa pun, penting untuk mengidentifikasi
proses perubahan yang diperlukan untuk mencapai
subtujuan yang terkait dengan suatu arena aksi tertentu.
Proses ini bisa jadi bertahap, terkait dengan empat
ruang aksi yang berbeda (Gambar 11).
Pemikiran yang cermat tentang siapa mitra untuk
perubahan akan membantu pencapaian tujuan yang
ditargetkan. Siapakah aktor-aktor yang penting dan apa
pemicu perubahan yang perlu dipikirkan dengan cermat

(Bhalla 2016)? Organisasi manakah yang memiliki
jaringan kerja dan pengaruh pada arena aksi tertentu?
Pemimpin mana yang dapat mendukung pekerjaan
lokal sehingga pendekatan yang produktif dan tepat
sasaran dapat terwujud? Bagaimana cara yang tepat
untuk secara perlahan-lahan membina pemimpin yang
memiliki pengaruh dan pengetahuan strategis tersebut?
Bagaimana CSO yang berpengaruh dapat didukung
dengan pelatihan tentang isu-isu tenurial (lihat FAO
2014b; dan FAO dan FIAN International 2017, misalnya)?
Beberapa poin-poin penting dalam mempertimbangkan
mitra kolaborasi:
•

Perkaya pandangan Anda tentang jalur perubahan
dan agen perubahan - jangan selalu memilih hal
yang sudah umum; pikir dan pikirkan lagi.

•

Identifikasi agen perubahan perempuan - dalam
organisasi perempuan serta pemimpin perempuan
yang berpengaruh, namun juga mereka yang
menjadi dirinya sendiri melalui pengalaman yang
memadai dan motivasi yang sungguh-sungguh.

•

Bekerja dengan laki-laki sebagai sekutu dan
mengidentifikasi penggerak laki-laki dan pemimpin
organisasi yang secara aktif mengupayakan
kesetaraan gender di sektor kehutanan.

•

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan siapa
yang kemungkinan menentang perubahan dan
bagaimana mereka dapat diajak ke dalam proses
dan dialog untuk perubahan.
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PEMAMPU PROSES

TATA KELOLA TENURIAL

Kerangka kerja dan proses
kebijakan, hukum, peraturan
dan administrasi pemerintah
di tingkat nasional dan lokal.

Tata kelola tenurial
responsif gender di
tingkat lokal atau
masyarakat.

JARINGAN KERJA

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Organisasi dan
jaringan kerja
yang memobilisasi
perubahan.

Sekumpulan hak dan tanggung
jawab tertentu yang dialokasikan
untuk perempuan dan laki-laki
IPLC menurut kerangka kerja
kesanggupan dan badan tata
kelola hutan lokal.

Gambar 11. Empat ruang aksi untuk reformasi tenurial hutan yang responsif
gender.
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•

•

Membangun secara aktif kapasitas dan efektivitas
anggota koalisi dan jejaring kerja kunci untuk
mendukung tujuan rencana strategis sehingga
perubahan dapat dilakukan pada tingkat nasional
dan lokal.
Bersama memikirkan bagaimana keterlibatan yang
kuat dapat diwujudkan sehingga para pemimpin
yang berpengaruh, seperti para anggota parlemen
dan pembuat kebijakan lain atau kepala desa,
dapat terinspirasi untuk mengambil alih tantangan
jangka panjang reformasi.

Untuk setiap komponen pada road map atau rencana
aksi, secara cermat pikirkan jenis titik masuk yang
tepat (lihat Marin dan Kuriakose 2017). Kemudian
pertimbangkan jalur yang realistis untuk mencapai
perubahan (lihat Gambar 12 untuk berbagai contoh).
Alih-alih berpikir tentang sebuah tujuan yang besar,
seperti mereformasi undang-undang kehutanan
untuk memastikan gender ditindaklanjuti pada
semua dimensi: persempit cakupannya dan pikirkan
bagaimana mengikutsertakan prinsip-prinsip tertentu
ke dalam hukum kehutanan seperti keterwakilan dalam
pembuatan keputusan, atau bagaimana pemikiran
tentang gender seharusnya diinternalisasikan dalam
menyusun rencana pengelolaan hutan. Walaupun
hukum adalah satu hal penting, dan menjadi aspek
pemampu: namun mengamati secara cermat peraturan
dan pedoman juga adalah upaya yang sepadan untuk
dilakukan. Jelas bahwa, kuncinya terletak pada detailnya.

B AG IAN 1. 5
BACAAN L EB IH L ANJU T
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2014.
Strengthening Forest Tenure Systems and Governance.
Training Module for Facilitators. Roma: FAO.
Kristjanson, P, Bah T, Kuriakose A, Shakirova M,
Segura G, Siegmann K dan Granat M. 2019. Taking
Action on Gender Gaps in Forest Landscapes. Working
Paper. Washington, DC: PROFOR.
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MENGATASI KESENJANGAN GENDER

Gambar 12. Intervensi ilustratif
untuk mengatasi kesenjangan
gender pada arena aksi
tertentu.
Sumber: Diadaptasi dari
Kristjanson dan Jensen (2018);
Kristjanson dkk. (2019).

ARENA AKSI UNTUK
MENGATASI KESENJANGAN
GENDER

Kurangnya gender
focal point dalam
kementerian kehutanan

Kepemimpinan
kementerian
kehutanan

Tidak terdapat persyaratan khusus
dalam kerangka hukum pemampu
tenurial hutan terkait dengan tingkat
keterwakilan perempuan dalam badan
tata kelola lokal

Unit kementerian
kehutanan yang
bertanggung jawab
untuk penyusunan
hukum

Kurangnya data terpilah gender
dan panduan metodologi
pengumpulan data terkait tenurial
hutan

Kementerian
kehutanan

Norma gender dan nilai moral
patriarki dalam masyarakat
pedesaan yang bergantung pada
hutan terhadap hak tenurial hutan
yang ada

Tingkat tata kelola
tenurial lokal

Beban kerja merawat anak dan
tanggung jawab rumah tangga
perempuan yang berat menghalangi
keterlibatan aktif mereka dalam
lembaga tenurial hutan

Tingkat tata kelola
tenurial lokal

Rencana pengelolaan
hutan lokal yang buta
gender

Tingkat tata kelola
tenurial lokal

PEMANGKU KEPENTINGAN/
AKTOR YANG RELEVAN

Anggota kementerian kehutanan
yang mendukung gender focal
point, pemimpin di kementerian
perempuan, dan pemimpin dalam
organisasi perempuan.

Unit hukum dalam kementerian
kehutanan, ahli hukum tenurial
hutan, dan kepemimpinan dari
organisasi perempuan dan
penelitian kehutanan.

INTERVENSI ILUSTRATIF

Bangun komitmen politik tentang
perlunya seorang gender focal point untuk
memenuhi agenda perencanaan baru
pemerintah.

Lakukan penelitian aksi tentang bagaimana
keterwakilan perempuan dalam lembaga tenurial
yang berbeda berpengaruh pada pemanfaatan dan
pengelolaan hutan, penghidupan dan kesetaraan untuk
menginformasikan mengapa tuntutan ini penting untuk
keadilan, pembangunan yang baik serta pengelolaan
hutan berkelanjutan.

Kementerian kehutanan,
lembaga penelitian
perempuan; LSM/CSO dan
federasi kehutanan.

Usulkan sistem pusat data yang terpilah
gender dan adakan lokakarya multi pihak
untuk membahas struktur dan isinya.

Anggota lembaga tata kelola tenurial
hutan lokal; staf pemerintah
daerah; dan LSM/CSO dan federasi
kehutanan dan perempuan.

Lakukan kegiatan peningkatan kesadaran
dengan kelompok laki-laki dan perempuan yang
berbeda untuk mempertimbangkan bagaimana
norma gender dan nilai moral alternatif dapat
mendukung pendekatan yang inklusif secara sosial
terhadap tenurial dan pengelolaan hutan.

Anggota lembaga tata kelola tenurial
hutan lokal; LSM/CSO dan federasi
kehutanan dan perempuan; dan
organisasi teknologi yang tepat.

Pertimbangkan jenis infrastruktur (teknologi atau
yang lain seperti layanan penggilingan biji-bijian
kolektif) yang digunakan secara bersama pada
tingkat desa yang dapat mengurangi beban kerja
perempuan dengan cara yang terjangkau dan
dapat diakses oleh semua pihak.

Staf departemen kehutanan setempat,
anggota komite eksekutif dari lembaga
tenurial hutan lokal; LSM/CSO dan
federasi kehutanan dan perempuan;
dan pakar pemetaan partisipatif.

Melalui dukungan pendekatan pemetaan
partisipatif yang transformatif gender, bangun
suatu pemahaman tentang berbagai zona hutan
dan pemanfaatannya, tingkat keberlanjutan dan
teknik silvikultur terkait untuk menetapkan kondisi
dasar dan juga layanan penyuluhan hutan.
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HARMONISASI
PERUBAHAN:
Kesetaraan Gender
dan Undang-Undang
Hak Masyarakat di
Liberia

Jelas bahwa semua tujuan Kebijakan Gender
Nasional secara langsung terkait dengan sektor
kehutanan. Kebijakan tersebut memberikan suatu
kumpulan tujuan yang komprehensif: mendorong
pengembangan sosial ekonomi yang berkesetaraan
gender; meningkatkan pemberdayaan perempuan
dewasa dan anak-anak perempuan; memajukan
pengarusutamaan gender dalam pembangunan
nasional; serta membentuk dan memperkuat
struktur, proses dan mekanisme sehingga perempuan
dapat secara setara berpartisipasi dan memastikan
perempuan dan laki-laki dapat secara berkesetaraan
mengakses, mengontrol dan mendapatkan manfaat
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dari sumber daya negara. Tentu saja, tujuan

Mengapa Kebijakan Kehutanan
Nasional di Liberia tidak sejalan dengan
prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam
Kebijakan Gender Nasional dalam hal
kesetaraan gender?

tersebut telah diterapkan pada sektor tenurial lahan.
Mantan Presiden Ellen Johnsonn Sirleaf, kepala
negara perempuan yang terpilih pertama kalinya
secara demokratis, sangat vokal dalam mendukung
pengakuan hak-hak perempuan atas lahan. Sebagai
hasilnya, Undang-Undang Hak Atas Lahan 2018

Liberia, sebuah negara pascakonflik, telah melalui proses

mengatur tentang kepemilikan dan klaim lahan adat

panjang untuk mencapai perdamaian dan reformasi

yang kuat bagi perempuan (dan kaum muda dari

yang juga mencakup reformasi tenurial lahan dan

kelompok minoritas) menetapkan bahwa mereka

hutan. Langkah-langkah aktif telah dilakukan untuk

memiliki hak yang setara untuk memanfaatkan dan

mengintegrasikan kesetaraan ke dalam Konstitusi 1986,

mengelola lahan masyarakat. Undang-undang ini juga

membentuk Kementerian Gender dan Pembangunan pada

mempersyaratkan badan tata kelola lahan masyarakat

2001 dan menerbitkan Kebijakan Gender Nasional pada

untuk beranggotakan perempuan, laki-laki dan

2009 (selanjutnya direvisi dan disahkan untuk periode 2018-

kaum muda secara setara dan membuat keputusan

2022). Namun demikian, hukum yang mengatur kebijakan

melalui musyawarah. Selanjutnya, ditetapkan bahwa

kehutanan, seperti Undang-Undang Hak Masyarakat

konsesi perlu mematuhi kebijakan gender nasional

(Community Rights Law, CRL) pada 2009, hanya sekilas

dan kebijakan terkait lainnya (Dodd dkk. 2018; Zinnah

mengacu pada isu-isu gender (Weah 2012; Bandiaky-Badji

dkk. 2020).

dkk. 2016; Zinnah dkk. 2020). Hal ini agak kontradiktif
karena Liberia jelas berkomitmen pada kesetaraan gender:

Dalam hal kehutanan, skenarionya sangat berbeda.

Konstitusi menjunjung prinsip persamaan hak bagi laki-

CRL dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang

laki dan perempuan dan melarang diskriminasi gender;

Reformasi Kehutanan Nasional tahun 2006 untuk

dan negara ini juga merupakan pihak penandatangan

memberdayakan masyarakat agar dapat sepenuhnya

CEDAW. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini kemungkinan

terlibat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

disebabkan oleh waktu: kebijakan gender dan CRL

Meskipun CRL mengizinkan pembentukan

dikeluarkan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2009. Lalu

Dewan Masyarakat sebagai badan pembuat

apa yang harus dilakukan sekarang?

keputusan tertinggi, CRL memberikan kebebasan
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5

bagi masyarakat untuk memastikan keterwakilan

terdapat perjuangan substansial untuk menyediakan

gender dan seluruh segmen masyarakat (Weah 2012;

makanan yang cukup karena perbedaan tingkat

Onzere dkk. 2020). Selain itu, CRL hanya merujuk pada

jenis pekerjaan dan kekurangan sumber daya.

perempuan secara langsung dalam bagian 4.2(a) yang

Oleh karena itu, para perempuan ini tidak dapat

menyatakan bahwa “Lima anggota Badan Pengelola

mengalokasikan waktunya untuk kegiatan

Kehutanan Masyarakat harus mengelola kegiatan

kemasyarakatan. Hanya mereka yang memiliki

sehari-hari sumber daya hutan kemasyarakatan.

mata pencaharian aset yang memadai (AAL) yang

Setidaknya badan tersebut harus memiliki satu

dapat mengalokasikan waktu untuk berpartisipasi

anggota perempuan” (Weah 2012). Penerjemahan

dalam komite pengelolaan hutan. Sebagai akibatnya

yang sempit atas kesetaraan gender ini berarti bahwa

perempuan AAL mendapatkan manfaat dari

tidak ada analisis gender yang dilakukan terhadap

partisipasi ini melalui pengurangan kerentanan

kebijakan dan undang-undang sektor kehutanan, dan

mereka secara keseluruhan, dan dengan demikian,

akibatnya, baik otoritas pembangunan kehutanan

kesenjangan antara mereka dengan SLAL dan LAL

maupun LSM tidak memberikan perhatian yang serius

menjadi semakin lebar (Onzere dkk. 2020). Berbagai

pada isu-isu gender (Weah 2012).

inisiatif baru untuk memberdayakan perempuan
melalui edukasi hukum dan kegiatan-kegiatan

Pada praktiknya, perempuan yang hidup di bawah

pendukung lainnya sedang berlangsung saat ini dan

hukum adat mengalami kendala untuk memperoleh

diharapkan akan mengarah pada amandemen CRL

hak yang diberikan berdasarkan undang-undang

(Haywood 2019).

(Weah 2012). Di bawah Komite Pembangunan Hutan
Kemasyarakatan, hanya terdapat dua perwakilan

Beberapa rekomendasi yang menawarkan solusi

perempuan dari 10 anggotanya, dan hanya posisi

(Weah 2012) termasuk:

nominal seperti bendahara atau pendeta yang
ditawarkan pada perempuan. Sebuah studi baru-

•

baru ini yang meneliti hambatan bagi perempuan
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan

pikiran dan menyepakati jalan ke depannya;
•

mengamati perbedaan yang spesifik antara tiga
kategori perempuan, yaitu mereka yang memiliki:

menginisiasi dialog nasional untuk bertukar
membangun kapasitas LSM yang menangani
isu-isu gender dan perempuan;

•

mata pencaharian aset sangat terbatas (severely

membangun kapasitas organisasi
berbasis masyarakat;

limited asset livelihoods, SLAL), mata pencaharian

•

demokratisasi pengambilan keputusan lokal;

aset rendah (low asset livelihoods, LAL) dan mata

•

membangun aliansi dan jaringan kerja;

pencaharian aset yang memadai (adequate asset

•

memperluas pilihan mata

livelihoods, AAL). Untuk dua kategori yang pertama,

pencaharian perempuan.

PEM BEL A JA RA N
Memiliki konstitusi yang melindungi hak berkesetaraan gender dan sebuah kebijakan gender nasional
tidak secara otomatis membuka jalan untuk hukum atau kebijakan kehutanan yang responsif gender:
sebuah strategi harus disusun yang bertujuan untuk membuat perubahan tersebut.
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2

DENGAN PEMIKIRAN
GENDER: KEBIJAKAN
TENURIAL HUTAN,
REFORMASI HUKUM
DAN ADMINISTRASI
PEMERINTAH

Kecuali perempuan

memiliki kedudukan yang setara
dalam semua hukum yang mengatur
tentang lahan adat, masyarakat
tetap akan berpijak pada landasan
yang rapuh. Bagi banyak masyarakat
adat, perempuan adalah penghasil
makanan dan pengelola lahan serta
hutan adat mereka. Melindungi hakhak mereka akan memperkuat hak
masyarakat untuk secara bersama
memiliki lahan dan hutan yang telah
mereka lindungi dan menjadi tempat
bergantung dari generasi ke generasi.

Victoria Tauli-Corpuz
Mantan Reporter Khusus PBB untuk HakHak Masyarakat Adat (Down to Earth India
2017)

2.1

MENCIPTAKAN MOMENTUM
UNTUK PERUBAHAN: HUKUM DAN
KEBIJAKAN TENURIAL HUTAN

Meskipun motivasi untuk mereformasi kebijakan

biasanya tidak adil dan tidak memenuhi persyaratan

tenurial hutan dan hukum dengan cara yang responsif

hukum internasional dan standar-standar terkait

gender berasal dari kebutuhan masyarakat tingkat lokal,

(RRI 2017).

agenda pemerintah global atau nasional, donor atau
CSO, elemen utama reformasi adalah pengembangan

Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa semua akan

kebijakan dan hukum yang dibuat dengan cermat

menjadi lebih baik ketika kebijakan kehutanan

sebagai bagian dari kerangka regulasi tenurial hutan

yang baru dirancang diimplementasikan. Kebutaan

secara keseluruhan. Walaupun banyak negara telah

gender adalah masalah yang merambat, baik di

memiliki kebijakan kehutanan dan semakin banyak

antara pembuat kebijakan sektor kehutanan maupun

yang mengakui tenurial hutan sebagai persyaratan

pejabat pemerintah. Kebutaan gender bukan masalah

kunci untuk memperbaiki hutan, isu kesetaraan

yang terbatas pada satu lingkup kecil dalam sistem

gender tidak dianggap penting. Di banyak negara,

pembuatan hukum pemerintah atau administratif –

hukum dan kebijakan sektor kehutanan sama sekali

masalah ini menyebar dari tingkat pusat sampai ke

tidak berbicara soal isu ini atau hanya memberikan

kantor-kantor lokal. Memastikan integrasi gender ke

pernyataan sederhana yang menyerukan perhatian bagi

dalam semua hukum dan kebijakan tenurial hutan

kebutuhan perempuan. Undang-Undang dan peraturan

perlu menjadi komponen utama dari kerangka

nasional tentang hak perempuan IPLC terhadap warisan,

regulasi tenurial hutan secara keseluruhan (lihat

keanggotaan masyarakat, tata kelola tingkat masyarakat

Gambar 13). Dimensi kritis lain dari kerangka regulasi

dan resolusi persengketaan di tingkat masyarakat

seperti layanan pemerintah yang mendukung
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A

Kerangka kebijakan
dan hukum untuk
hak tenurial yang
mengakui kesetaraan
gender

Reformasi kerangka
kebijakan dan hukum atas
sektor kehutanan (dan/atau
lahan, dll), bersama dengan
peraturan pendukung yang
membahas hak tenurial
sehingga hak perempuan
dan laki-laki untuk
menggunakan, mengelola
dan mendapatkan
manfaat dari hutan dan
berpartisipasi dalam
penataan batas, tata kelola
dan pembuatan keputusan
diakui dan dilindungi.

E

Sistem responsif gender
untuk mencatat hak
tenurial hutan

Mengembangkan protokol
untuk dokumentasi formal
hak tenurial hutan bagi
perempuan dan laki-laki
untuk memastikan adanya
insentif bagi pengelolaan
hutan yang berkelanjutan.
Dokumentasi tersebut
dapat mendukung resolusi
konflik yang melibatkan
tumpang tindih atau
alokasi hak yang ambigu,
dan harus dapat diakses
oleh perempuan dan
laki-laki dalam format
yang berbiaya rendah dan
hemat waktu.

B

Implementasi
pengakuan hukum
untuk kesetaraan
gender

Mendukung
implementasi kerangka
hukum melalui
berbagai cara seperti
komunikasi media,
peningkatan kapasitas
staf pemerintah daerah
dan penyediaan
anggaran yang
memadai.

C

Menetapkan peraturan
yang terperinci
yang mendukung
implementasi
kerangka
hukum dengan
memperhatikan
kemampuan lokal
perempuan dan
laki-laki untuk
mematuhinya dalam
jangka panjang.

G
F

Metode responsif
gender untuk
menegakkan hak
tenurial hutan

Memastikan bahwa
penegakan hak tenurial
hutan dilakukan dengan
memperhatikan kesetaraan
gender. Metode penegakan
perlu memasukkan caracara yang sensitif gender
untuk pemantauan,
patroli, pemberian sanksi
dan kepatuhan secara
keseluruhan. Selain itu,
mendidik masyarakat yang
bergantung pada hutan
tentang hukum dan peraturan
yang ada sehingga hak
tenurial mereka tidak dapat
dengan mudah diabaikan, baik
oleh pihak luar atau mereka
yang berupaya mengakses
sumber daya secara ilegal.

Peraturan responsif
gender yang tepat untuk
pengelolaan lahan dan
sumber daya

D

Dukungan responsif
gender yang efektif dari
lembaga pemerintah
yang relevan

Terdapat berbagai cara
untuk lembaga pemerintah
mendukung hak tenurial
hutan perempuan dan lakilaki: mencatat hak tenurial,
administrasi perencanaan
hutan, sistem informasi
perencanaan tata guna lahan
dan layanan penyuluhan
hutan. Cara-cara tersebut
perlu dilakukan dengan cara
yang dapat mengakui dan
melindungi hak-hak yang sah
bagi perempuan dan laki-laki.

Perlindungan hak
tenurial hutan dalam
hubungannya dengan
bentuk tenurial dan tata
guna lahan lainnya

Membangun mekanisme
untuk melindungi hak
tenurial hutan dari
berbagai serangan baik itu
dari konsesi, penetapan
zona konservasi atau
berbagai inisiatif REDD+.
Mengatasi tumpang tindih
hukum dan meninjau
tindakan pemerintah
untuk mengakui hakhak pihak ketiga. Tanpa
serangkaian perlindungan
yang kuat, akan terdapat
ketidakpastian tenurial
bagi perempuan dan
laki-laki dan berkurangnya
kemauan mereka untuk
menginvestasikan waktu
dan usaha ke dalam
pengelolaan hutan
berkelanjutan.

H

Resolusi konflik dan
perselisihan yang
responsif gender

Mengatasi perselisihan
dan konflik dengan cara
yang sensitif gender.
Mekanisme tersebut
perlu memperhatikan
perbedaan kebutuhan
perempuan dan
laki-laki dalam hal
kemampuan untuk
membela hak mereka
dan mengkomunikasikan
kekhawatiran mereka.

Gambar 13. Komponen utama kerangka peraturan tenurial hutan responsif gender.
Sumber: Diadaptasi dari Bank Dunia (2019a).
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untuk mendokumentasikan hak-hak tenurial akan

Mengapa negara yang berbeda mengadopsi

memungkinkan implementasi dari inti kebijakan

pendekatan yang beragam menuju kesetaraan gender

dan hukum.

tidak dapat dijelaskan secara sederhana? Sebagai
contoh, sebuah wilayah seperti Asia Selatan, negara

Program apa pun untuk menindaklanjuti kesetaraan

kecil yang menghadapi kemiskinan cukup besar seperti

gender harus mempertimbangkan apakah kebijakan

Nepal, memiliki seperangkat perlindungan yang

dan hukum kehutanan yang ada saat ini jelas dan

relatif kuat bagi perempuan dan laki-laki dalam sektor

koheren ketika membahas kesetaraan antara

kehutanan, dibandingkan negara yang lebih besar dan

perempuan dan laki-laki, dan bahwa kesetaraan

berkembang seperti India, yang rancangan Kebijakan

gender diintegrasikan pada semua ketentuan.

Hutan Nasional sama sekali tidak menyebutkan gender

VGGT menyerukan pemerintah untuk menyusun

atau perempuan (Bose 2018). Di banyak negara,

dan mempertahankan kebijakan dan hukum yang

perubahan legal afirmatif bisa jadi telah tercapai namun

memungkinkan tata kelola tenurial yang bertanggung

implementasi tetap lemah dikarenakan berbagai

jawab yang mengikutsertakan prinsip-prinsip gender

faktor. Ambil contoh Uganda, yang telah mengambil

(FAO 2012). Selain itu, kebijakan hukum dan prosedur

beberapa langkah kunci karena Kebijakan Kehutanan,

tambahan harus disusun melalui proses partisipatif,

Undang-Undang Kehutanan dan Rencana Kehutanan

dimana masyarakat sipil, sektor swasta dan akademia

semuanya telah menindaklanjuti kebutuhan spesifik

dapat berkontribusi untuk mewujudkan tujuan-tujuan

gender dan perempuan (Mukasa dkk. 2016). Walaupun

yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

pada akhirnya tidak memberikan hasil yang kuat
karena lemahnya implementasi dan norma budaya,

Biasanya, ketika kebijakan yang ada diperbarui, muncul

kepercayaan dan praktik yang tetap menjadi hambatan

jendela peluang yang penting untuk mempertimbangkan

untuk partisipasi dan pembagian manfaat yang

kembali bagaimana gender dapat ditindaklanjuti. Hal ini

berkesetaraan (Banana dkk. 2013; Mukasa dkk. 2016;

kemudian membentuk landasan bagi reformasi hukum

Monterroso dkk. 2019).

dan regulasi. Berdasarkan penilaian tenurial keseluruhan
yang dilakukan di bawah langkah Menganalisa yang

Biasanya, mobilisasi yang signifikan untuk keadilan

ditetapkan sebelumnya, memungkinkan identifikasi

sosial atau hak-hak perempuan, yang menghasilkan

tingkat pengakuan kesetaraan gender dalam kebijakan

perubahan positif dalam kebijakan dan hukum,

dan hukum yang ada saat ini: minimum, perbaikan atau

didorong oleh federasi dan jaringan kehutanan atau

baik (Gambar 14). Berdasarkan hal ini, kajian mendetail

oleh parlemen. Sebagai contoh, pada kasus Indonesia,

tentang kerangka hukum pemampu dan peraturan terkait

pengarusutamaan gender memperoleh momentum

yang ada saat ini (termasuk peraturan daerah) dapat

melalui pembentukan anggaran responsif gender oleh

dilakukan dengan menggunakan lensa gender. Dari situ,

Kementerian Keuangan pada 2009 serta mobilisasi

sebuah rencana aksi yang berurutan yang bertujuan

oleh organisasi lokal di seputar kebijakan dan kegiatan

untuk membentuk perubahan fundamental pada benang-

REDD+ (Arwida dkk. 2017). Kementerian Lingkungan

benang utama dari sistem regulasi kehutanan dapat

Hidup dan Kehutanan menghidupkan kembali

ditindaklanjuti secara bertahap dan konsisten melalui

Kelompok Kerja Gender pada tahun 2012, memulai

peningkatan kapasitas, penguatan sistem pengetahuan,

anggaran responsif gender, menyelenggarakan

dan memastikan pelaksanaan secara nyata ketika

pelatihan tentang kesadaran atas kesetaraan gender

diperlukan. Hal yang penting, keputusan tentang titik-titik

dan meningkatkan kapasitas untuk melakukan analisis

strategis dari keterlibatan dan mitra kolaboratif harus

gender. Mobilisasi sering bekerja melalui platform

dibuat. Jelas bahwa, seluruh proses ini bukanlah tugas

konsultatif multipihak untuk penyusunan kebijakan, baik

yang ringan namun menghasilkan pergeseran yang abadi

kebijakan sektor kehutanan maupun strategi gender

dalam keadilan sosial.

untuk sektor kehutanan. Penyerapan kerja ini juga
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bergantung pada penerimaan kementerian kehutanan

perhatian yang eksplisit bagi inklusivitas partisipatif

terhadap seruan perubahan tersebut. Diperlukan

terkait perempuan, masyarakat adat dan komunitas

agen perubahan di dalam kementerian itu sendiri, bisa

yang terpinggirkan (FAO 2010, 2020b; lihat juga

perempuan maupun laki-laki. Membangun momentum

Bandiaky-Badji 2011 tentang Senegal). Dengan cara

yang efektif untuk mencapai perubahan yang diinginkan

ini, prinsip kesetaraan gender akan dapat terintegrasi

dalam kebijakan dan kerangka kerja hukum tenurial

di berbagai isu-isu yang terdapat dalam kebijakan

kehutanan membutuhkan dorongan yang terkoordinasi

kehutanan yang terancang dengan baik. Artinya

dan konsisten dari para anggota dewan, federasi sektor

kebijakan-kebijakan tersebut dibuat berdasarkan bukti,

kehutanan, LSM, organisasi masyarakat sipil, lembaga

terhubung dengan agenda pembangunan nasional

donor dan kelompok sektor swasta untuk membentuk

dan global (seperti SDGs), menegosiasikan mufakat

aliansi dan memperkuat kewenangan penggerak utama

dari berbagai kepentingan, menggunakan pendekatan

perempuan dan laki-laki.

lintas sektoral, mempertimbangkan portofolio rezim
tenurial dan tata kelola, bersifat inklusif secara

Seringnya, langkah pertama dalam mewujudkan

sosial, direncanakan untuk jangka panjang dan dapat

transformasi responsif gender terletak pada kebijakan

beradaptasi dengan kebutuhan yang muncul. Melalui

hutan nasional (terkadang disebut strategi kehutanan).

dialog yang dilakukan dengan cermat, kebijakan

Kebijakan ini menetapkan visi jangka panjang sektor

responsif gender yang mendorong pengelolaan

kehutanan yang tidak hanya mencantumkan aspirasi

hutan berkelanjutan pada seluruh jenis hutan dalam

dan tujuan namun juga menetapkan jenis aksi yang

wilayah nasional dapat dinegosiasikan dan disepakati.

dibutuhkan untuk mencapai visi tersebut dalam jangka

Konsultasi awal di wilayah-wilayah berbeda dalam

waktu tertentu. Yang paling penting, kebijakan nasional

suatu negara dapat memberikan gambaran dari kondisi

kehutanan perlu diimplementasikan oleh tingkat

sesungguhnya. Kegiatan ini dapat melibatkan berbagai

tertinggi dari instansi kehutanan pemerintah dan

pertemuan dengan kelompok khusus perempuan dan

menjadi rujukan bagi praktik sehari-harinya. Kebijakan

cara-cara lain untuk memperkuat kontribusi terhadap

kehutanan mencakup prinsip-prinsip fundamental (seperti

dialog kebijakan. Secara bersamaan, bukti dasar

tujuan multidimensi, kesetaraan gender, pengentasan

perlu disiapkan tentang hubungan antara gender dan

kemiskinan, orientasi devolusi, prinsip tata kelola yang

tenurial hutan untuk menjadi landasan bagi pembuatan

baik dan lain-lain) yang menjadi acuan bagi kerangka kerja

kebijakan. Berbagai pedoman telah tersedia tentang

hukum, kebijakan dan kelembagaan yang menaunginya.

cara melakukan pelibatan kebijakan dan pengaruh

Kebijakan ini juga mencakup beragam kategori

kebijakan (lihat ODI n.d.).

pemanfaatan hutan produksi dan konservasi, kondisi
kesehatan hutan di sepanjang bentang alam, industri

Ketika berbicara tenurial hutan, bergantung pada

hutan (termasuk bisnis berbasis hutan yang dimiliki

komitmen nasional terkait perbedaan tingkat devolusi,

lokal), urusan keanekaragaman hayati, tenurial hutan dan

pengaturan tenurial hutan yang responsif gender akan

lahan, kehutanan masyarakat, pendanaan dan investasi,

disahkan hanya melalui langkah-langkah kebijakan,

serta PES. Dengan kata lain, kebijakan ini mencakup

atau dengan memungkinkan kerangka hukum yang

keseluruhan rentang permasalahan dalam sektor

memberikan perangkat perlindungan yang lebih kuat.

kehutanan yang semuanya perlu dipahami melalui lensa

Pada kasus India, skema lama pengelolaan hutan

gender. Dengan cara ini, sebuah pendekatan multidimensi

bersama (joint forest management, JFM) yakni sebuah

dan holistik yang responsif gender terhadap kebijakan

bentuk pengelolaan devolusi, diberlakukan melalui

kehutanan dapat dikembangkan.

Kebijakan Kehutanan Nasional 1988, sementara
Undang-Undang Hak Kehutanan 2006 memobilisasi

Kebijakan kehutanan hanya bisa menjadi responsif

seperangkat hak tenurial individu dan masyarakat

gender jika kondisi untuk dialog multipihak memberikan

‘kesukuan’ (adivasi) dan OTFD yang lebih kuat.
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Gambar 14. Tiga tahapan kebijakan, hukum dan administrasi tenurial hutan yang responsif gender.

1

TINGKAT

Konstitusi tidak
merujuk pada
masalah nondiskriminasi
antara
perempuan dan
laki-laki.

Hukum, kebijakan
dan rencana
strategis sektor
kehutanan yang
terkait tenurial
hutan tidak
membahas
masalah gender.

Pemerintah
tidak mengacu
pada pentingnya
menindaklanjuti
isu gender
dalam sistem
administratifnya.

Tidak ada kantor
di kementerian
kehutanan untuk
mendukung
kesetaraan
gender.

Konstitusi
menetapkan
prinsip nondiskriminasi
antara
perempuan dan
laki-laki.

Hukum, kebijakan dan
rencana strategis sektor
kehutanan yang terkait
tenurial hutan secara
luas menyebutkan
pentingnya kesetaraan
dalam cara yang
netral gender namun
tidak ada ketentuan
khusus yang ditetapkan
tentang bagaimana ini
akan ditindaklanjuti
dalam hal tata kelola,
hak penggunaan,
pengelolaan dan
manfaat.

Pemerintah
menggarisbawahi
pentingnya
menindaklanjuti
isu gender
dalam sistem
administratifnya
namun tidak
menjelaskan
bagaimana hal ini
akan dipraktikkan.

Seorang gender
focal point dalam
kementerian
kehutanan
ditunjuk tapi
dengan sedikit
dukungan dari
kepemimpinan.

Konstitusi
menetapkan
prinsip
kesetaraan
gender dan
pemberdayaan
perempuan.

Hukum, kebijakan
dan rencana strategi
sektor kehutanan (dan
sektor relevan lainnya
seperti pertanahan
dan keuangan) yang
terkait tenurial secara
jelas mengartikulasikan
bagaimana kesetaraan
gender akan dicapai
dalam tata kelola,
hak penggunaan,
pengelolaan dan
manfaat; panduan dan
ketentuan yang jelas
telah ditetapkan.

Pemerintah tidak
hanya mengakui
pentingnya
kesetaraan gender
dalam sistem
administrasi
namun juga
menetapkan
protokol yang
harus diikuti
oleh staf senior
dan junior, dan
menyediakan
sumber daya
manusia dan
keuangan.

Seorang gender
focal point dalam
kementerian
kehutanan secara
aktif didukung oleh
kepemimpinan
dan disediakan
dana untuk
memulai kegiatan
pengarusutamaan
dan proyek.

MINIMAL

2

TINGKAT

DIPERBAIKI

3

TINGKAT

BAIK
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TINGKAT PENGAKUAN KESETARAAN GENDER
Tidak terdapat
ketentuan tentang
peran perempuan
dalam lembaga
pembuatan
keputusan tenurial
hutan pada tingkat
nasional maupun
lokal.

Tidak terdapat
pengakuan
atas kebutuhan
untuk melatih
staf sektor
kehutanan
tentang dimensi
gender terkait
tenurial hutan
dalam kebijakan
dan hukum.

Tidak ada
referensi
terhadap konsep
kesetaraan
gender dalam
sektor kehutanan.

Terdapat
sedikit bukti
kepemimpinan
perempuan
dalam sektor
kehutanan.

Terdapat
sedikit bukti
keterlibatan
perempuan
dalam proses
pembuatan
kebijakan dan
hukum terkait
tenurial hutan.

Pelatihan
pendahuluan
bagi staf sektor
kehutanan tentang
dimensi gender
tenurial hutan
dalam kebijakan
dan hukum.

Terbatasnya
diseminasi konsep
kesetaraan gender
di seluruh sektor
kehutanan.

Sebagian
perempuan
ditunjuk
pada posisi
kepemimpinan
yang tidak
berpengaruh
dalam sektor
kehutanan.

Sebagian
perempuan
memainkan
peran aktif
dalam proses
pembuatan
kebijakan dan
hukum tenurial
hutan.

Ada ketentuan
yang
menetapkan
perlunya
keterwakilan
30% perempuan
dalam lembaga
pembuatan
keputusan
tenurial hutan
pada tingkat
nasional maupun
lokal.

Pelatihan yang
baik, tepat sasaran
dan konsisten
untuk staf senior,
junior dan lokal
sektor kehutanan
(termasuk staf
penegakan
hukum) di tingkat
tata kelola yang
berbeda tentang
dimensi gender
dari kebijakan
dan hukum
kehutanan termasuk
implementasi.

Diseminasi konsep
kesetaraan gender
yang baik di
seluruh jajaran
departemen
kehutanan yang
memungkinkan
adopsi dan
pelembagaan
jangka panjang
dari praktik
pengarusutamaan
gender.

Sejumlah
perempuan
ditunjuk
pada posisi
kepemimpinan
yang
berpengaruh
dalam sektor
kehutanan di
tingkat tata
kelola yang
berbeda.

Sejumlah
perempuan
aktif yang
memainkan
peran utama
dalam proses
pembuatan
kebijakan
dan hukum
tenurial hutan
di berbagai
tingkat tata
kelola.

Ketentuan
menetapkan
perlunya
keterwakilan
30% perempuan
dalam lembaga
pembuatan
keputusan
tenurial hutan
pada tingkat
nasional
maupun lokal.
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Sementara FRA memiliki lebih banyak komitmen yang

yang spesifik, mendorong transformasi hukum yang

sensitif gender dibandingkan JFM, kebijakan perlu lebih

responsif gender dapat mencakup berbagai kegiatan di

memperhatikan bagaimana gender bersinggungan

tingkat nasional dan subnasional (Gambar 15).

dengan kondisi sosial lainnya (lihat Elias dkk. 2020).
Namun demikian, peluang untuk refleksi semacam itu

Terhadap sejumlah hukum (seperti kehutanan,

nampaknya semakin berkurang di India mengingat

tanah, warisan), termasuk konstitusi, perlu dilakukan

rancangan terkini dari Kebijakan Hutan Nasional

kajian gender dan tenurial untuk menempatkan

yang lebih mengutamakan kepentingan kehutanan

mereka pada pijakan yang lebih kuat (lihat Gambar

industri dan tidak menyebutkan hak hutan perempuan

16 untuk sebuah daftar). Tinjauan semacam itu perlu

atau gender atau pentingnya keadilan gender (Bose

mempertimbangkan apakah undang-undang dan

2018; Warrier 2018). Ketika kebijakan hutan nasional

peraturan operasional terkait yang mengatur lahan

menindaklanjuti isu-isu tenurial hutan yang pro-miskin,

hutan berbasis masyarakat mencakup semua elemen

permasalahan perempuan secara otomatis muncul

tenurial yang diperlukan agar sistem pengelolaan

karena mereka biasanya terpinggirkan dan menerima

berbasis masyarakat hutan yang efektif dan adil

lebih sedikit manfaat yang bernilai tinggi dari sistem

dapat terwujud (ClientEarth 2019, 2020; lihat juga

tenurial hutan yang didevolusikan (Hobley 2007; Miller

Larson dan Pulhin 2012). Apakah undang-undang

dkk. 2020). Bahkan ketika kebijakan dikembangkan

baru sedang dirancang, atau undang-undang

untuk tujuan-tujuan yang spesifik, seperti REDD+,

yang ada sedang direvisi, proses partisipatif dapat

keterlibatan pembuat kebijakan perempuan

mendorong penyusunan hukum yang tidak hanya

mempersyaratkan tahap persiapan yang sangat cermat.

terintegrasi tetapi juga mencakup perspektif dari

Mengingat terbatasnya jumlah perempuan pada

semua yang terlibat dalam tata kelola pengaturan

posisi senior di lembaga-lembaga kehutanan, peluang

tenurial hutan yang sejatinya bersifat polisentris

perempuan menjadi anggota yang berpengaruh dalam

(lihat Armitage 2008; Meinzen-Dick dkk. 2020).

kelompok kerja REDD+ menjadi tipis (Pham dkk. 2016).

Ketika hukum nasional tidak cukup kuat pada
masalah gender dan tenurial hutan, seperti untuk

Ketika kebijakan kehutanan nasional telah selesai,

implementasi REDD +, hukum internasional dapat

pekerjaan mereformasi kerangka legal tenurial hutan

dimanfaatkan untuk memperkuat isu-isu tersebut

dapat dilakukan. Walaupun setiap negara memiliki proses

(Silverman 2015).
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INTERVENSI
ILUSTRATIF
Menyusun seperangkat
produk dan panduan
pengetahuan untuk
menunjukkan bagaimana
mempromosikan
kesetaraan gender dalam
pekerjaan legislatif terkait
masalah kehutanan.

Mengembangkan dialog
partisipatif tentang prinsip
gender VGGT sebagai bagian
dari penilaian hukum terhadap
pedoman VGGT yang terkait
sektor kehutanan dengan
lembaga pemerintah yang
terkait, anggota parlemen, ahli
hukum, LSM/CSO, akademisi
dan para pakar, serta donor
(FAO 2016c).

Memastikan adanya
infrastruktur khusus
kesetaraan gender
seperti komite parlemen
atau kementerian untuk
kesetaraan gender
atau partai parlemen
perempuan.

Membangun hubungan
dengan para pendukung
kesetaraan gender di
luar saluran formal
melalui pelibatan yang
terus-menerus.

Melatih anggota parlemen
dan pembuat kebijakan
untuk memastikan
mereka memahami cara
mengintegrasikan gender
ke dalam semua dimensi
pekerjaan mereka.

Bekerja dengan staf
dari divisi hukum untuk
memadukan perspektif
gender ke dalam
peraturan yang dikirim
ke parlemen dari sisi
eksekutif.

Mengembangkan
teori perubahan
untuk dukungan
legislatif yang
berfokus pada
kesetaraan gender.

Mengikutsertakan
ahli gender dalam
departemen legislatif
yang kemudian
‘memastikan kelayakan
unsur-unsur gender
(gender proofs)’ di dalam
rancangan peraturan.

Menyiapkan pernyataan
pihak yang mengajukan
rancangan undangundang ke parlemen atau
pemerintah subnasional
tentang implikasi gender
mereka yang kemudian
menjadi bagian wajib dari
tinjauan legislatif pertama.

Menciptakan mekanisme
penghargaan dan
pengakuan bagi mereka
yang bekerja untuk
meningkatkan ketentuan
kesetaraan gender dalam
sektor kehutanan dan
peraturan terkait lainnya.

Mengurangi penghambat bagi
perempuan anggota parlemen
atau pembuat hukum dalam
melaksanakan peran mereka
(“perwakilan yang substantif”)
daripada hanya berfokus pada kuota
untuk perempuan (“perwakilan yang
deskriptif”) dan juga membangun
pemahaman mereka tentang isu-isu
gender dan tenurial hutan.

Gambar 15. Intervensi untuk
mendukung peninjauan undangundang yang responsif gender
terkait tenurial hutan di tingkat
pemerintah nasional atau
subnasional.
Sumber:
Diadaptasi
dari
UNDP
SEBUAH
PANDUAN
UNTUK
PRAKTISI
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Hukum yang mengatur lahan
dan hutan masyarakat

Gambar 16. Praktik-praktik terbaik
legislatif untuk memastikan hak
tenurial hutan perempuan adat dan
pedesaan.
Sumber: Keene dan Ginsburg (2018).

Konstitusi Nasional

•

Melarang diskriminasi berbasis
gender terkait lahan dan hutan

•

Melenyapkan praktik-praktik adat
yang diskriminatif

•

Penegasan umum atas hak
perempuan terkait lahan, hutan dan
properti

•

Alokasi, pencatatan dan proses
sertifikasi lahan yang inklusif
gender, termasuk rumah tangga
yang dikepalai oleh perempuan

•

Perlindungan nondiskriminasi dan
berkesetaraan terkait gender

•

Melarang diskriminasi terhadap anak

•

•

Mengakui hukum/praktik adat sejauh
mereka sesuai dengan konstitusi

Mengakui hak perempuan atas
pemberdayaan ekonomi

•

•

Tidak memberikan pengecualian
untuk kepatuhan konstitusional

Mengakui hak keanggotaan tingkat
masyarakat perempuan

•

•

Menerapkan secara mandiri pakta
hak asasi manusia

Mengakui hak warisan perempuan
yang setara pada tingkat
masyarakat

•

Kesetaraan dalam keluarga dan
perkawinan

•

•

Menjamin hak waris

Hak untuk berpartisipasi secara
substantif dalam proses pembuatan
keputusan berbasis masyarakat

•

Menegaskan kapasitas hukum yang
setara bagi perempuan

•

•

Menegaskan hak ekonomi terkait
properti, lahan pedesaan dan
sumber daya alam

Mengakui hak perempuan untuk
berpartisipasi dalam proses
negosiasi, akuisisi dan redistribusi
lahan masyarakat

•

Mengakui hak perempuan
untuk menempati posisi dalam
kepemimpinan dan badan resolusi
sengketa tingkat masyarakat

•

Mengakui hak perempuan untuk
mengajukan sengketa lahan/hutan
ke forum tingkat masyarakat dan
forum lainnya
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Hukum perdata, undangundang perkawinan, serta
hukum suksesi dan kekerasan
dalam rumah tangga
•

Mengakui hak sipil, kekeluargaan dan
ekonomi perempuan yang setara

•

Perlindungan yang setara untuk anak
perempuan

•

Melarang kekerasan domestik,
termasuk kekerasan ekonomi, terhadap
semua perempuan

•

Mengakui kapasitas hukum perempuan

•

Mengakui hak properti perempuan yang
setara

•

Persetujuan pasangan dipersyaratkan
untuk menentukan properti yang
dikuasai, digunakan atau dimiliki dalam
perkawinan/bersama

BAGIAN 2 .1
BACA AN LEBIH L ANJUT
ClientEarth. 2020. Toolkit for Enabling Laws on
Community Forestry. London: ClientEarth.
Keene S and Ginsburg C. 2018. Legislative
Best Practices for Securing Women’s Rights to
Community Lands. Washington, DC: Rights and
Resources Initiative (RRI).
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

PERUBAHAN AKAR
RUMPUT YANG
MENGINSPIRASI:
Panduan gender
dan kehutanan
masyarakat
di Nepal

adalah agar bentuk kesetaraan gender seperti itu
akan mengarah pada kemandirian perempuan,
dan pada tingkat yang fundamental, hal ini akan
menantang gagasan stereotip tentang kepemimpinan
laki-laki.
Hal ini merupakan keputusan penting dengan
dampak signifikan karena sejumlah 19.300 anggota
FECOFUN atau kelompok masyarakat pengguna
hutan (community forestry user groups, CFUG) di
seluruh negara ini mencakup sekitar 40% dari
populasi Nepal. FECOFUN didirikan pada Juli 1995
berdasarkan visi bahwa CUFG harus terkoneksi
bersama untuk saling belajar satu sama lain
dan untuk memperkuat peran mereka dalam
proses pembuatan kebijakan kehutanan. Federasi
multitingkat ini adalah organisasi pergerakan sosial

PERTANYA A N UNTUK REFLEKS I

yang digawangi oleh aktivisme demokrasi di Nepal

Bagaimana kebijakan yang mendorong
kesetaraan gender yang dikembangkan
oleh federasi kehutanan atau kelompokkelompok akar rumput dapat
memengaruhi peraturan pemerintah?

pada tahun 1990-an (Ojha dkk. 2007) dan sekarang
adalah organisasi masyarakat sipil terbesar di negara
ini (Paudel dkk. 2010). Sejak dimulai pada 1995, dua
perempuan telah terpilih sebagai ketua federasi
nasional, yang salah satunya menjadi anggota
pertama (RECOFTC 2018b, c). Dengan kesetaraan

Di Nepal, peraturan kesetaraan gender yang pertama

gender yang menjadi fokus misinya, keanggotaan

ditetapkan oleh Federasi Kelompok Masyarakat

perempuan dalam komite eksekutif CFUG saat ini

Pengguna Hutan, Nepal (Federation of Community

mencapai 35%, dan semakin mendekati sasarannya,

Forestry User Groups Nepal, FECOFUN) yang kemudian

yaitu 50%.

diadopsi oleh Panduan Kehutanan Masyarakat yang
dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kehutanan

Kemudian, pada pertengahan 2000, pemerintah

1993. Selama penyusunan Konstitusi FECOFUN 1995,

Nepal dengan dorongan para donor membuat

setelah perjuangan yang menantang dan panjang oleh

strategi “Gender dan Inklusi Sosial” (GESI) untuk

sekelompok perempuan selama 33 hari, FECOFUN

sektor kehutanan. Beberapa perkembangan

akhirnya memutuskan bahwa 50% dari anggota komite

penting telah mendorong strategi gender: pertama,

eksekutifnya pada tingkat nasional, kabupaten dan

Rencana Lima Tahunan yang kesembilan (1997-

lokal haruslah perempuan (Chapagain 2012). Selain itu,

2002), mengalami pergeseran dari pendekatan WID

seorang perempuan harus menempati salah satu dari

menuju kerangka kerja GAD. Kedua, Bank Dunia

setiap posisi pengurus kunci untuk ketua atau wakil

bersama dengan Departemen untuk Pembangunan

ketua, serta sekretaris atau bendahara. Tujuannya

Internasional Inggris menyiapkan sebuah penilaian
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6

gender dan eksklusi sosial lintas sektor pemerintah

Efek pengganda positif dari prinsip kesetaraan

di tahun 2006. Dengan demikian, pada tahun 2003,

gender dalam Panduan Kehutanan Masyarakat dapat

pekerjaan gender sektor kehutanan dimulai dengan

dilihat dalam pemilihan umum pemerintah lokal yang

menyiapkan strategi GESI serta kerangka kerja

pertama dalam 20 tahun yang berlangsung dari Mei

pemantauan gender, kemiskinan, dan kesetaraan sosial.

sampai September 2017, setelah negara tersebut

Setelah ini selesai pada 2007, Pedoman Kehutanan

bergeser menjadi bentuk federal. Banyak perempuan

Masyarakat yang lama di bawah Undang-Undang

yang telah terlibat dalam kehutanan masyarakat yang

Kehutanan 1993 diamandemen pada 2009: sekarang,

mencalonkan diri dan memenangkan kursi setelah

alih-alih persyaratan sebelumnya bahwa 30% dari

memiliki kepercayaan diri dan visi yang lebih besar

anggota komite eksekutif CFUG adalah perempuan,

(FECOFUN dan RRI 2018). Sebagai contoh, Manju

pedoman terbaru mensyaratkan 50% keanggotaan

Malashi yang menjadi bendahara pada Sekretariat

dari perempuan (Paudel dkk. 2010). Selain itu, baik

Nasional FECOFUN terpilih sebagai walikota di Kota

perempuan maupun laki-laki dalam rumah tangga

Silgudi Kabupaten Doti, dan Kamala Basnet, anggota

dapat menjadi anggota CFUG dan oleh karenanya

komite pusat FECOFUN terpilih sebagai wakil walikota

berpartisipasi dalam pertemuan majelis umum. Satuan

di Kota Bhimeshwor Kabupaten Dolakha. Sekitar 41%

Tugas yang menyiapkan pedoman ini termasuk para

dari semua posisi pemerintah lokal yang terpilih,

anggota FECOFUN dan HIMAWANTI (sebuah LSM

sekarang diduduki oleh perempuan. Oleh karena itu,

perempuan tentang sumber daya alam) dan melibatkan

sejak didirikan, FECOFUN telah menjadi ujung tombak

konsultasi akar rumput yang meluas melalui saluran

keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan

FECOFUN. Karakteristik penting lain dari CFUG Nepal

keputusan, awalnya dalam hutan kemasyarakatan

adalah bahwa terdapat lebih dari seribu CFUG yang

dan sekarang dalam pemerintah daerah.

hanya beranggotakan perempuan.

PEM BEL A JA RA N
Suatu organisasi atau federasi kehutanan nasional yang berpengaruh dan efektif dengan representasi
yang menjangkau seluruh wilayah negara dan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dibangun di dalam
konstitusinya menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengadopsi prinsip gender yang sama dalam
tenurial hutan.
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Saya selalu suka berkata:

“Seseorang tidak bisa berjalan jauh
hanya dengan satu kaki.” Yang saya
maksudkan adalah bahwa kita, baik
perempuan maupun laki-laki, perlu
sama-sama mengetahui dengan cara
apa dan bagaimana untuk melindungi
hutan kita. Meksiko adalah contoh
cemerlang dari kemajuan yang telah
dicapai dalam pengarusutamaan
gender, dan sementara ada negara lain
yang juga telah membuat kemajuan
penting, sangat penting untuk berbagi
pengalaman dan praktik terbaik
Meksiko dengan negara lain sehingga
mereka dapat belajar dan meneruskan
praktik-praktik terbaik ini.

Lorena Aguilar
Penasihat Gender Senior Global IUCN (2017)
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2.2

MEMBANGUN KE DEPAN:
KETANGGAPAN GENDER DALAM
LEMBAGA PEMERINTAH
Mencapai ketanggapan gender dalam tenurial hutan

Pada intinya, masalah yang meluas dari kurangnya

dalam lembaga pemerintah merupakan upaya yang terus

perempuan dalam posisi kepemimpinan atau

berlangsung dan substansial. Upaya ini meliputi beberapa

pembuatan keputusan dalam lembaga kehutanan

dimensi kunci seperti: membangun mekanisme nasional

pemerintah masih merupakan hal yang umum

untuk urusan perempuan; mendukung gender focal point

walaupun terdapat sedikit tanda-tanda untuk

pada kementerian kehutanan; meningkatkan jumlah

perubahan yang positif. Sebagai contoh, di Nepal, Radha

profesional kehutanan perempuan, memberikan arahan

Wagle menjadi sekretaris perempuan yang pertama di

kepada pegawai tentang proses kerja dan peningkatan

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan

kapasitas; mengelola catatan tenurial yang dibedakan

juga sebagai kepala Pusat Implementasi REDD+ pada

menurut gender; dan membentuk pusat data yang terpilah

tahun 2015 (Bank Dunia 2019b). Beliau mengupayakan

berdasarkan gender untuk pemantauan tenurial hutan.

penguatan strategi gender dan inklusi sosial yang

Panduan tentang masing-masing dimensi dijelaskan di bawah

dikembangkan di Nepal pada tahun 1990-an, khususnya

ini. Meluncurkan inisiatif paralel dalam sejumlah dimensi ini

dengan menetapkan kode etik untuk implementasi

membantu untuk mengubah keseluruhan budaya pemberian

pada tingkat kabupaten dan lokal. Sejumlah pendekatan

layanan pemerintah dan memberi kejelasan tentang

dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan

mengapa dan bagaimana kesetaraan gender penting dalam

pendekatan transformatif gender untuk tenurial hutan

dunia kehutanan. Hambatan yang paling sering dijumpai

di dalam lembaga-lembaga pemerintah (Gambar 17).

untuk meningkatkan implementasi dan pemberian layanan
pemerintah untuk reformasi tenurial hutan adalah anggaran
yang tidak memadai dan kurangnya keterampilan personil
(Arwida dkk. 2017; Coleman 2019).
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AKSI RESPONSIF

Gambar 17. Mengubah budaya
administrasi pemerintah
tentang tenurial hutan ke arah
yang responsif gender.

GENDER

Mengembangkan sebuah strategi
atau rencana aksi gender (dan
inklusi sosial) dan kerangka
pemantauan terkait.

Memastikan gaji, tunjangan
dan peluang yang setara bagi
staf perempuan dan laki-laki
untuk memberikan insentif agar
secara kompeten melaksanakan
tanggung jawabnya.

Membangun proses kerja partisipatif
yang sensitif gender yang menyediakan
panduan langkah demi langkah yang
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
suatu unit atau kantor.

Menumbuhkan kepemimpinan
inspiratif yang mendukung kesetaraan
gender pada tingkat senior pada
suatu departemen atau kantor untuk
memandu staf terkait tentang prioritas
untuk isu-isu gender.

Terlibat dalam kegiatan rutin
untuk pengembangan kapasitas
sehingga interaksi yang ditujukan
untuk menginternalisasi bagaimana
kesetaraan gender dapat dicapai dan
berbagai ide baru dapat dibagikan.

Memberikan prioritas bagi staf yang
bekerja pada tingkat lokal terkait
pengembangan kelembagaan
responsif gender, perencanaan
hutan lokal, dukungan penyuluhan
dan penegakan.

JALUR TENURIAL
FOREST
TENURE PATHWAYS
HUTAN MENUJU
TO GENDER
KESETARAAN
EQUALITY
GENDER

Mengembangkan mekanisme
untuk konsultasi dan validasi rutin
tentang keputusan kebijakan dengan
kelompok masyarakat sipil, federasi
kehutanan dan para ahli gender yang
mempromosikan kesetaraan gender.
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MEKANISME NASIONAL UNTUK URUSAN
PEREMPUAN
Walaupun jarang dibahas dalam pekerjaan di sektor
kehutanan, mekanisme nasional untuk urusan
perempuan (national mechanism for women’s affairs,
NMWA) adalah pemain penting dalam pemerintah
nasional. Mekanisme ini bertujuan untuk menyediakan
dukungan advokasi kebijakan bagi pemerintah
sehingga pendekatan yang konsisten dan adil terhadap
kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat dibangun.
Biasanya, NWMA adalah sebuah unit koordinasi pusat
dalam pemerintah. Pada Konferensi Perempuan
Internasional Keempat, peran dari apa yang disebut
“penggerak perempuan nasional (national women’s
machinery, NWM)” menjadi fokus. Mengingat bahwa
kementerian perempuan berada pada posisi yang
kurang kuat untuk mendorong pengarusutamaan
gender di seluruh pemerintahan (karena sumber daya
mereka yang buruk atau tidak cukup berpengaruh),
maka diperlukan mekanisme kelembagaan lain.
NWM selanjutnya berganti nama menjadi NMWA.
NMWA biasanya menjalankan serangkaian insiatif:
pembuatan anggaran responsif gender, reformasi
hukum berdasarkan mandat global, langkah-langkah
terencana untuk mengakhiri diskriminasi gender,
mendorong pemanfaatan data terpilah gender dan
penelitian responsif gender, mendukung pemantauan
dan evaluasi tujuan kesetaraan gender, dan identifikasi
pembelajaran dan praktik-praktik yang baik. Pada
awalnya NMWA berfokus pada keperluan perempuan,
sekarang orientasi mereka telah berubah menjadi
berupaya untuk mentranformasikan relasi gender
di seluruh kebijakan dan pendekatan programatik
pemerintah. Bersama dengan organisasi perempuan
dan federasi kehutanan, mereka dapat memberikan
tekanan yang cukup besar untuk mencapai perubahan
yang diperlukan dalam mendukung berbagai dimensi
kesetaraan gender dalam tenurial hutan. Seiring waktu,
NMWA telah berubah untuk menyesuaikan dengan
keadaan mereka, dan karenanya terdapat keragaman
yang luar biasa terkait lokasi dan bentuk kelembagaan
mereka (Jahan 2010).

GENDER FOCAL POINT
Tugas utama bagi gender focal point (atau unit) adalah
untuk mengaktivasi proses pengarusutamaan gender
dalam kantor, departemen, atau kementerian kehutanan
atau sektor apa pun. Mereka perlu mengidentifikasi
wilayah kerja spesifik dengan pihak manajemen
untuk mengembangkan kegiatan tepat sasaran untuk
mengarusutamakan permasalahan gender. Tugas

mereka adalah mempercepat dan bukan melaksanakan
suatu proyek itu sendiri. Dengan demikian, tugas utama
mereka adalah untuk mengkoordinasikan penyusunan
dan implementasi rencana aksi gender yang akan
mempermudah semua unit pemerintah kehutanan.
Bersamaan dengan ini, tata cara pelaksanaan
dapat menyediakan kejelasan tentang bagaimana
pengarusutamaan gender akan dilaksanakan. Hal yang
membantu adalah untuk mengamati struktur organisasi
sektor kehutanan, prosedur kerja dan budaya kerja
secara keseluruhan untuk menentukan pendekatan
macam apa yang paling efektif untuk pengarusutamaan
gender. Terkadang, suatu pendekatan terpusat dapat
berhasil paling baik, dan pada kasus lain, sesuatu
yang lebih terdesentralisasi di berbagai kantor dapat
menjadi model organisasi yang tepat. Selain itu, strategi
komunikasi dapat menjadi bagian dari rencana aksi
gender. Dukungan dana yang dialokasikan, daftar
konsultan gender dan membangun jaringan dengan
para ahli yang mendukung dan CSO/LSM akan
memberikan dorongan positif ke dalam pekerjaan
gender focal point.
Apakah gender focal point haruslah seorang perempuan
atau bukan perlu dipertimbangkan ketika menyiapkan
posisi ini. Jika perempuan, maka wakilnya bisa dipilih
seorang laki-laki untuk memastikan keseimbangan gender
dalam tanggung jawab. Selain itu, merotasi posisi setiap
dua atau tiga tahun membantu memastikan antusiasme
dan pemikiran segar dibangun ke dalam tanggung
jawab tersebut. Tidak banyak penelitian yang dilakukan
mengenai gender focal point dalam sektor kehutanan.
Beberapa negara mengakui bahwa mereka bermaksud
untuk mempekerjakan seorang gender focal point namun
di luar itu, terdapat sedikit pemahaman tentang tantangan
praktis yang dihadapi posisi ini (lihat sebagai contoh,
FAO dan RECOFTC 2016). Seringnya, junior yang kurang
memiliki sumber daya ditunjuk untuk posisi tersebut.
Hanya ada sedikit bukti mengenai keberhasilan atau
tantangan yang dihadapi.

PROFESIONAL KEHUTANAN PEREMPUAN
Anggapan bahwa hanya laki-laki yang dapat bergabung
pada profesi kehutanan sangatlah lazim. Namun
gambaran itu berubah dengan cepat, dan dengan
demikian, stereotip profesional kehutanan pun berubah.
Salah satu sumber data penting tentang perubahan ini
adalah Penilaian Sumber Daya Hutan FAO. Penilaian
ini memuat informasi tentang pekerjaan di bidang
kehutanan dan penebangan dari 136 negara yang
mewakili 91% dari hutan dunia. Di dalamnya, data terbaru
menunjukkan bahwa 71% negara (mewakili 38% hutan
dunia) menyediakan data terpilah gender (FAO 2020a).
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DOKTORAL
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PEREMPUAN
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50%

PEREMPUAN

50%

PEREMPUAN

2015

Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015, sebanyak
58% dan 42% dari total 3,88 juta karyawan masing-masing
adalah laki-laki dan perempuan. Tentunya, tidak jelas
apakah persentase ini merupakan karyawan tingkat
senior atau tingkat junior, namun secara keseluruhan,
gambaran ini jelas terlihat lebih berimbang daripada
yang dibayangkan. Pada saat yang sama, data lulusan
kehutanan mengindikasikan terdapat peningkatan
pelibatan perempuan dan kesetaraan gender adalah
tujuan yang dapat dicapai (FAO 2020a). Memang, suatu
gambaran terperinci muncul ketika data selama periode
2000 sampai 2015 dijabarkan ke dalam tingkat pelatihan
profesional (lihat Gambar 18) (FAO 2020a). Kecuali pada
tingkat doktoral, tren keseluruhan memperlihatkan lebih
banyak perempuan yang terlatih pada tingkat master,
sarjana strata satu dan sertifikat teknis/diploma dari waktu
ke waktu.

Komisi Kehutanan Guyana, keseluruhan tim sistem
pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRVS) untuk
REDD+ dipimpin oleh dan terdiri dari sejumlah
perempuan yang bermotivasi tinggi (Bholanath
2019).11 Saat ini, sekitar 45% dari tenaga kerja di
Komisi Kehutanan terdiri dari perempuan, kebanyakan
menjalankan tugas teknis dan manajerial. Di negara
bagian Tamil Nade, India, sekitar 30% dari mereka yang
memperoleh pelatihan untuk posisi rimbawan adalah
perempuan; ada banyak minat untuk staf perempuan
pada posisi yang membutuhkan keterampilan sensitif
seperti di suaka harimau (Bharadwaj 2017). Di beberapa
negara bagian India, seperti Haryana, sebuah Kelompok
Kecil untuk Pemberdayaan Perempuan (Women’s
empowerment Cell) telah dibentuk (Departemen
Kehutanan Haryana n.d.).
Catatan khusus adalah tentang bagaimana rimbawan
perempuan membangun pengaruh kolektif mereka. Di
Nepal, sekelompok rimbawan perempuan membentuk
Jaringan Rimbawan Perempuan yang berupaya untuk
mendorong kesetaraan gender dalam kebijakan dan
praktik kehutanan.12 Saat ini, 500 anggotanya yang

Di luar data ini, terdapat banyak cerita inspiratif
dari negara-negara yang berbeda tentang peran
dinamis para profesional kehutanan perempuan.
Terdapat banyak perubahan penting yang mengarah
pada pemikiran dan tindakan inovatif. Dalam
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Gambar 18. Proporsi perempuan dan laki-laki lulusan kehutanan, berdasarkan tingkat pendidikan,
2000–2015.
Sumber: FAO (2020a).

11 Alasan di balik pentingnya hal ini: karena MRVS sangat penting untuk strategi pembangunan hijau Guyana, perlu dipastikan bahwa
retensi karyawan tidak akan menjadi masalah. Laki-laki yang terampil dalam Komisi Kehutanan bermigrasi keluar dan perempuan
dengan cepat masuk ke dalam organisasi. Selain itu, tren ini didukung oleh meningkatnya jumlah mahasiswi perempuan yang belajar
di Fakultas Kehutanan Universitas Guyana.
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JENIS INTERVENSI
Memberikan dukungan
yang disesuaikan untuk
manajemen senior dalam
hal cara memadukan
kesetaraan gender ke
dalam pengembangan dan
administrasi kebijakan,
termasuk menyediakan
laporan singkat tentang
gender, serta peluang-peluang
komunikasi dan media.

Menciptakan
insentif untuk
staf junior agar
terinspirasi oleh visi
angkatan kerja yang
setara gender.

Gambar 19. Intervensi
untuk memandu proses
kerja staf dan peningkatan
kapasitas.

Pertimbangkan bagaimana
manajemen senior dapat
membangun aliansi strategis
dengan federasi kehutanan,
kelompok-kelompok perempuan,
kelompok petani, kelompok adat,
kelompok penggembala, dan para
pakar hukum untuk memperkuat
kesetaraan gender dalam kebijakan
dan hukum tenurial yang relevan.

Menyediakan pelatihan
gender yang menyasar
tingkat dan tanggung
jawab staf yang secara
spesifik menerangkan
bagaimana merespons
berbagai jenis peran
dan skenario.

berasal dari pemerintah dan sektor nonprofit sedang
berfokus pada mengubah bentuk-bentuk hegemoni
maskulinitas yang lazim. Melalui jejaring kerja tersebut,
perempuan dapat menantang paradigma yang berlaku
saat ini untuk perubahan yang lebih mendalam dan
bertahan lama. Terakhir, dan yang penting, walaupun
Forest Dialogue telah melaksanakan pelibatan
multipihak global terkait berbagai tema hutan selama
20 tahun, pada tahun 2020, dua pemimpin perempuan
dalam industri kehutanan terpilih menjadi ketua
bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah (Santiago
2020). Kondisi ini mewakili berbagai jenis perubahan
yang mengarah pada semakin banyak perempuan yang
memasuki dan mengambil posisi pemimpin dalam
profesi kehutanan.

PANDUAN PROSES KERJA PEGAWAI DAN
PENINGKATAN KAPASITAS
Tanpa membangun kesetaraan gender di sepanjang
proses kerja pegawai dalam administrasi kehutanan,
seorang gender focal point sendiri tidak bisa mencapai
banyak perubahan positif. Pada intinya, kepemimpinan
lembaga kehutanan harus menetapkan visi dan
menunjukkan aksi yang jelas pada semua tingkatan di
administrasi kehutanan. Menyusun suatu rangkaian
pedoman praktis tentang bagaimana agar staf dapat
mempertimbangkan persyaratan kesetaraan gender
dalam pekerjaan dan kinerja mereka akan memastikan
perubahan budaya kerja secara signifikan dalam jangka
waktu yang masuk akal. Hal ini bukan tentang memulai
usaha baru, melainkan menanamkan pemikiran sensitif
gender dalam semua proses kerja dan alat manajerial

12 Pada sebuah telekonferensi global oleh jaringan kerja pada Mei 2020, seorang laki-laki tidak dikenal yang tidak terdaftar
mengganggu acara melalui konten seksual eksplisit dan asusila yang dibingkai dengan cara yang kasar (Giri dan Dangal 2020).
Pelecehan tersebut dilaporkan ke pihak berwenang dan protes digital diluncurkan yang menjangkau 64.000 orang secara daring.
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yang ada (termasuk penilaian kinerja). Perhatian khusus
untuk mengantisipasi kemungkinan penghalang atau
hambatan akan membantu membuka jalan menuju
pengaturan kesetaraan gender dalam kerja-kerja
administratif. Sejumlah intervensi yang berperan untuk
membangun perubahan ini dapat dilakukan melalui
kepemimpinan (lihat Gambar 19).
Catatan tenurial yang terpilah berdasarkan gender
VGGT menyerukan negara untuk mengidentifikasi,
mencatat, mengelola dan mempublikasikan hak-hak
tenurial untuk mengakui dan menghormati semua hak
tenurial yang sah dengan cara yang sensitif gender.
Catatan tenurial tidak dibutuhkan di semua tempat.
Seperti diketahui, formalisasi hak milik adalah ibarat
dua mata pisau bagi perempuan maupun laki-laki
(Aggarwal dan Freudenberger 2013). Sistem informal
cenderung beradaptasi dengan lebih baik terhadap
perubahan, sementara formalisasi cenderung
menetapkan batasan dan membuat sistem menjadi
lebih kaku. Formalisasi dapat membawa campur tangan
negara dan kendali atas sistem pembuatan keputusan
yang telah sejak lama dilakukan di tingkat lokal .
Tanggung jawab dan persyaratan baru yang ditetapkan
oleh negara biasanya rumit dan memakan waktu.
Terkait hal ini, penilaian yang cermat tentang manfaat
pencatatan perlu dilakukan sejak dini oleh masyarakat
mana pun sebelum memulai proses pengakuan yang
menetapkan batas secara mendetail.
Oleh karenanya jika dibutuhkan, pertanyaan
selanjutnya adalah bagaimana untuk membentuk
sistem baru untuk mencatat hak dan juga mencatat
hak untuk pertama kalinya (untuk panduan lihat: FAO
2017a). Sebagai alternatifnya, pertanyaannya adalah
bagaimana untuk memperbaiki sistem pencatatan
hak tenurial yang ada sekarang (yang saat ini tumpang
tindih atau hak-hak yang bertentangan dapat tercatat)
(untuk panduan lihat: FAO 2017b). Sistem apa pun
yang mencatat hak tenurial berlaku tidak hanya untuk
hak-hak pribadi namun juga hak-hak publik, kolektif,
komunal, adat dan informal. Selain itu, catatan dapat
dikelola untuk hak tenurial lahan dan juga hak atas
hutan, perikanan dan air. Yang penting adalah sistem
data mandiri ini dapat terkoneksi melalui suatu
sistem yang terintegrasi sehingga informasi dapat
disebarluaskan (melalui sistem geospasial) untuk
keperluan pengakuan hak-hak dan pemanfaatan lain,
seperti perencanaan tata guna lahan.

Pertama, penataan dan penyelarasan batas-batas
untuk proses pencatatan hak perlu dilakukan dengan
cara yang responsif gender. Proses konsultasi, sebagai
contoh, tentang hak adat perlu dirancang sedemikian
rupa agar masukan perempuan dan laki-laki dari latar
belakang yang berbeda menjadi bagian dari proses
identifikasi batas-batas untuk wilayah yang digunakan
secara perorangan maupun secara kolektif. Materi
komunikasi dapat disiapkan yang disesuaikan untuk
perempuan, sehingga mereka memahami tujuan
dari pekerjaan pemetaan partisipatif yang berbasis
lapangan. Dalam hal pencatatan, sistem pengelolaan
data perlu dipilah berdasarkan jenis kelamin. Perhatian
perlu diberikan pada pencatatan rumah tangga yang
dikepalai oleh perempuan atau laki-laki, dengan
mencatat apakah mereka adalah rumah tangga yang
bercerai secara hukum (de jure), janda atau orang tua
tunggal (de facto). Di mana catatan tersebut disimpan
bergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat
desentralisasi pemerintahan. Jika terdapat devolusi
hak tenurial, dan terjadi secara bersamaan dengan
desentralisasi pemerintah, maka penyimpanan catatan
tenurial yang terdesentralisasi di tingkat kabupaten atau
tingkat desa menjadi pilihan yang masuk akal.
Selain itu, masalah aksesibilitas dan biaya pencatatan
akan memiliki implikasi gender. Mengingat beban
berat pekerjaan dan terbatasnya ketersediaan waktu
yang dimiliki perempuan, sistem pencatatan tenurial
haruslah mudah agar dapat digunakan. Lebih lanjut lagi,
biaya apa pun terkait dengan pencatatan akan dianggap
sebagai lawan dari manfaat pencatatan; manfaat
pengakuan hak milik dan pencatatan tidak selalu serta
merta jelas bagi banyak orang. Sebuah layanan kantor
bergerak (mobile office) yang akan dengan mudah
diakses oleh semua dapat menjadi pilihan yang efektif
biaya. Pendekatan yang disederhanakan membuat
sistem pencatatan tenurial menjadi inklusif secara
sosial. Memutuskan teknologi yang paling sesuai secara
lokal serta memungkinkan pengurangan waktu dan
biaya akan menjadi faktor penting. Staf pendaftaran
dapat melibatkan perempuan dan laki-laki sehingga
semuanya merasa nyaman untuk mengunjungi kantor
penyedia layanan. Di sini, publikasi yang berfungsi
untuk meningkatkan literasi hukum bagi perempuan
dan laki-laki dapat menjadi sangat berharga. Sebuah
sistem yang berkelanjutan adalah sistem yang memiliki
manfaat lebih besar dibandingkan pengeluaran baik
dalam hal waktu, uang dan faktor-faktor lain.
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INDIKATOR YANG BERIORIENTASI HASIL

1

INDIKATOR

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI

Persentase perempuan dan laki-laki dari
masyarakat/kelompok pengguna yang
terlibat dalam penataan batas kawasan
hutan untuk pengakuan hak tenurial

•
•
•

•
•

2
3

•

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI

•
•

Kelompok terarah
Wawancara pemangku
kepentingan
Staf implementasi proyek
Catatan kantor kehutanan lokal

4

INDIKATOR
Persentase perempuan dan
laki-laki pada anggota kelompok
masyarakat pengguna hutan

Perubahan persepsi perempuan
dan laki-laki tentang pentingnya
aturan tenurial yang setara
gender untuk mencapai
pengelolaan hutan dan
pembagian manfaat yang baik

•
•

Notulen rapat komite
Kelompok terarah
Catatan kantor kehutanan lokal
Catatan program dan proyek

5

INDIKATOR
Persentase perempuan dan laki-laki
yang secara aktif berpartisipasi
dalam komite tata kelola hutan
yang menyusun aturan tenurial
(termasuk peran penanda tangan
rekening bank)

6

Gambar 20. Indikator pemantauan dan evaluasi
ilustratif untuk gender dan tenurial hutan.
Sumber: Diadaptasi dari Bank Dunia, FAO dan
IFAD (2009).
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INDIKATOR

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI
•
•
•
•

•

Catatan bank
Notulen rapat komite
Wawancara dengan
pemangku kepentingan
Kewenangan tradisional lokal
(seperti kepala desa atau
ketua dewan setempat)
Catatan program dan proyek

INDIKATOR
Dukungan peningkatan kapasitas
untuk metode pengelolaan hutan
(termasuk teknik silvikultur) yang
mengakui perbedaan gender

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI
•
•

Catatan proyek
Catatan pelatihan

INDIKATOR
Persentase perempuan dan lakilaki yang terlibat dalam kegiatan
pemantauan dan patroli hutan

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI
•
•
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Kelompok terarah
Wawancara pemangku
kepentingan

Pemantauan partisipatif
Catatan proyek

INDIKATOR YANG BERIORIENTASI DAMPAK

7

INDIKATOR
Perubahan waktu yang dibutuhkan
perempuan dan laki-laki untuk
mengumpulkan kayu bakar dari
hutan sebelum dan sesudah waktu
dasar (baseline)

1

8

Pemantauan partisipatif
Catatan proyek

INDIKATOR
Jumlah perempuan dan lakilaki dengan rekening bank
perorangan yang mendapatkan
manfaat tunai dari penjualan
hasil hutan atau pembayaran
untuk jasa lingkungan

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI
•

9
10

•

Wawancara dengan pemangku
kepentingan
Wawancara kelompok terarah

INDIKATOR
Peningkatan pendapatan tahunan
dari arus kas sumber daya hutan
untuk perempuan dan laki-laki
selama periode tertentu

2

Wawancara kelompok fokus
Catatan program dan proyek

INDIKATOR
Jumlah perempuan dan lakilaki yang menerima pelatihan
bisnis untuk wirausaha
berbasis hutan

•
•

INDIKATOR
Persepsi keberlanjutan ketersediaan
sumber daya hutan untuk memenuhi
berbagai kebutuhan rumah tangga
(bahan bakar, pakan ternak, bahan
makanan, tumbuhan obat-obatan)

3

•
•

Jumlah konflik yang melibatkan
perempuan dan laki-laki terkait akses,
penggunaan dan pengelolaan hutan
selama periode waktu tertentu

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI
•

•

4

Wawancara kelompok terarah
Catatan program dan proyek

INDIKATOR

•

Wawancara dengan pemangku
kepentingan (yang terlibat dengan
konflik maupun tidak)
Kewenangan tradisional lokal (seperti
kepala desa atau ketua dewan setempat)
Catatan program dan proyek

INDIKATOR
Persepsi tentang peningkatan sebanyak
50% dalam tingkat kepastian tenurial
hutan di antara perempuan dan laki-laki

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI

•

•
•

•
•

Catatan proyek
Catatan pelatihan

Wawancara kelompok terarah
Catatan program dan proyek

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI
•
•

Persepsi tingkat ketahanan pangan
karena akses hutan yang terjamin
dalam jangka waktu tertentu setelah
hak tenurial diklarifikasi dan diakui
dengan cara yang setara gender

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI

SUMBER DAN ALAT VERIFIKASI
•
•

INDIKATOR

Wawancara dengan pemangku
kepentingan
Wawancara kelompok terarah
Catatan program dan proyek
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DATA TERPILAH GENDER DAN PEMANTAUAN
TENURIAL HUTAN

gender (lihat Elias 2013; Doss dan Kieran 2014), tapi
juga mempertimbangkan bagaimana analisis akan
dimanfaatkan dan oleh siapa.

Untuk mencapai pemantauan dan evaluasi responsif
gender yang efektif, baik untuk implementasi kebijakan
dan hukum maupun untuk proyek, dibutuhkan data
terpilah gender kualitatif maupun kuantitatif. Data ini
menyediakan bukti empiris tentang bagaimana tenurial
hutan yang responsif gender berdampak pada berbagai
jenis jalur perubahan dan hasil. Namun demikian, masih
terdapat kekurangan data yang besar, dan karenanya
terdapat pemahaman yang timpang tentang bagaimana
sebenarnya transformasi kesetaraan gender terjadi
dalam hal tenurial hutan (FAO 2018c, 2019c).

Hasil dari pekerjaan evaluasi semacam itu dapat
berkontribusi pada beragam jenis kegiatan pemantauan
(lihat World Vision 2020). Selain itu, juga dapat
membantu rancangan rencana aksi gender untuk
sektor kehutanan. Selain terdapat inisiatif untuk
melacak kesetaraan gender seperti sampai sejauh
mana pemerintah telah mencapai SDG (UN Women
2018a), jenis-jenis pemantauan inisiatif global yang lebih
spesifik yang berfokus pada isu tenurial juga semakin
berkembang. Data semacam itu juga dapat menjadi
bagian dari pelacakan implementasi VGGT dalam sektor
kehutanan. Panduan dan perangkat untuk mendukung
pemantauan implementasi VGGT yang sensitif gender
telah tersedia (lihat Seufert dan Suárez 2012; Action
Aid 2017). Perangkat pemantauan lain untuk melacak
tingkat integrasi gender dalam penelitian kehutanan
juga telah dikembangkan (CGIAR FTA 2019; Paez dkk.
2019). Menggunakan Kesetaraan Gender dalam Skala
Penelitian, misalnya, suatu kuesioner penilaian mandiri
untuk digunakan oleh pimpinan atau tim proyek setiap
tahunnya, dan oleh karena itu memberikan gambaran
yang lebih baik untuk mengintegrasikan gender ke
dalam penelitian (CGIAR FTA 2019).

Merangkai indikator yang jelas untuk mengukur
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
yang mencakup jangkauan dan kedalaman program
dan proyek pada sektor kehutanan diperlukan untuk
mengukur dan memperbaiki kinerja kebijakan, hukum
dan proyek. Mengidentifikasi kesenjangan data gender
membantu dalam mengidentifikasi indikator mana yang
paling sesuai dengan kebutuhan, cakupan populasi dan
relevansi kebijakan. Indikator tersebut akan digunakan
dengan cara yang berbeda: oleh lembaga dan kantor
dengan mandat untuk mengimplementasikan dan
menelusuri lembaga kehutanan yang didelegasikan;
oleh proyek yang dijalankan oleh donor atau LSM/CSO;
atau oleh lembaga tata kelola kehutanan pada tingkat
lokal. Pada kasus percontohan, data dan indikator
terpilah gender dapat membantu merancang proses
peningkatan skala. Dengan berfungsi sebagai platform
data, penyesuaian kegiatan proyek dapat berlangsung,
sehingga antisipasi hasil dan dampak pada kelompok
sasaran perempuan dan laki-laki dapat mudah terwujud.

BAGIAN 2 . 2
BACA AN LEBIH L ANJUT

Serangkaian indikator tertentu, tentu saja, akan perlu
disesuaikan dengan tujuannya namun beberapa
panduan ilustratif dapat bermanfaat membantu
perancangannya (lihat Gambar 20). Sementara banyak
terdapat indikator kuantitatif yang sering disusun
untuk mempermudah perbandingan (secara nasional
atau global) atau yang kompatibel dengan format
pengumpulan data statistik yang lebih luas, mereka
tidak serta merta membantu penerima manfaat proyek
untuk merefleksikan persepsi mereka sendiri atau
perubahan nyata yang telah mereka alami (Colfer dkk.
2013). Metodologi pengumpulan data, oleh karenanya,
tidak hanya perlu dilakukan dengan cara yang responsif
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[FAO] Food and Agriculture Organization. 2017. Creating
a system to record tenure rights and first registration.
Governance of Tenure Guide no. 9. Roma: FAO.
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2017.
Improving ways to record tenure rights. Governance of
Tenure Guide no. 10. Roma: FAO.
Seufert P and Suárez S. 2012. Monitoring the voluntary
guidelines on the responsible governance of tenure of land
fisheries and forests. A civil society perspective. FAO Land
Tenure Working Paper no. 22. Roma: FAO.
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CONTOH YANG
CEMERLANG DI
MEKSIKO: Langkahlangkah pemerintah
menuju pemberdayaan
perempuan dalam
kehutanan berbasis
masyarakat

7

Untuk itu, CONAFOR telah meluncurkan serangkaian
inisiatif responsif gender termasuk (PROFOR 2017):
•

membentuk unit gender pada lembaga kehutanan
utama;

•

meluncurkan suatu jaringan kerja gender yang
menjangkau semua negara bagian;

•

mendorong budaya kelembagaan pemerintah dengan
perspektif gender (disebut transversalitas gender);

•

menyiapkan jendela pendanaan khusus untuk
perempuan;

•

membentuk brigade perlindungan kebakaran
perempuan yang pertama di Meksiko.

PERTANYA AN UNTUK REFLEKSI
Bagaimana Lembaga Kehutanan Nasional
meningkatkan partisipasi perempuan pada
berbagai jenis program kehutanan?

Skala dan kecanggihan pendekatannya membuat CONAFOR
menjadi contoh global yang cemerlang (Kristjanson dkk.
2018). Selain itu, walaupun dengan inisiatif baru yang mulai
dijalankan, sejumlah pembelajaran juga didapatkan tentang
cara merancangnya. Ambil kasus “Proyek Kehutanan Produktif
untuk Perempuan” yang dimulai oleh CONAFOR pada tahun
2017 (Kristjanson dkk. 2019). Dari 51 aplikasi yang diterima,

Komisi kehutanan Meksiko, Comisión Nacional Forestal

hanya 10 yang lolos (dengan total dukungan pendanaan

(CONAFOR), telah meluncurkan berbagai strategi responsif

sebesar 548.223 dolar). Sisanya menghadapi berbagai

gender yang, secara keseluruhan, telah secara bertahap

masalah: aplikasi yang tidak lengkap, kurangnya kepatuhan

mengubah wajah kehutanan. Perubahan ini dimotivasi

pada kriteria kelayakan, tidak adanya akreditasi kepemilikan

oleh Rencana Pembangunan Nasional periode 2013—2018

yang sah atas lahan, atau kegagalan untuk mengklarifikasi

yang menetapkan inklusi gender sebagai prinsip lintas

bagaimana dukungan akan digunakan. Selain itu, untuk bisa

sektor yang harus tercermin di semua hukum, kebijakan

mendaftar, para pelamar harus berkontribusi antara 10 dan

dan program di Meksiko, dalam setiap sektor dan di semua

50% dalam bentuk uang tunai atau barang untuk proyek

skala (Aguilar 2017).

tersebut. Rendahnya persentase perempuan yang memiliki
rekening di bank dan lemahnya akses mereka pada layanan

Terdapat tantangan yang biasa dihadapi: tidak hanya

keuangan juga menjadi suatu masalah. Pelajaran seperti

sekitar 80% pemilik lahan hutan kolektif adalah laki-laki

itu telah membantu memperbaiki inisiatif pada putaran

(yang mendapatkan manfaat dari berbagai subsidi dan

berikutnya. Hasil ini mengilustrasikan isu-isu struktural yang

program pendukung), namun struktur tata kelola juga

mengganggu partisipasi perempuan dalam sektor kehutanan

didominasi oleh laki-laki (PROFOR 2017). Selain itu, sektor

yang tertanam dalam akses yang tidak setara terhadap aset

kehutanan berfokus pada produksi kayu yang didominasi

yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk

oleh laki-laki dan kurangnya peran aktif dari perempuan.

memanfaatkan dan berdaya guna.

PEM BEL A JA RA N
Diperlukan berbagai inisiatif responsif gender untuk mengubah keseluruhan budaya dan operasional kerangka
regulasi tenurial kehutanan yang berlaku saat ini untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan.
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3

PENTINGNYA GENDER
DALAM TENURIAL
HUTAN BERBASIS
MASYARAKAT

Tampaknya, berfokus

pada hubungan dinamis antara laki-laki
dan perempuan (alih-alih hanya pada
perempuan saja) memiliki peluang yang
lebih besar dalam memberikan panduan
bagi perubahan untuk lembaga, kebijakan
dan praktik-praktik yang relevan untuk
transformasi ketidaksetaraan gender.
Namun demikian, fokus semacam itu harus
menghindari pertentangan ‘satu menang
yang lain kalah’ (zero-sum) antara laki-laki
dan perempuan. Untuk memengaruhi
perubahan, peran penelitian gender adalah
untuk mengungkap ‘para petani’ dan
‘pilihan-pilihan’; untuk mengidentifikasi
peluang yang mendorong pemberdayaan
dan perubahan inklusif; dan untuk
melibatkan berbagai aktor perubahan
seperti pemerintah, masyarakat sipil dan
komunitas donor.

Delia Catacutan (dengan kawan-kawan)
Koordinator Regional Asia Tenggara, World
Agroforestry (ICRAF) (Catacutan dkk. 2014b, ix)

3.1

STATUS KESETARAAN GENDER
DALAM TENURIAL HUTAN
BERBASIS MASYARAKAT

Proses devolusi tenurial hutan telah menyebabkan

mengelola hutan dalam waktu yang tidak terbatas

lahan hutan berada di bawah kendali lokal IPLC melalui

untuk berbagai tujuan tergantung dari struktur tata

hak, kebijakan atau tindakan hukum yang sah secara

kelola mereka (lihat Gambar 21) (lihat Ewers 2011; FAO

de facto. Lahan berhutan seperti itu bisa dikatakan

2019c; Larson dkk. 2010).

berada di bawah tenurial berbasis masyarakat,
tenurial kolektif atau tenurial komunal. Berbagai istilah

Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jelas

ini digunakan secara bergantian. Jenis tenurial ini

model tata kelola secara spesifiknya, dan jenis hak

melibatkan sekelompok orang yang secara bersama

serta tanggung jawab dalam sekumpulan tenurial yang

menggunakan wilayah berhutan berdasarkan aturan

telah ditetapkan. Hak dan tanggung jawab ini dapat

yang disepakati (baik formal maupun informal) untuk

berbentuk formal yang tertulis dalam peraturan daerah

akses, pemanfaatan, pengelolaan dan lain-lain. Ketika

atau bisa juga berupa praktik-praktik yang dipahami

hutan dikelola di bawah bentuk tenurial ini, istilah

bersama yang berlaku sehari-hari. Istilah seperti

‘kehutanan berbasis masyarakat’ biasanya digunakan

‘kehutanan berbasis masyarakat’ dapat termasuk lahan

dalam artian inklusif untuk semua. Namun pada

berhutan yang terletak di bawah kendali yurisdiksional

praktiknya, rincian tentang hak kehutanan berbasis

pemerintah atau dapat termasuk lahan berhutan

masyarakat dalam hal skala, pengelolaan, otonomi dan

yang tetap berada di bawah kepemilikan masyarakat

durasi dapat sangat bervariasi antar negara. Mulai dari

sepenuhnya dengan hak untuk menjual, menggadaikan

lemahnya devolusi di mana masyarakat berpartisipasi

dan menyewakan. Istilah ‘masyarakat’ juga perlu

dalam kegiatan konservasi alam yang diselenggarakan

diamati dengan cermat: apakah ada anggapan dalam

oleh pemerintah atau NGO dalam beberapa tahun,

konteks tertentu tentang apa itu ‘masyarakat’? Hal

hingga hak kepemilikan yang kuat di mana masyarakat

ini dapat berupa masyarakat adat dengan beberapa

memiliki kewenangan legal penuh untuk secara mandiri

pendatang atau pemukim baru; bisa juga berupa
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JENIS (BERDASARKAN FAO 2019C)

DEVOLUSI
LEMAH

DEVOLUSI
SEDANG

DEVOLUSI
KUAT

Didelegasikan

Didevolusikan
sebagian dan parsial

Didevolusikan
sepenuhnya

Manfaat yang
dibagikan dari hutan
milik pemerintah

Pengelolaan hutan
kolektif yang
melibatkan devolusi hak
untuk menggunakan,
mengelola dan
mengatur

KARAKTERISTIK

Keterlibatan
partisipatif dalam
kegiatan yang
dipimpin oleh
program
Kewenangan yang
kecil untuk membuat
keputusan
Beberapa hak untuk
memanen sumber
daya hutan seperti
kayu bakar, pakan
ternak atau HHBK
lainnya

Ditetapkan melalui
kerangka kebijakan
Durasi tenurial yang
lebih pendek atau
tidak pasti
Kewenangan
masyarakat terbatas
Sejumlah peluang
kerja dalam pekerjaan
pengelolaan hutan
pemerintah

CONTOH MODALITAS

Hak untuk
memanfaatkan
hasil hutan tertentu
dengan kontrol atas
pemanenan kayu

KEPEMILIKAN

Dimiliki

Ditetapkan melalui
kerangka hukum

Hak penuh atas
lahan adat termasuk
kawasan hutan
Semua tanggung
jawab untuk
menggunakan dan
mengelola dipegang
oleh masyarakat

Hak yang berlaku
untuk seterusnya
Otonomi
Devolusi hak
berdasarkan
persetujuan atas
rencana pengelolaan
atau operasional hutan
Hak khusus untuk
menjual kayu secara
komersial

Proyek aforestasi
berskala besar

Pengelolaan
hutan bersama

Kehutanan
masyarakat

Masyarakat asli
atau petani

Pengelolaan
kawasan lindung
masyarakat

Kehutanan
masyarakat

Konsesi kehutanan
masyarakat lokal

Sri Lanka

India

Nepal

Kamboja

Thailand

Republik Demokratik
Kongo

Peru

Gambar 21. Spektrum tingkat devolusi dalam rezim hutan berbasis masyarakat.
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“kelompok pengguna” yang anggotanya berasal dari

hutan. Banyak yang telah dicapai melalui pengelolaan

desa-desa yang saling berbatasan namun bersama-sama

langsung oleh mereka yang memiliki hak yang kuat

menggunakan wilayah hutan tertentu; atau bisa berupa

terhadap hutan di sekitar mereka (Gilmour 2016).

masyarakat yang terdiri dari beragam suku berbeda

Meskipun demikian, istilah seperti ‘masyarakat’, ‘kolektif’

tinggal dan menjalani hidup mereka di suatu gugus

atau ‘komunal’ masih terasa membingungkan terkait

desa untuk kemudian melebur ke dalam sebuah ‘desa’

dengan termasuk siapa sajakah mereka; perempuan

administratif yang dipandang oleh pemerintah sebagai

dan laki-laki mana yang memegang kendali terhadap

satu kesatuan. Rincian tersebut sangat penting untuk

kewenangan dan pengambilan keputusan untuk

memahami bagaimana dinamika gender bekerja dalam

dipahami dengan baik agar mendorong keadilan

berbagai jenis rezim kehutanan berbasis masyarakat.

dan inklusivitas gender. Penetapan tata kelola hutan
berbasis masyarakat saja tidak cukup; inovasi yang

Ketergantungan perempuan pada beragam sumber

demokratis di dalam proses dan prinsip tata kelola

daya hutan sebagian besar tidak terlihat dalam dunia

yang memandu pembuatan dan implementasi aturan

formal pengelolaan hutan. Awalnya, pemikiran tentang

sangatlah penting (Smith 2019). Hal ini membutuhkan

keterlibatan perempuan dalam hutan lokal dimulai pada

komitmen terhadap proses perancangan rezim tenurial

tahun 1980an sebagai akibat dari kekurangan kayu

hutan dengan cara yang bisa menyatukan semua

bakar yang menyebabkan meningkatnya perhatian pada

pihak ke dalam jalur pembangunan berkelanjutan.

cara perempuan dan laki-laki memanfaatkan sumber

Namun demikian, banyak di antara masyarakat melihat

daya hutan secara berbeda (Hoskins 2016). Saat ini,

penerapan prinsip-prinsip baru seperti kesetaraan

meski terdapat penggambaran yang digeneralisasikan

gender sebagai pemaksaan eksternal yang melanggar

tentang kepentingan tipikal perempuan dan laki-

kedaulatan lokal. Oleh karena itu, eksperimen yang

laki terhadap hutan (lihat Sunderland dkk. 2014),

sensitif akan bermanfaat; sekedar meniru apa yang

penting untuk memahami jenis-jenis spesifik tentang

telah dilakukan masyarakat lain akan menyebabkan

pembagian gender atau tumpang tindih tanggung

terabaikannya hal-hal penting. Secara keseluruhan,

jawab yang terjadi (lihat Larson dkk. 2016b). Sebagai

hanya berbicara dalam istilah hak ‘masyarakat’ tidaklah

contoh, tenurial pohon sangat penting bagi perempuan

cukup menurut perspektif gender.

karena mereka berupaya memegang kendali atas
sejumlah spesies yang mereka butuhkan untuk pangan

Dimensi penting lainnya yang perlu dipertimbangkan

rumah tangga, pakan ternak, bahan bakar atau untuk

dalam kehutanan berbasis masyarakat adalah skala

menghasilkan pendapatan (Fortmann 1985; Bruce 1989;

tempat terjadinya. Tidak semua terjadi pada skala desa.

Rocheleau dan Edmunds 1997). Pemahaman yang

Istilah seperti ‘kehutanan kolaboratif’ (digunakan di Nepal)

cermat akan memperjelas pengetahuan dan perspektif

mengacu pada wilayah hutan yang lebih besar yang

yang ada ketika lebih banyak perempuan berpartisipasi

melibatkan berbagai unit administratif pemerintah (yang

secara formal dalam lembaga tata kelola tenurial.

mungkin terdapat ratusan desa) di mana pemerintah dan

Dengan cara ini, kontribusi mendasar mereka terhadap

masyarakat lokal bekerja sama mengelola hutan untuk

pengelolaan hutan menjadi bagian dari pengambilan

produksi kayu bernilai tinggi sekaligus sebagai kebutuhan

keputusan dan pembagian manfaat (individu atau

subsisten, bahan bakar dan pakan ternak. Kemampuan

kolektif) yang dapat diandalkan bagi perempuan dan

tata kelola tenurial juga terpengaruh ketika ukuran

laki-laki dalam masyarakat.

geografisnya lebih besar dan oleh karena itu kelompokkelompok masyarakat yang berbeda ini tidak dapat

Jelas bahwa ketika terdapat struktur tata kelola yang

terlibat dalam interaksi tatap muka secara berkala dan

fungsional dan peraturan pengelolaan yang dirancang

membangun kepercayaan di antara mereka.

dengan baik, devolusi dapat menghasilkan aliran
manfaat untuk keduanya, perempuan dan laki-laki

Semua rezim kehutanan berbasis masyarakat melewati

dalam masyarakat, sekaligus memperbaiki kondisi

fase-fase perubahan: menyesuaikan rezim mereka
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untuk merespons tantangan baru dan pembelajaran

disisihkan dari arena pembuatan keputusan (Banana

yang muncul, yang didorong secara internal maupun

dkk. 2013). Meskipun demikian, gambaran Uganda

eksternal (lihat Farjam dkk. 2020). Pada tahapan

tidak sepenuhnya suram: sebagai contoh, lebih dari

tertentu dari proses ini terdapat pengakuan yang

50% perempuan secara aktif berpartisipasi dalam

meluas bahwa kesetaraan gender penting bagi

pembuatan keputusan kehutanan di Lawmo (dengan

semua yang terlibat. Proses selanjutnya yang penting

asosiasi lahan komunal yang terdaftar). Kondisi ini

adalah untuk menentukan kondisi umum dari tata

berlawanan dengan Masindi (dengan adanya tumpang

kelola terkait dengan keadilan gender. Gambar

tindih antara lahan adat dan hutan negara dengan

22 menetapkan tahapan-tahapan berbeda dalam

akses yang terbatas) yang partisipasi perempuannya

tingkatan tata kelola hutan berbasis masyarakat yang

sangat rendah (Monterroso dan Larson 2019). Di

responsif gender dimulai dari tingkat ‘minimum’ sampai

Amerika Latin, hanya sedikit literatur terkini tentang

tingkat ‘perbaikan’ dan ‘baik’. Meskipun ini merupakan

kehutanan berbasis masyarakat yang memberikan

gambaran yang disederhanakan, namun menjadi

perhatian terhadap isu-isu gender (Schmink dan García

langkah pertama untuk merangkum berbagai jenis

2015). Sebagian dikarenakan agenda politik yang lebih

tantangan yang akan dihadapi.

menekankan pada pentingnya memperoleh pengakuan
hukum wilayah bagi masyarakat adat atau hak-hak

Namun di banyak tempat, adanya mobilisasi

masyarakat (fenomena ‘komunitas mengalahkan

pendekatan partisipatif dalam kehutanan berbasis

gender’) dan sebagian lagi, karena adanya fokus pada

masyarakat tidak berarti bahwa konsep kesetaraan

kegiatan komersil berskala besar dalam kehutanan

gender telah diterima. Biasanya, masalah gender,

masyarakat.

baik dalam hal kepekaan gender atau tujuan
tujuan responsif gender yang transformatif, belum

Ketika ada pencapaian penting dalam pergerakan

mendapatkan perhatian dan hanya sekadar janji di

menuju kesetaraan gender di dalam pengelolaan

mulut semata (Sun dkk. 2012). Tidak hanya hak-hak

hutan lokal, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari

perempuan untuk mengakses hasil hutan belum diakui

federasi, LSM (kehutanan masyarakat, gender atau yang

secara formal, tapi juga sedikitnya peluang perempuan

terkait pembangunan) atau kelompok masyarakat sipil.

untuk memengaruhi tata kelola hutan. Jika ada

Sebagai contoh, di Nepal adalah FECOFUN, federasi

pengakuan lebih terhadap penelitian yang menekankan

nasional untuk kehutanan masyarakat yang meletakkan

pentingnya jaminan atas hak tenurial, kesetaraan

platform kebijakan pada pertengahan tahun 1990-an

dan kohesi sosial, serta tata kelola yang demokratis

dengan mewajibkan keanggotaan perempuan lebih

dan berkesetaraan gender terhadap keberhasilan

dari 50% dalam komite eksekutif, juga memastikan

kehutanan masyarakat, maka akan lebih banyak aksi

rotasi kepengurusan di antara perempuan dan laki-laki

kesetaran gender yang dapat dilakukan (lihat Baynes

(lihat Wawasan Tenurial Perempuan dan Laki-laki No. 6)

dkk. 2015; juga Coleman dan Mwangi 2013).

(Chapagain 2012; Giri 2012).

Bahkan di negara-negara, seperti Uganda, yang telah

Ketika mendorong kesetaraan gender dalam hutan

mengakui pentingnya kepedulian gender dalam

berbasis masyarakat, sering kali fokusnya cenderung

kehutanan sejak awal 1990-an, perempuan kebanyakan

pada mengubah peraturan formal dalam peraturan

13

13 Dalam sebuah studi, lima faktor keberhasilan yang saling terkait untuk kehutanan masyarakat telah diidentifikasi (Baynes dkk. 2015).
Ini berdasar pada pengalaman di Meksiko, Nepal, dan Filipina, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman negara lain di Afrika, Asia, dan
Amerika Latin. Lima faktor keberhasilan tersebut adalah: hak kepemilikan (pohon dan tanah) yang terjamin; pengurangan perbedaan sosial
ekonomi dan ketidaksetaraan berbasis gender untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kohesi; bentuk-bentuk tata kelola kelompok
kehutanan intrakomunitas yang demokratis dan adil dalam hal kepemimpinan, pemungutan suara dan pembagian manfaat; dukungan
pemerintah untuk kehutanan berbasis masyarakat (seperti pembuatan undang-undang atau insentif positif) dan manfaat material bagi
anggota masyarakat (seperti pendapatan dari penjualan HHBK, pekerjaan atau pembayaran untuk jasa lingkungan).
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TINGKAT

TINGKAT

TINGKAT

MINIMAL

PENINGKATAN

BAIK

1

2

3

Komite pengelolaan
dengan sedikit keterwakilan
perempuan

Komite pengelolaan dengan
sekitar 30% keterwakilan
perempuan dari status
ekonomi dan sosial yang
berbeda

Komite pengelolaan dengan
sekitar 50% keterwakilan
perempuan dari status ekonomi
dan sosial yang berbeda

Hanya laki-laki dari masingmasing rumah tangga yang
menghadiri rapat umum
kecuali perempuan menjadi
kepala rumah tangga

Baik perempuan maupun
laki-laki dari masing-masing
rumah tangga menghadiri
rapat umum

Perempuan mengembangkan
hubungan secara horisontal
dengan kelompok pengguna
hutan yang lain dan secara
vertikal dengan LSM, federasi
dan kelompok masyarakat sipil

Tidak ada pengakuan
atas perbedaan peran
perempuan dan laki-laki
dalam memanfaatkan
hutan dan kemampuan
pengelolaan mereka

Terdapat beberapa
pengakuan formal tentang
cara-cara khusus perempuan
dan laki-laki menggunakan
dan mengelola hutan

Perempuan dan laki-laki
terlibat dalam penyusunan
rencana operasional hutan
tahunan

Perempuan dan laki-laki terlibat
dalam penataan batas dan
zonasi sumber daya

Perempuan dan laki-laki
terlibat dalam pemantauan
dan patroli hutan

Praktik-praktik silvikultur
mengakui kebutuhan hasil hutan
yang berbeda antara perempuan
dan laki-laki dengan berbagai
status ekonomi dan sosial

Perempuan dan laki-laki
terlibat dalam resolusi konflik

Aliran manfaat hutan terjadi
secara setara terhadap kebutuhan
perempuan dan laki-laki

Penggalangan dana dirancang
untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat perempuan.

Perempuan mendapatkan
pelatihan kepemimpinan
dan peningkatan kapasitas
agar menjadi partisipan yang
berdaya

Perempuan terlibat dalam
atau memimpin usaha
berbasis hutan (pemanenan,
pengolahan, pemasaran)

Gambar 22. Tahapan dalam tingkat tata kelola
hutan berbasis masyarakat yang responsif gender.
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Perempuan memiliki
kontrol yang kuat atas
pendapatan yang diperoleh
dari produk berbasis hutan

daerah atau ketentuan-ketentuan di tingkat lokal. Jelas

Kenyataannya, banyak perempuan di antara IPLC

bahwa, mengubah aturan formal melalui lembaga

beranggapan bahwa hak mereka atas hutan tidak

tata kelola kehutanan adalah hal yang paling utama.

pasti karena berbagai alasan. Ketika terdapat

Namun, pada praktiknya, karena hak perempuan

berbagai jenis ketidakpastian tenurial hutan, maka

terhadap akses, pemanfaatan dan pengelolaan sering

sengketa sangat mungkin terjadi (lihat Oyerinde

kali didasarkan pada norma-norma yang diterima

2019 untuk diskusi tentang kekerasan kolektif dan

secara sosial atau yang secara informal dinegosiasikan

lahan bersama di Afrika). Ketidakpastian tenurial

(melibatkan gabungan dari keikutsertaan tingkat

bukan hanya tentang tidak adanya kebijakan atau

masyarakat, tingkat antar perempuan, dan tingkat

kerangka hukum yang jelas yang mendukung

rumah tangga), kenyataan di lapangan bisa jadi

pengaturan tenurial hutan (Doss dan Meinzen-Dick

tidak sesuai dengan peraturan formal atau rencana

2020). Sebaliknya, kondisi tenurial yang ‘cukup aman’

pengelolaan. Oleh karena itu, dalam menganalisis

merupakan persepsi gabungan antara perempuan

kondisi nyata gender dan tenurial hutan dalam

dan laki-laki yang didasarkan atas campuran berbagai

kehutanan berbasis masyarakat, perhatian besar harus

faktor seperti penerimaan masyarakat akan norma

diberikan pada praktik-praktik informal tersebut yang

gender, kesadaran yang luas tentang hak-hak tenurial

menjadi ‘alternatif kelembagaan’ (lihat Friman 2020)

yang setara gender atau seberapa terpercayakah

dan bagaimana mereka dapat digerakkan menuju

pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan

keadilan gender. Misalnya, perempuan sering kali

dan hukum (Gambar 23). Terkadang satu peristiwa

harus membayar penjaga hutan agar dapat memasuki

menyebabkan dampak ketidakpastian yang

hutan untuk mengumpulkan kayu bakar dan pakan

merambat, sebagai contoh, ketika tenurial hutan

ternak, atau mereka harus bernegosiasi dengan laki-

berbasis masyarakat terkikis melalui individualisasi

laki untuk hak mengambil daun sal (Shorea robusta)

dan penjualan lahan yang disetujui oleh badan tata

(untuk membuat produk HHBK), sementara laki-laki

kelola hutan yang menyebabkan beberapa anggota

tetap memegang hak atas kayu. Selain itu, perempuan

masyarakat terpinggirkan.

memainkan peran yang lebih kuat dalam keputusan
tentang pemanfaatan hutan dan lahan dalam rumah

Sistem tenurial hutan tidaklah statis, dan ketika mereka

tangga daripada yang mereka miliki dalam badan tata

berubah, proses partisipasi dan distribusi manfaat

kelola kehutanan (lihat sebagai contoh, Larson dkk.

juga berubah. Sebagai contoh, ketika sebuah proyek

2016b) . Di luar ranah formal badan tata kelola hutan,

REDD+ dimulai, biasanya perempuan dan laki-laki

mengidentifikasi arena pembuatan keputusan yang lain

terdampak memiliki cukup banyak perbedaan dalam

yang akan berpengaruh pada pola-pola pemanfaatan

memahami proyek (Larson dkk. 2016a), dan keterlibatan

dan pengelolaan lahan sangatlah penting. Khususnya

perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki

ketika menyangkut wilayah konflik atau perang,

(Larson dkk. 2014). Suatu analisis yang cermat tentang

perempuan dan laki-laki berada di bawah kekuasaan

dinamika tenurial dan gender di bawah REDD+ dapat

pemimpin teritori atau wilayah, dan lembaga donor

berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan

atau bantuan jarang dapat memberikan dukungan

inisiatif REDD+ (untuk sistem tenurial adat, sebagai

perlindungan hak tenurial yang dibutuhkan untuk

contoh lihat Tebtebba 2018). Serangkaian faktor dapat

penghidupan dasar. Memahami apa yang terjadi pada

menghasilkan perubahan dalam orientasi kebijakan

hak tenurial di wilayah seperti itu sangat penting untuk

dan peraturan-peraturan spesifik dalam pengelolaan

memberikan bantuan kemanusiaan dan berbagai

hutan berbasis masyarakat, termasuk: perluasan

layanan pendukung.

pertanian, individualisasi lahan hutan, komersialiasi

14

14 Beberapa pekerjaan terdahulu dan yang lebih baru tentang negosiasi gender dan rumah tangga pedesaan dapat bermanfaat
untuk memahami pembuatan keputusan dan pemberdayaan kehutanan berbasis masyarakat. Lihat, sebagai contoh, Agarwal (1997),
Locke dan Okali (2010) serta Seebens (2011).
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Gambar 23. Faktor-faktor yang
berpengaruh pada persepsi
tenurial hutan yang ‘cukup aman’
untuk kesetaraan gender.

Norma
masyarakat
setara gender
tentang berbagai
hak tenurial

Pembuatan
keputusan
dan kewenangan
masyarakat atau
individu yang setara
gender

Kualitas
hubungan sosial
perempuan dan
laki-laki dalam
masyarakat

Pelaksanaan
dan kekuatan
berbagai hak tenurial
dalam sekumpulan
hak yang dipegang
perempuan dan
laki-laki

Kesadaran
tentang hak
tenurial setara
gender

Peraturan
internal badan
tata kelola tenurial
lokal yang setara
gender

Pengakuan
administratif
(berdasarkan
kebijakan atau
hukum) tentang
hak tenurial
gender

Kelaziman
pengakuan tenurial
gender dalam
konteks tertentu
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Sumber: Diadaptasi dari: Caron
dkk. (2014); NRC dan IFRC (2014);
Doss dan Meinzen-Dick (2020);
Prindex (2019, 2020); Scalise dan
Giovarelli (2020).

Durasi
kepemilikan
oleh perempuan
dan laki-laki
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Verifikasi
kepemilikan yang
berbasis masyarakat
bagi perempuan
dan laki-laki

Kepercayaan
pada pihak
berwenang yang
menerapkan prinsip
kesetaraan
gender

dan investasi eksternal, infrastruktur transportasi,

membutuhkan perhatian yang jeli. Meskipun data

tekanan demografis, pencaplokan kaum elite, kerangka

terpilah gender jelas sangat dibutuhkan, peran mereka

kerja hukum dan tata kelola yang baru, dan konflik

tidak hanya untuk melaporkan ketidakseimbangan

berbasis sumber daya (Fuys dkk.2008). Sebagai contoh,

relatif namun lebih pada memobilisasi lebih lanjut

migrasi keluar laki-laki (lihat Wawasan Tenurial Hutan

percepatan gender melalui gambaran yang lebih kaya

Perempuan dan Laki-laki No.8) di daerah pedesaan

tentang dinamika sosial dan relasi kekuasaan (Asher

dapat mengubah kemampuan perempuan untuk

dan Varley 2018).

berpartisipasi, menjadi lebih baik atau lebih buruk,
dalam lembaga tenurial hutan. Demikian juga, dengan
semakin banyaknya perempuan memegang posisi
berpengaruh dalam pemerintah lokal atau nasional,
terdapat minat yang lebih besar tentang bagaimana hal
ini akan menciptakan efek lanjutan yang positif untuk
lebih memperkuat agenda kesetaraan gender dalam
tenurial hutan.
Ke depannya, diperlukan analisis gender yang lebih dari
hanya sekedar analisis sederhana sehingga wawasan
yang lebih baik tentang penyebab dan dampak dari
norma dan praktik sosial gender dapat menjadi
landasan bagi pemikiran strategis (Asher dan Varley
2018). Tidak ada yang namanya peningkatan secara
keseluruhan dalam kesetaraan gender: bagaimana
sebagian perempuan akan mengambil manfaat dan
sebagian perempuan lain akan semakin tersisihkan

BAGIAN 3.1
BACA AN LEBIH L ANJUT
[FAO and RECOFTC] Food and Agriculture Organization
and The Center for People and Forests. 2016.
Mainstreaming Gender into Forestry Interventions in Asia
and the Pacific. A Training Manual. Roma dan Bangkok:
FAO dan RECOFTC.
Hecht SB, Yang AL, Sijapati Basnett B, Padoch C and
Peluso NL. 2015. People in motion, forests in transition:
Trends in migration, urbanization and remittances and
their effects on tropical forests. Occasional Paper no. 42.
Bogor, Indonesia: CIFOR.
[RECOFTC] The Center for People and Forests. 2016.
Ensuring Women’s Participation in Forest Decision-Making.
Advancing Sustainable Development Goal 5 on Gender
Equality through Community Forestry in the Asia-Pacific.
Annual Report 2015-2016. Bangkok: RECOFTC.
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

Migrasi keluar lakilaki, keadilan gender,
dan kehutanan
masyarakat di Nepal

8

Gambaran yang muncul cukup beragam. Jelas bahwa
semakin banyak perempuan yang menghadiri rapat
umum15 dan belajar tentang proses tata kelola hutan
(Giri dan Darnhofer 2010a; lihat juga RECOFTC 2018c).
Berdasarkan penelitian di Kabupaten Ramechhap di
mana ada lebih dari 50% migrasi keluar laki-laki dalam
CUFG, pengaruhnya rumit bergantung pada konteks
rumah tangga perempuan. Ketika tidak ada laki-laki
dalam rumah tangga, atau ketika perempuan berada
dalam rumah tangga inti, maka perempuan lebih
mungkin untuk berpartisipasi (Giri dan Darnhofer

PERTANYA AN UNTUK REFLEKS I

2010b, lihat juga Lama dkk. 2017). Namun demikian,
penelitian yang lebih baru tentang CUFG dengan laju

Apakah migrasi keluar laki-laki
membuka peluang untuk partisipasi
perempuan yang lebih besar dalam tata
kelola kehutanan masyarakat?

migrasi yang tinggi dan rendah pada tiga kabupaten
(mewakili zona ekologi pegunungan, perbukitan tengah
dan dataran rendah/Terai) menunjukkan bahwa hanya
terdapat sedikit perubahan terkait keanggotaan komite

Semakin jelas bahwa migrasi keluar laki-laki berdampak

eksekutif CUFG (Lama dkk. 2017). Di luar dugaan,

pada tata kelola tenurial hutan (lihat Hecht dkk 2015;

terdapat partisipasi yang lebih besar oleh perempuan

Juniwaty dkk. 2019). Pertanyaannya adalah: dengan

dengan CUFG yang migrasinya rendah (Lama dkk.

cara apa? Apa implikasi bagi peran perempuan dan

2017). Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan tidak

laki-laki dalam tata kelola hutan lokal? Sebuah negara

serta merta menduduki posisi laki-laki yang kosong:

yang mengamati dinamika ini adalah Nepal yang

sebaliknya, terdapat berbagai dinamika gender yang

merupakan negara yang paling bergantung pada

muncul akibat dari migrasi keluar laki-laki, seperti

remitansi di dunia. Migrasi ke luar di sini dimulai pada

keterbatasan waktu, adanya laki-laki yang lebih tua dan

awal 2000-an ke destinasi global di Asia, Timur Tengah

kelompok elite yang mendominasi komite eksekulif dan

dan lebih jauh lagi. Kita tahu bahwa ada peningkatan

norma gender yang masih bertahan.

program reforestasi selama periode ini namun bukan
pada sejauh mana kondisi ini dipengaruhi oleh institusi

Lebih lanjut lagi, jika kita membandingkan melalui

kehutanan masyarakat, atau karena adanya migrasi

lensa interseksionalitas gender, gambaran yang lebih

keluar (Oldekop dkk. 2018). Remitansi telah mendorong

kompleks muncul berdasarkan kondisi etnis dan kasta

berkurangnya ketergantungan terhadap hutan karena

(Sijapati Basnett 2016). Di Desa Bhatpole Kabupaten

rumah tangga mampu membeli bahan bakar, pakan

Kavrepalanchowk, sebagian besar merupakan wilayah

ternak dan material konstruksi, hanya saja dengan

Tamang (dengan praktik budaya gender egaliter),

cara apa hal ini telah membuka kesempatan bagi para

kehutanan masyarakat merupakan inisiatif yang telah

perempuan untuk dapat lebih aktif dan berpengaruh di

sejak awal dipimpin oleh perempuan. Sembilan dari

institusi kehutanan masyarakat?

11 anggota komite eksekutif adalah perempuan.

15

Rapat umum dan komite eksekutif adalah dua badan pembuat keputusan utama untuk CFUG.
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Daftar pengguna dalam rencana operasional CFUG
kebanyakan adalah perempuan. Kebalikannya, di Desa
Gharmi Kabupaten Kaski dengan laju migrasi keluar
laki-laki yang tinggi di antara kasta rendah BishwaKarmas (Dalits), dorongan mereka untuk memulai hutan
masyarakat sebagai suatu perjuangan berbasis kasta
di wilayah yang juga terdapat kasta tinggi Poudyals
dan Khatri-Chhetris, pada akhirnya mengecualikan
perempuan dari pembuatan keputusan kehutanan.
Di sini, komunitas berkasta rendah, dalam mengikuti
norma gender kasta tinggi tentang penghormatan
perempuan dan pembagian kerja, tidak turut
menjangkau dan mengimplementasikan gagasan
mengenai ‘kesetaraan’, ‘hak’ atau ‘kewarganegaraan’
kepada perempuan.

PEM BEL A JA RA N
Migrasi keluar laki-laki tidak secara umum
membuka peluang untuk kepemimpinan dan
partisipasi yang lebih besar oleh perempuan:
penelitian mengindikasikan pentingnya
memahami beragam bentuk dari dinamika
sosial yang ada.
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Laki-laki

biasanya mengakui peran
besar perempuan dalam
meningkatkan standar hidup
keluarga, namun penting bagi
mereka untuk juga menyepakati
bahwa agar perempuan dapat
terus memainkan peran itu dan
bahkan meningkatkan peran
tersebut, mereka memerlukan
kepastian atas lahan dan hutan.

Cécile Ndjebet
Koordinator, Jejaring Perempuan Afrika
untuk Pengelolaan Hutan Masyarakat
(REFACOF) (Mwangi dan Evans 2018, 3).
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3.2

MERANGKAI TATA KELOLA TENURIAL
RESPONSIF GENDER DALAM
KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT

Mencapai tata kelola tenurial hutan yang bertanggung
jawab dalam hutan berbasis masyarakat melibatkan
intervensi pada sejumlah arena aksi. Hal ini
termasuk bagaimana hukum dan kebijakan nasional
diimplementasikan, bagaimana anggota lembaga
tata kelola dipilih, bagaimana tujuan kebijakan terkait
hutan diidentifikasi dan bagaimana aturan spesifik
tentang akses, pemanfaatan, pengelolaan, pemantauan
dan sanksi, serta metode resolusi konflik menjawab
kebutuhan yang dibedakan berdasarkan gender.
Sebelum membahas secara terperinci, kami mengkaji
beberapa prinsip umum tentang bagaimana untuk
terlibat secara strategis dalam meningkatkan tenurial
hutan berbasis masyarakat untuk kesetaraan gender
(Gambar 24, lihat juga Giovarelli dkk. 2016).
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1

MEMPERTAHANKAN

FOKUS
PADA SELURUH
MASYARAKAT

Keterlibatan seluruh masyarakat sangat penting
untuk kemajuan yang berkelanjutan dan meluas.
Proses dan intervensi yang sukses bertujuan
untuk mencapai perubahan berkelanjutan dan
luas dalam memberdayakan perempuan dan
memperkuat hak tata kelola mereka sebagai
bagian dari proses yang berlanjut dan kolaboratif
yang melibatkan seluruh masyarakat.

Libatkan tokoh masyarakat: proyek yang
berhasil kerap menerima dukungan
dari pemimpin masyarakat laki-laki dan
perempuan.

2

MENGGUNAKAN INFORMASI
DAN PEMBELAJARAN
UNTUK LEBIH

MEMBERDAYAKAN
PEREMPUAN DAN
KELOMPOKNYA

3

Sediakan dukungan yang sesuai budaya:
kegiatan yang berhasil yang dilaksanakan
oleh organisasi di luar masyarakat dirancang
bersama dengan anggota masyarakat, selaras
dengan norma budaya masyarakat dan
memprioritaskan lembaga masyarakat.

MENETAPKAN
JARINGAN DAN ALIANSI
STRATEGIS PADA

BERBAGAI

Mengakui bahwa perubahan sosial
membutuhkan waktu: kegiatan yang berhasil
memberikan cukup waktu untuk mengubah
perilaku patriarkis terhadap peran gender
dan untuk mewujudkan perubahan normatif
yang berpihak terhadap hak tata kelola lahan
perempuan.

TINGKAT

Gambar 24. Bagaimana cara untuk mendukung hak tata kelola tenurial lahan hutan
perempuan adat dan pedesaan.
Sumber: RRI (2019).
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Menyoroti kontribusi
berharga yang telah
diberikan perempuan
untuk masyarakat:
tunjukkan dampak
positif dari pekerjaan
perempuan terkait
pengelolaan dan
konservasi lahan
masyarakat.

Membangun ruang
pertemuan, kegiatan,
jaringan atau lembaga
yang khusus untuk
perempuan: inisiatif
yang berhasil sering
memfasilitasi jaringan,
institusi, kegiatan,
ruang pertemuan atau
kesepakatan khusus
perempuan.

Tunjukkan keuntungan
bagi seluruh masyarakat
dari adanya kepastian hak
tata kelola perempuan:
inisiatif yang berhasil
memberdayakan
perempuan juga
memberikan manfaat – dan
yang ditunjukkan sebagai
menguntungkan – untuk
seluruh masyarakat.

Menggunakan informasi
untuk memberdayakan
perempuan sebagai
pemimpin masyarakat
dan pembuat kebijakan:
kegiatan yang sukses
menggunakan informasi
dari perempuan
sebagai landasan
untuk kepemimpinan
perempuan dan
kapasitas pembuatan
keputusan.

Ciptakan jaringan
multilevel dan mandiri
finansial bagi pemimpin
perempuan: kegiatan
yang berhasil, dapat
membentuk jaringan
pemimpin perempuan
yang terlibat dalam
pendampingan dan
pembagian informasi
untuk memaksimalkan
hasil.

Membangun dan
meningkatkan hubungan
strategis dengan berbagai
pemangku kepentingan
di luar masyarakat:
kegiatan yang berhasil,
dapat secara efektif
mengkomunikasikan dan
membangun hubungan
dengan berbagai macam
aktor eksternal untuk
memperoleh dukungan
mereka.
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Perempuan dan
laki-laki dalam
masyarakat
dan pemerintah
berpartisipasi
secara aktif
dalam merancang
rencana, proyek,
dan kebijakan
pengelolaan
hutan.

MENJANGKAU

Perempuan dan
laki-laki terlibat
dalam kegiatan
pengelolaan seperti
pekerjaan silvikultur,
pengendalian
kebakaran,
pembuatan
pembibitan, patroli
dan pemantauan,
serta resolusi
sengketa.

Perempuan
dan laki-laki,
sebagai individu
dan kelompok,
mengakses,
menggunakan
dan mendapatkan
manfaat dari
bentang alam
hutan secara
setara.

MEMPEROLEH
MANFAAT

Manfaat bisa
dalam bentuk
ketersediaan
sumber daya yang
pasti, pendapatan
rumah tangga
atau individu, dan
manfaat di tingkat
masyarakat.

Gambar 25. Jalur untuk hasil yang responsif gender.
Sumber: Diadaptasi dari Johnson dkk. (2018).
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Perempuan dan laki-laki,
sebagai individu dan
kelompok, memperoleh
pendapatan dengan
menanam pohon,
memanen secara
berkelanjutan dan
melindungi bentang
alam hutan melalui
inisiatif yang adil (PES,
sertifikasi, dll.).

MEMBERDAYAKAN

Perempuan diberdayakan
dalam rumah tangga dengan
kendali yang lebih besar
atas keuangan, keamanan
pangan, pendidikan dan hak
atas sumber daya.

Perempuan memiliki
kewenangan efektif yang
lebih besar untuk pembuatan
keputusan dalam badan tata
kelola hutan.

Penting untuk berpikir tentang jalur perubahan bagi
perempuan dan laki-laki. Meskipun banyak pekerjaan
telah dilakukan untuk membawa perempuan lebih
dekat dengan meja pembuatan keputusan sehingga
mereka dapat memengaruhi perubahan, penting
untuk mempertimbangkan jenis-jenis perubahan
yang diinginkan. Gambar 25 menunjukkan jalur
perubahan di mana perempuan dan laki-laki yang
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengelolaan
hutan menerima manfaat, dan karenanya menjadi
berdaya pada tingkat rumah tangga atau masyarakat.
Tiga tahapan ini disebut Menjangkau, Memanfaatkan

HASIL YANG DIINGINKAN
Peningkatan kesejahteraan
laki-laki dan perempuan dalam
bentang alam hutan.
Menjaga dan meningkatkan
tutupan hutan dan jasa
ekosistem.

dan Memberdayakan. Penelitian mengindikasikan
bahwa tidak ada perbedaan hasil yang jelas apabila
hanya didasarkan pada apakah rezim tenurial hutan
dirancang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat atau
memberikan kepemilikan lahan sepenuhnya untuk
masyarakat (Larson dkk. 2019a). Sebaliknya, mencapai
tujuan seperti ketahanan pangan atau peningkatan
penghidupan membutuhkan pengamatan tentang
bagaimana intervensi tertentu bekerja dalam jenis jalur
perubahan tertentu untuk menciptakan transformasi.
Mengidentifikasi jalur perubahan dilakukan dengan
melihat secara jeli pada jenis pemberdayaan
perempuan yang diinginkan. Terdapat banyak
dimensi pemberdayaan perempuan seperti produksi,
pembuatan keputusan tingkat masyarakat, kewenangan
terkait keputusan rumah tangga, pendapatan individu
dan keluarga, kepemimpinan berbasis masyarakat, dan
mengurangi beban waktu dan tenaga kerja (Gambar 26).
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Memastikan
hak tenurial
atas beragam
sumber daya
hutan produktif
untuk memenuhi
kebutuhan rumah
tangga
Kewenangan
pembuatan
keputusan dalam
rumah tangga
atas penggunaan
sumber daya hutan

Kewenangan
pembuatan
keputusan dalam
badan tata kelola
hutan

8

Kontrol atas
penggunaan
pendapatan
individu dan
rumah tangga

Ranah utama
untuk mencapai
pemberdayaan
perempuan
dalam
kehutanan
berbasis
masyarakat

Mengurangi
beban waktu
dan tenaga
untuk memenuhi
kebutuhan rumah
tangga

Membangun
kepemimpinan
dalam
masyarakat

Gambar 26. Delapan ranah utama pemberdayaan
perempuan dalam kehutanan berbasis masyarakat.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

90

Akses terhadap
modal dan
pengetahuan
untuk usaha
berbasis hutan

Akses terhadap
dan penggunaan
berbagai
teknologi dan
peralatan

Sebelum masuk ke detail jalur perubahan dan

penting. Lebih baik mengembangkan sesuatu yang

intervensi tertentu, masalah inti terkait dinamika

sudah ada, dibandingkan harus membuat inisiatif

kekuasaan dalam membentuk perubahan transformatif

baru yang membutuhkan banyak waktu dan biaya

gender yang dibutuhkan perlu dihadapi. Dinamika

untuk persiapan dasar. Bagaimana pelaksanaannya,

kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan

suatu pendekatan yang optimis yang selaras dengan

desa memainkan peran sentral dalam menentukan

pemikiran strategis tentang bagaimana mewujudkan

bagaimana praktik sehari-hari di hutan berlangsung,

perubahan melalui penyetaraan aset dan kewenangan

bagaimana sumber daya hutan dimanfaatkan,

pembuatan keputusan antara perempuan dan laki-laki

bagaimana keputusan tentang hasil hutan diambil

sangatlah penting.

dalam rumah tangga, dan bagaimana tata kelola
berlangsung. Setiap upaya untuk menciptakan

Suatu pendekatan pengelolaan kolaboratif adaptif

transformasi positif dalam perjalanan menuju

(ACM) dapat membantu menavigasi beragam

kesetaraan gender nampaknya akan ditentang oleh

tantangan perubahan. ACM melibatkan model berulang

mereka yang tidak menginginkan adanya perubahan

yang pada dasarnya mengikuti serangkaian langkah

status quo. Untuk memahami apa yang sedang

Menganalisa, Menyusun Strategi dan Mewujudkan

terjadi membutuhkan pengamatan yang objektif

yang berfokus pada refleksi dan pembelajaran (Mukasa

atas interseksionalitas gender: beragam bentuk

dkk. 2016; Evans dkk. 2014, 2017). ACM adalah suatu

diskriminasi struktural yang terjadi pada praktik-

perjalanan pembelajaran di mana fasilitator bekerja

praktik rumah tangga atau masyarakat. Proses ini

bersama masyarakat pada setiap langkahnya.

melibatkan pengamatan norma sosial yang berlaku,
hubungan hirarkis, bagaimana pembuatan keputusan

Berpikir secara cermat tentang rancangan intervensi

biasanya dilakukan, dan jenis konflik apa yang

dapat menghasilkan beragam manfaat (Gambar 27).

cenderung lazim terjadi. Selain itu, melalui hubungan

Bagan ini dibagi menjadi dua bagian besar: satu

dan jaringan apakah mereka yang berkuasa dan

terkait dengan intervensi yang berfokus pada lembaga

tidak berkuasa menggunakan pengaruh mereka

atau badan tata kelola hutan, dan kedua adalah

dan mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri

terkait dengan intervensi yang lebih umum di dalam

atau keluarga mereka? Melalui ini, pendekatan yang

masyarakat sendiri. Mengingat adanya beragam

kreatif dan inspiratif yang membangun aliansi di

arena aksi yang terlibat, persiapan strategis tentang

antara perempuan, antara laki-laki dan perempuan,

hal-hal yang menjadi prioritas dan bagaimana urutan

dan memupuk penggerak perempuan dan laki-

intervensi disusun sangat dibutuhkan. Yang sudah

laki agar dapat mewujudkan kekuatan positif yang

diketahui adalah bahwa pelibatan intensif pada tingkat

menyatukan semua orang secara bertahap. Komunikasi

masyarakat dengan cukup ruang untuk serangkaian

yang dibangun secara sensitif dan cermat yang

diskusi dan pekerjaan berulang memberikan hasil yang

mengikutsertakan semua orang untuk mengidentifikasi

lebih baik dibandingkan dengan pendekatan satu kali

tujuan dan pendekatan yang realistis menjadi

yang mendalam.
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1

TATA KELOLA YANG BERTANGGUNG
JAWAB ATAS TENURIAL HUTAN

MENCIPTAKAN TATA KELOLA LOKAL YANG
BERTANGGUNG JAWAB ATAS TENURIAL HUTAN

KEBIJAKAN DAN HUKUM YANG MENDUKUNGS

A

pakah konstitusi, kebijakan dan hukum
nasional atau subnasional melarang
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin? Apakah
mereka memberikan hak yang setara bagi
perempuan dan laki-laki? Apakah terdapat
ketentuan dalam hukum kehutanan yang
memandatkan proporsi perempuan dalam
keanggotaan komite eksekutif tata kelola hutan
lokal? Apakah terdapat ketentuan mengenai
pembagian manfaat yang berkesetaraan gender?

Badan tata kelola hutan lokal dapat menyediakan
bukti empiris dan mendukung penelitian yang
berorientasi aksi tentang bagaimana kesetaraan
gender dalam tenurial hutan menciptakan efek
akselerator untuk berbagai tujuan pembangunan.
Penelitian berorientasi aksi ini dapat mendukung
pengembangan kebijakan dan reformasi hukum.
Badan tata kelola hutan lokal dapat membentuk
dan bergabung dengan aliansi yang memobilisasi
reformasi kebijakan dan hukum tenurial
hutan terkait isu-isu seperti representasi yang
proporsional dalam badan tata kelola hutan,
pembagian manfaat antara perempuan dan lakilaki, serta FPIC yang berkesetaraan gender.

REPRESENTASI SETARA GENDER
PADA BADAN TATA KELOLA HUTAN

KEANGGOTAAN UMUM DALAM REZIM
KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT

A

A

pakah semua perempuan dan lakilaki dalam masyarakat dapat menjadi
anggota badan tata kelola hutan berbasis
masyarakat? Apakah terdapat persyaratan
bahwa 30 sampai 50% dari anggota komite
eksekutif adalah perempuan? Apakah
terdapat ketentuan bahwa jabatan pengurus
dilakukan bergiliran antara perempuan
dan laki-laki? Apakah perempuan juga
memiliki kewenangan untuk mengelola dana
kehutanan berbasis masyarakat?

pakah terdapat suatu rapat umum yang
semua anggota rezim tenurial hutan
berbasis masyarakat dapat berpartisipasi? Jika
demikian adanya, dapatkah semua anggota
perempuan dan laki-laki dewasa dari rumah
tangga menjadi peserta? Apakah waktu dan
tempat pertemuan sesuai untuk perempuan
dan laki-laki, yang dekat dan jauh?

Kegiatan peningkatan kesadaran dan
perubahan peraturan daerah perlu
dilakukan sehingga badan tata kelola
hutan dapat mengamanatkan bagaimana
representasi yang berkesetaraan gender
(dalam beragam bentuknya) dapat dicapai.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

92

Peraturan daerah dapat diamandemen
untuk mempersyaratkan semua anggota
perempuan dan laki-laki dalam suatu rumah
tangga dapat bergabung dengan rezim
kehutanan berbasis masyarakat.
Diskusikan dalam rapat umum tentang di
mana dan kapan pertemuan yang sesuai
untuk perempuan dan laki-laki yang datang
dari tempat yang dekat maupun jauh;
mengatur tempat duduk pada pertemuan
sehingga perempuan dan laki-laki dapat
berpartisipasi secara aktif.

PEMBUATAN KEPUTUSAN TATA
KELOLA HUTAN

B

agaimana proses pembuatan keputusan?
Apakah terdapat serangkaian peraturan
daerah atau aturan yang mencakup
sekumpulan hak tenurial yang lengkap atas
sumber daya hutan bernilai tinggi dan rendah?
Apakah sekumpulan hak tersebut kuat dan
bertahan lama? Apakah mereka mengakui
jenis-jenis hak berbeda yang diperlukan
perempuan dan laki-laki untuk mengelola
sumber daya hutan secara berkelanjutan,
membangun penghidupan dan menjalankan
usaha? Bagaimana peraturan daerah
diperbarui? Apakah sebagian besar masyarakat
terlibat dalam pengambilan keputusan tentang
perubahan peraturan perundang-undangan?

Melatih perempuan tentang kebijakan dan
hukum yang relevan sehingga mereka dapat
berpartisipasi secara luas dalam rapat komite
eksekutif.
Melatih perempuan tentang bagaimana komite
eksekutif dan rapat umum dijalankan dengan
fokus pada bagaimana memperkenalkan
dan mencapai perubahan yang mendukung
kesetaraan gender.
Memberikan keterampilan bagi perempuan
untuk berpartisipasi secara efektif dalam
pengambilan keputusan dengan melatih
mereka untuk berbicara dan berdebat di depan
publik untuk mewujudkan tujuan yang ingin
dicapai dan membangun kepercayaan diri.
Memastikan bahwa semua perempuan dan lakilaki memahami pentingnya menyelenggarakan
pertemuan yang mempertimbangkan
komitmen waktu, persyaratan mobilitas, dan
norma-norma budaya sehingga perempuan
dapat berpartisipasi dengan nyaman.

Gambar 27. Merancang intervensi untuk
perubahan responsif gender dalam tata kelola
tenurial hutan lokal yang bertanggung jawab.

TUJUAN KEBIJAKAN
TATA KELOLA HUTAN

A

pa tujuan kebijakan badan tata kelola
hutan? Apakah tujuan ini mengakui
pemanfaatan multifungsi dari wilayah
berhutan? Bagaimana perempuan dan
laki-laki memanfaatkan sumber daya dan
zona hutan yang berbeda? Bagaimana
tujuan pengelolaan hutan terkait dengan
perubahan iklim, pertumbuhan pasar, dan
perubahan tujuan pembangunan nasional?

Mendukung serangkaian lokakarya bertahap
tentang mengidentifikasi tujuan kebijakan
melalui masukan dari semua pemangku
kepentingan kunci dalam rezim kehutanan
berbasis masyarakat; dengan memanfaatkan
fasilitator yang sensitif gender.

DISKRIMINASI, KEMISKINAN
DAN KESEJAHTERAAN

A

pakah terdapat inisiatif dari
badan tata kelola hutan untuk
memahami pola-pola diskriminasi,
kemiskinan dan kesejahteraan dalam
masyarakat?

Melatih pemimpin dan pengguna rezim
kehutanan berbasis masyarakat tentang
diskriminasi, kemiskinan dan kesejahteraan
untuk memahami cara-cara penggunaan
hutan dan pembagian manfaat dengan
mengakui pentingnya kesetaraan sosial untuk
pengelolaan hutan yang efektif.

Sumber: Diadaptasi dari Ostrom (1990); Fuys
dkk. (2008); Caron dkk. (2014); FAO (2016a);
Gilmour (2016); Mayers dkk. (2016).
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PENGAKUAN DAN PENCATATAN

BATAS HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

A

pakah batas geografis dari rezim kehutanan
berbasis masyarakat telah didefinisikan
secara jelas? Apakah batas-batas ini dipetakan
dengan melibatkan perempuan dan laki-laki dalam
masyarakat? Apakah proses ini melibatkan desa
atau gugusan desa atau kelompok rumah tangga
yang bergantung pada wilayah berhutan tertentu?
Apakah peta ini (dalam bentuk kertas atau digital)
ditempatkan di kantor rezim kehutanan berbasis
masyarakat, atau di pemerintah daerah? Adakah
sumber daya audiovisual yang terkait dengan peta
yang mencerminkan kawasan berhutan (atau zona)
yang biasanya digunakan oleh perempuan dan lakilaki dengan cara berbeda?

Lakukan pemetaan partisipatif (bekerja sama
dengan LSM) dengan melibatkan perempuan dan
laki-laki secara berkesetaraan sebagai kontributor
pengetahuan untuk konsultasi awal, persiapan peta,
sebagai pembuat peta dan analis data.
Upayakan untuk menyimpan peta dan data
audiovisual pada lokasi yang mudah dijangkau
dengan biaya yang murah.

HAK PENCATATAN

A

pakah peraturan daerah (dengan peta dan
rencana pengelolaan hutan terkait) serta daftar
anggota rezim kehutanan berbasis masyarakat
dicatat pada kantor pencatatan tenurial lokal
maupun digital? Apakah dokumen-dokumen ini
mudah diakses dengan biaya rendah?
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Bekerja sama dengan pemerintah
daerah untuk mencatat hak tenurial
dengan cara yang terpilah gender.
Pastikan bahwa catatan mudah
diakses dengan biaya rendah dan
dapat diperbarui.

ATURAN OPERASIONAL SEHARI-HARI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

A

pakah perempuan dan laki-laki samasama terlibat dalam menyiapkan
rencana pengelolaan hutan? Apakah
terdapat pemahaman yang disepakati
dengan baik tentang bagaimana
pemanfaatan dan metode pengelolaan
hutan oleh perempuan dan laki-laki
berlangsung (lihat Ombogoh and Mwangi
2019)? Apakah survei sosial ekonomi
pada tingkat rumah tangga diperlukan
untuk memperoleh gambaran situasi
yang akurat?

Dokumentasikan pengetahuan perempuan dan lakilaki tentang berbagai wilayah hutan dan pepohonan
serta sumber dayanya, juga pemahaman mereka
tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Tentukan apakah terdapat kesesuaian antara kondisi
ekologi setempat dan berbagai aturan tentang
pemanfaatan dan pengelolaan oleh perempuan dan
laki-laki.
Libatkan perempuan dalam pengelolaan silvikultur
dan pengembangan rencana operasional hutan.
Libatkan perempuan secara aktif dalam perencanaan
khusus proyek seperti untuk REDD+ atau PES atau
adaptasi sejak dari awal (lihat FAO 2018b).

ATURAN TENURIAL HUTAN

B

erdasarkan rencana pengelolaan
hutan, perlu disusun seperangkat
aturan dalam peraturan daerah tentang
sekumpulan hak tenurial yang mencakup:
akses, pemanfaatan, pengelolaan,
pemantauan, resolusi sengketa, alienasi,
dan lain-lain. Apakah beragam tenurial
hutan sesuai dengan kondisi ekologi
dan sosial ekonomi? Apakah aturan
tersebut jelas dalam hal kapan, di mana,
tingkat pemanenan dan teknologi yang
dapat digunakan untuk melaksanakan
pemanfaatan dan pengelolaan yang
berkelanjutan?

Berpartisipasi dalam proses multilangkah
untuk “menyuarakan” aturan yang ada
yang berdampak pada perempuan dan
laki-laki: aturan-aturan ini kemudian dikaji
dua atau tiga kali sebelum dimasukkan ke
dalam peraturan internal; menciptakan
kesadaran tentang prinsip-prinsip VGGT
dalam prosesnya akan menjadi penting.

PEMBAGIAN MANFAAT

B

agaimana berbagai manfaat
yang disediakan oleh beragam
sumber daya dari hutan termasuk
konservasi air dibagikan di antara
perempuan dan laki-laki dalam
masyarakat dengan status sosial
dan lokasi geografis yang berbeda?
Apakah manfaat ini diperoleh
individu, rumah tangga atau pada
tingkat kolektif dalam masyarakat?

Ketika rencana pengelolaan hutan
disusun, serangkaian diskusi akan
diperlukan tentang bagaimana manfaat
(sebagian berupa barang dan sebagian
dalam bentuk pendanaan) akan dibagikan
kepada perempuan dan laki-laki dengan
mempertimbangkan perbedaan
kebutuhan dan kepentingan.
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PEMANTAUAN

S

iapakah yang memantau kondisi
hutan dan kepatuhan pada
peraturan di wilayah yang berbeda?
Bagaimana orang yang melanggar
aturan akan diidentifikasi? Apa
rangkaian tindakan selanjutnya?
Apakah perempuan lebih mampu
menghukum perempuan lain yang
tidak mematuhi aturan?

MEKANISME RESOLUSI KONFLIK

A

dakah jenis-jenis sengketa tertentu yang
umum terjadi? Bagaimana perselisihan
kecil dan konflik yang lebih besar ditangani?
Apakah komite eksekutif dapat mengatasi
isu-isu tersebut dengan biaya yang rendah?
Apakah mekanisme penanganan konflik
sensitif terhadap kebutuhan gender
dimana perempuan dapat berbicara dan
kekhawatirannya didengarkan?

Lakukan patroli dan pemantauan
oleh perempuan dan laki-laki dengan
membentuk tim yang dipisahkan
berdasarkan gender dengan
tanggung jawab khusus.

Libatkan perempuan ke dalam setiap badan
resolusi konflik (idealnya mereka yang
terlibat dalam pekerjaan pemantauan), atau
sediakan badan resolusi konflik khusus
perempuan bagi perempuan yang melanggar
aturan; memberikan pelatihan untuk
meningkatkan kapasitas teknis sehingga
mereka dapat melaksanakan tanggung jawab
mereka secara efektif.

SANKSI YANG BERTINGKAT

J

enis sanksi apa yang akan
dikenakan pada mereka yang
melanggar aturan? Adakah
seperangkat sanksi bertingkat yang
berkaitan dengan tingkat keseriusan
dan konteks pelanggaran?

JARINGAN KERJA DAN
KETERKAITAN BENTANG ALAM
ATAU NASIONAL

A

pakah badan tata kelola hutan
lokal memiliki hubungan informal
atau formal dengan badan tata kelola
lain pada bentang alam tersebut,
atau secara nasional dengan federasi?
Apakah perempuan menerima
informasi terkait bentang alam hutan
seperti halnya laki-laki?

Gunakan suatu kesempatan tahunan
untuk merefleksikan sanksi bertingkat
yang telah ditetapkan untuk meninjau
apakah sanksi tersebut memenuhi
kebutuhan perempuan dan laki-laki
yang memiliki ketergantungan berbeda
pada hutan.

Telusuri peluang bagi perempuan dan
laki-laki pada badan tata kelola hutan
lokal untuk mengembangkan hubungan
jaringan kerja dengan badan tata kelola
hutan lainnya dalam bentang alam
maupun secara nasional.
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PENGAKUAN MINIMAL ATAS HAK
MENGORGANISASI

S

ampai sejauh mana badan tata kelola
tenurial memiliki otonomi dalam hal
merancang, mengimplementasikan dan
menindaklanjuti kebutuhan gender baru yang
muncul? Adakah keterlibatan pemerintah
tingkat rendah maupun tingkat tinggi dalam
rezim kehutanan berbasis masyarakat?
Apakah pejabat pemerintah peka terhadap
permasalahan gender?

Selenggarakan pertemuan dengan staf
pemerintah daerah (yang memegang
kewenangan dan memiliki kekuasaan
pembuatan keputusan) tentang berbagai
kebutuhan perempuan dan laki-laki yang
muncul sehingga mereka memahami
pentingnya otonomi untuk keberhasilan
pengelolaan hutan.

BERINTERAKSI DENGAN PENYOKONG
DAN INVESTOR PROYEK EKSTERNAL

2

AGEN
PERUBAHAN

MENGUBAH PRAKTIK-PRAKTIK
DAN DINAMIKA MASYARAKAT

BEKERJA DENGAN
PEMERINTAH DAERAH

A

pakah anggota masyarakat
percaya bahwa pemerintah
mengimplementasikan hukum
dan kebijakan secara efektif,
khususnya yang mendorong
kesetaraan gender? Apakah
terdapat layanan jasa yang baik
dalam hal dukungan teknis
untuk pengelolaan hutan,
penegakan hukum kehutanan,
atau dalam inkubasi bisnis
untuk pengembangan usaha?

K

etika penyokong dan investor proyek
eksternal terlibat dalam wilayah lokal, adakah
pemahaman yang baik tentang bagaimana prinsip
FPIC dapat diimplementasikan dengan cara yang
berkesetaraan gender (FAO 2014a; Coleman
2019)? Adakah prinsip yang ditetapkan dalam
peraturan internal untuk pengelolaan proyek
kolaboratif, juga format kontrak untuk perjanjian
investor (lihat FAO 2015b, 2016d)?

Bangun suatu hubungan kerja
yang positif dengan pemerintah
daerah sembari memperkuat
aliansi dengan LSM/CSO yang
berpengaruh untuk memperbaiki
administrasi dan layanan jasa
pemerintah terkait gender dan
tenurial hutan dalam proses yang
sedang berlangsung.

Sediakan pelatihan tentang pentingnya FPIC yang
berkesetaraan gender dalam konteks proyek
donor yang mencakup tema seperti inisiatif
kehutanan berbasis masyarakat, REDD+ dan PES.
Saat investor sedang menjajaki peluang, lakukan
kerja sama dengan LSM untuk mengidentifikasi
cara terbaik melakukan pelibatan awal, negosiasi
selanjutnya, serta menyiapkan perjanjian investor
yang memperhatikan kesetaraan gender.
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BEKERJA DENGAN PEMIMPIN LOKAL

S

ampai sejauh mana para pemimpin lokal,
baik laki-laki maupun perempuan, bekerja
mendukung kesetaraan gender dalam tata
kelola tenurial hutan?

Bangun, dukung dan kenali cara kerja
penggerak kesetaraan laki-laki.
Pupuk kerja sama dengan para perempuan
berpengaruh seperti istri yang menjadi
pemimpin dan kepala suku untuk
menggerakkan perubahan positif terhadap
kesetaraan gender.

BEKERJA DENGAN
KELOMPOK PEREMPUAN

K

elompok perempuan seperti apakah
yang ada di masyarakat? Kelompok
swadaya? Kelompok menabung?
Kelompok para ibu? Dalam hal apa
mereka dikaitkan dengan kegiatan
sektor kehutanan? Dapatkah aliansi
dibangun dengan mereka untuk
memperkuat kesetaraan gender dalam
tenurial hutan?

KOMUNIKASI

B

agaimana cerita perubahan positif
dan kepemimpinan inspiratif
yang mendorong kesetaraan gender
dikomunikasikan dalam masyarakat?
Melalui ruang pertemuan khusus atau
perkumpulan kolektif adat?

Temukan peluang berkala untuk berbagi
pengetahuan tentang ketergantungan khusus
perempuan dan laki-laki atas hutan dan apa
artinya bagi pengembangan masyarakat secara
keseluruhan.
Kumpulkan dan bagikan cerita positif tentang
perubahan terkait kesetaraan gender dalam
rezim tata kelola hutan seperti pada pengelolaan
hutan, aturan pemanfaatan, pembagian manfaat
atau pengembangan usaha.
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Kembangkan kelompok
pendukung khusus perempuan
untuk membantu perempuan
dalam badan tata kelola hutan,
dan bangun hubungan dengan
kelompok perempuan lain untuk
memengaruhi perubahan yang
lebih cepat.

PENDIDIKAN, KESADARAN DAN PELATIHAN
MENGUBAH NORMA GENDER

A

pa norma gender yang berlaku di antara
kelompok-kelompok dengan hierarki,
status dan kelas sosial yang berbeda di
dalam masyarakat? Bagaimana mereka
memengaruhi cara perempuan dan lakilaki mengakses dan memanfaatkan hutan?
Bagaimana norma gender memengaruhi
partisipasi perempuan dalam pertemuan
tata kelola? Siapa yang menjadi teladan
baru bagi anak dan remaja perempuan,
serta anak dan remaja laki-laki?

Mengubah norma gender melalui
upaya bertahap dan berlanjut dalam
berbagai bentuk intervensi, baik melalui
dialog inklusif dengan masyarakat dan
pemimpin agama yang berpengaruh;
mengkomunikasikan pesan-pesan
yang ditargetkan melalui radio
dan teater; memberi penghargaan
terhadap pencapaian publik, dan lainlain; membutuhkan pendekatan yang
menyampaikan pentingnya inklusivitas dan
kesetaraan gender antara perempuan dan
laki-laki dengan latar belakang berbeda.
Program bimbingan dapat disiapkan untuk
mendukung perempuan dan laki-laki muda
yang mulai aktif dalam tata kelola dan
pengelolaan hutan.

PELATIHAN DAN
INKUBASI BISNIS

A

pakah kerangka kerja
regulasi mendukung
masuknya perempuan ke dalam
penyelenggaraan usaha berbasis
hutan? Adakah insentif terkait
registrasi atau pajak untuk
mendukung perempuan? Apakah
perempuan dalam masyarakat
memiliki peluang untuk bergabung
dalam pelatihan tentang memulai
suatu bisnis berbasis hutan?
Dapatkah mereka bergabung
dalam kegiatan studi banding ke
masyarakat lain yang memiliki
usaha berbasis hutan yang
menguntungkan? Apakah pelatihan
disediakan tentang menjalankan
bisnis? Tentang teknologi untuk
pemrosesan hasil hutan? Apakah
terdapat pusat inkubasi bisnis yang
memperhatikan kebutuhan gender?

Identifikasi sumber-sumber investasi
yang fokus pada perempuan
untuk mengembangkan usahausaha berbasis hutan yang
menguntungkan.
Memberikan keterampilan bisnis
bagi perempuan yang berkeinginan
memulai satu jenis usaha berbasis
hutan yang sesuai dengan konteks
lokal.

KESADARAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM

S

ampai sejauh mana perempuan dan lakilaki memiliki pemahaman tentang hutan
dan peraturan perundang-undangan terkait?
Apa yang mereka ketahui tentang hak mereka
untuk mendapatkan dukungan dalam peraturan
perundang-undangan tersebut?

Selenggarakan kegiatan kelompok
kecil (untuk perempuan dan laki-laki
secara terpisah) untuk meningkatkan
pemahaman tentang hukum,
bagaimana hukum diterapkan pada
praktiknya, dan layanan pendukung
apa yang tersedia.
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MENGURANGI HAMBATAN UNTUK
PARTISIPASI YANG EFEKTIF

MENGURANGI BEBAN
TENAGA KERJA DAN WAKTU

A

pa jenis intervensi khusus
yang dapat mendukung
pengurangan tanggung jawab
berat yang dipikul perempuan
dalam rumah tangga seperti
memasak, mengumpulkan bahan
bakar, merawat anak, merawat
orang tua, memelihara ternak
dan lain sebagainya.

KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS GENDER (SGBV)

A

pa saja ancaman kekerasan
dan pemaksaan yang
dilakukan terhadap perempuan
dan laki-laki, baik fisik,
emosional, psikologis maupun
seksual terkait masalah
kehutanan (Camey dkk. 2020)?

Lakukan penelitian aksi
tentang apa yang diyakini
oleh perempuan dan laki-laki
sebagai intervensi prioritas,
untuk mengurangi beban kerja
rumah tangga dan waktu yang
dihabiskan untuk mengumpulkan
sumber daya hutan yang
membantu penetapan keputusan
akan aksi dukungan terbaik.

Ubah pola SGBV melalui suatu
pendekatan multidimensi yang
menindaklanjuti norma gender, bentuk
kekuasaan patriarkis, maskulinitas dan
meningkatnya kerentanan laki-laki karena
kemiskinan dan kehilangan penghidupan.
Siapkan kebijakan “perlindungan dari
pelecehan dan kekerasan seksual”
untuk membantu memotivasi
perubahan perilaku.
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PERBANKAN, KREDIT DAN TEKNOLOGI

A

pakah masyarakat memiliki dana kolektif
(dari misalnya, penjualan HHBK) untuk
mendukung perempuan dengan teknologi baru
untuk mengurangi beban pekerjaan rumah
tangga mereka yang berat? Bagaimana cara
perempuan dapat memanfaatkan hak tenurial
hutan mereka untuk mengakses pinjaman bank
untuk memulai atau mengembangkan usaha
terkait hutan? Bagaimana pinjaman semacam
itu dapat mendukung jalan masuk ke simpulsimpul pemrosesan, pemasaran, dan retail
dari rantai nilai? Berapa banyak perempuan
yang memiliki rekening bank sendiri? Dapatkah
rekening ini diakses melalui telepon seluler?

Bentuk dana masyarakat bagi perempuan agar
dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk
mengurangi beban waktu dan tenaga kerja.
Sediakan kredit atau hibah bagi pembibitan
pohon atau usaha berbasis hutan yang dipimpin
oleh perempuan yang berkaitan dengan
penguatan pengakuan hak tenurial hutan
perempuan.
Dukung perempuan dalam membuka rekening
bank sendiri, idealnya dengan layanan mobile
banking.

BAGIAN 3. 2
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

APA HASIL
PENELITIAN:
Mengapa partisipasi
perempuan
penting dalam
hutan berbasis
masyarakat?

9

perempuan dalam tata kelola hutan, interpretasi kritis tentang
apa yang disebutnya ‘ketidakterlibatan partisipatif’ (yaitu
ketidakterlibatan di dalam lembaga yang nampaknya partisipatif)
(Agarwal 2001, 1623) mendorong pertimbangan yang cermat
tentang seberapa besar perempuan sebenarnya secara
efektif berpartisipasi dalam hutan kemasyarakatan. Untuk
memperjelas, ia mengembangkan tipologi yang membedakan
tingkat partisipasi perempuan dalam kehutanan masyarakat
yang masih sering digunakan hingga saat ini (Gambar 28).
Tipologi ini menunjukkan pentingnya memahami bagaimana
perempuan yang tegas dan berpengaruh dapat berpartisipasi
dalam badan tata kelola. Masih kerap terjadi ketika perempuan
yang merupakan partisipan mayoritas dan menyampaikan
pendapat mereka secara vokal namun masih tetap diabaikan,
seperti terlihat dalam kasus proyek REDD+ Lam Dong di Vietnam
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(Gurung dan Setyowati 2012). Pada saat yang sama, ada lebih
banyak hal terkait partisipasi daripada sekedar bagaimana

Seberapa penting partisipasi
perempuan sebagai anggota dalam
komite tata kelola hutan penting untuk
mencapai kesetaraan gender?

suara perempuan diekspresikan dalam forum pengambilan
keputusan: tanggung jawab rumah tangga yang berat berarti
hanya perempuan elite dengan waktu luang yang seringnya
bisa mengikuti pertemuan semacam itu.

Sejak awal tahun 2000-an, tema yang mendominasi

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang ‘kelompok kritikal’:

penelitian tentang gender dan tata kelola kehutanan

berapakah proporsi perempuan yang dibutuhkan di dalam

masyarakat adalah isu terkait partisipasi perempuan

badan pembuatan keputusan hutan kolektif untuk mendukung

(Mai dkk. 2011, lihat juga Asher dan Varley 2018

representasi setara gender yang sejalan untuk memperbaiki

untuk yang lebih baru). Peningkatan partisipasi

hutan, penghidupan dan pendapatan? Meskipun penelitian

perempuan dalam tata kelola hutan lokal telah lama

tentang hal ini telah dilakukan selama 20 tahun sampai

dipertimbangkan sebagai landasan dari perubahan

sekarang, konsensus masih belum tercapai. Beberapa studi

transformatif gender. Inti gagasannya adalah bahwa

menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi perempuan

jika terdapat cukup perempuan yang berpartisipasi

sampai 30% pada keanggotaan tata kelola kelompok pengguna

secara aktif dan efektif, maka peningkatan kesetaraan

hutan di Asia Selatan telah menghasilkan peningkatan dalam

gender pasti akan terjadi. Representasi yang setara

pengelolaan sumber daya hutan dan keadilan distribusi, sering

gender akan mendorong tidak hanya manfaat bagi

kali dengan memastikan lebih baiknya kepatuhan terhadap

perempuan dengan status yang berbeda, namun juga

aturan (Agarwal 2010, 2017). Selain itu, kehadiran anggota

akan menghasilkan aturan yang akan bermanfaat untuk

perempuan yang lebih tua dalam komite telah memberikan

semua anggota masyarakat.

kontribusi yang positif. Penelitian juga telah menggarisbawahi
bahwa perempuanlah yang paling terpengaruh, contohnya

Pekerjaan oleh ekonom India, Bina Agarwal, tentang

perempuan yang tidak memiliki lahan yang lebih berkomitmen

gender dan kehutanan masyarakat di Asia Selatan telah

sebagai partisipan dalam sidang umum, rutin berbicara tentang

berpengaruh dalam membuka diskusi ini. Menghadapi

kebutuhan mereka dan melanggar norma-norma sosial

semangat optimis tentang peningkatan partisipasi

yang berlaku. Pada pekerjaan selanjutnya, ditemukan bahwa
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Gambar 28. Tipologi partisipasi
perempuan dalam lembaga hutan
berbasis masyarakat.
Sumber: Agarwal (2001).

PARTISIPASI AKTIF
Menyampaikan pendapat, diminta
maupun tidak, atau melakukan inisiatif
dalam bentuk lain

PARTISIPASI KEGIATAN TERTENTU
Diminta untuk (atau secara
sukarela) melakukan tugas-tugas
tertentu

PARTISIPASI KONSULTATIF
Diminta pendapatnya untuk
hal-hal tertentu tanpa jaminan
memengaruhi keputusan

BENTUK/TINGKAT PARTISIPASI &
BENTUK KARAKTERISTIK MEREKA

5

PARTISIPASI INTERAKTIF (MEMBERDAYAKAN)

6

4

Memiliki suara dan pengaruh pada
keputusan kelompok

1

3
2

PARTISIPASI NOMINAL

Keanggotaan dalam
kelompok

PARTISIPASI PASIF
Mendapatkan informasi tentang keputusan
setelah kejadian; atau menghadiri
pertemuan dan menyimak pembuatan
keputusan, tanpa berbicara

meskipun kekuatan angka dan kepentingan bersama

bagi perubahan (Shanley dkk. 2011; Sun dkk. 2012). Selain itu,

secara tidak langsung dapat membantu membangun

penelitian global tentang bagaimana komposisi gender dari

kekuatan partisipasi perempuan, pengakuan secara sadar

kelompok pengelolaan hutan dan perikanan memengaruhi

dan artikulasi kolektif melalui dinamika intra kelompok

tata kelola sumber daya dan hasil konservasi menemukan

serta hubungan horizontal dengan kelompok dan federasi

bahwa terdapat bukti yang jelas untuk Asia Selatan (India dan

lokal lainnya, juga dapat membawa perubahan yang

Nepal), di mana keterlibatan perempuan dalam kelompok

dibutuhkan (Agarwal 2015).

pengelolaan memang memperbaiki tata kelola dan konservasi,
tetapi dalam wilayah geografis lainnya, tidak terdapat dasar

Meskipun demikian, penelitian lain yang dilakukan

empiris yang memadai untuk analisis yang baik (Leisher

di Kenya, Uganda, Bolivia, dan Meksiko memperjelas

dkk. 2016). Pada intinya, terdapat kebutuhan yang jelas

aspek lain dari isu yang berpendapat bahwa kelompok

untuk penelitian yang lebih beragam secara geografis untuk

gender campuran lebih mampu terlibat dalam perilaku

meningkatkan pemahaman tingkat global. Pada akhirnya,

peningkatan sumber daya hutan dibandingkan dengan

informasi ini lebih dari sekadar angka saja. Sebaliknya, untuk

kelompok khusus perempuan (Mwangi dkk. 2011; Sun dkk.

mencapai partisipasi yang efektif dibutuhkan pengetahuan

2011). Pada kasus lain, seperti di Brasil, hasil penelitian

mengenai kemampuan anggota perempuan dalam komite

menunjukkan bahwa kelompok khusus perempuan

eksekutif hutan untuk memengaruhi pengetahuan, peran,

dan kelompok topik terarah membentuk ruang di mana

hubungan dan jaringan yang substantif (lihat AIPP 2013;

perempuan mampu untuk membangun inisiatif positif

Upadhyay dkk. 2013; RECOFTC 2016).

PEM BEL A JA RA N
Meskipun peningkatan partisipasi perempuan yang diberdayakan dalam lembaga tata kelola hutan jelas
penting, angka saja bukan merupakan faktor penentu mengingat bahwa pengaruh substantif yang dapat
dilakukan oleh perempuanlah yang mendorong perubahan positif untuk keadilan gender.
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Di desa kami, laki-laki pergi

ke hutan untuk memetakan,
tapi saya yang mengelola
datanya. Perempuan dapat
mempelajari data tersebut dan
membuat kesimpulan.
Maliwan Agkara
Sekretaris proyek pemetaan Nam
Khae di Thailand yang bekerja
untuk mendapatkan pengakuan
hak dari pemerintah atas lahan
hutan mereka (RECOFTC 2020)
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3.3

GENDER, PEMETAAN
PARTISIPATIF DAN TENURIAL
HUTAN BERBASIS MASYARAKAT
Dengan fokus yang langsung ditargetkan pada
peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola
tenurial hutan, mudah untuk melupakan intervensi
penting lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan
kesetaraan gender. Menetapkan batas hutan
kemasyarakatan dan memetakan sumber daya adalah
langkah mendasar untuk memperjelas dan menegaskan
hak tenurial hutan. Sementara pemetaan partisipatif
telah berkembang pesat selama 30 tahun terakhir,
berbagai keterlibatan perempuan dalam menyusun
dan menganalisa peta semakin terlihat (IFAD 2009;
Tebtebba 2013). Peta semacam itu dapat digunakan
untuk mencatat relasi tenurial secara geospasial, seperti
untuk menciptakan kadaster penduduk, delineasi wilayah
adat atau leluhur, menentukan batas-batas hutan
kemasyarakatan, mengidentifikasi wilayah pemanfaatan
sumber daya dan penyelesaian konflik. Peta tersebut
juga dapat digunakan untuk kebutuhan terkait lainnya
seperti strategi penghidupan, perencanaan pemanfaatan
lahan partisipatif, atau mendokumentasikan sejarah lisan
dan mitologi berbasiskan tempat (lihat, sebagai contoh,
Etongo dan Glover 2012). Pemetaan dapat dipersyaratkan
dalam proses klaim, atau bisa dimulai oleh masyarakat
untuk melegitimasi hak tenurial de facto. Perempuan
dapat berkontribusi dalam konsultasi sebelum pemetaan
dilakukan, mengidentifikasi dan memvalidasi batasbatas dan zona sumber daya, namun mereka juga
dapat bekerja sebagai pembuat peta, surveyor dan
analis. Proses visibilitas menciptakan pemahaman dan
representasi baru tentang pengetahuan gender. Dengan
cara ini, pemetaan partisipatif gender menjadi bagian
yang menentukan dari klarifikasi, penegasan, pencatatan
dan analisis dari hak tenurial hutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi
seluler tidak hanya telah membantu mengurangi biaya,
namun juga memfasilitasi partisipasi yang lebih inklusif
dari berbagai anggota masyarakat yang memiliki keahlian
(lihat, sebagai contoh, USAID n.d.), seraya memperoleh
data audiovisual gender. Berpikir dengan cermat
tentang cara menyertakan perspektif yang berbeda dari
perempuan dan laki-laki dalam menggunakan teknologi

seluler menghasilkan suatu peta yang disepakati
bersama. Panduan pemetaan partisipatif mungkin
menyarankan pekerjaan pemetaan secara terpisah
untuk perempuan dan laki-laki untuk memungkinkan
perempuan bicara dengan bebas, dan untuk
menemukan waktu dan tempat yang sesuai dengan
komitmen kerja mereka yang lain. Namun, hanya
terdapat sedikit laporan tentang bagaimana pemetaan
sebenarnya dilakukan di lapangan dan bagaimana
pengaruh gender pada kepemimpinan, pengelolaan
hutan dan tata kelola lokal, atau pendirian usaha
berbasis hutan. Terdapat sejumlah perkembangan
positif yang terjadi dengan contoh panduan pemetaan
partisipatif yang dilakukan dengan cara-cara sensitif
gender (lihat sebagai contoh Vasundhara 2016; Rainbow
Environment Consult 2018; Rainforest Foundation UK
2019a; USAID LTS Team 2019). Ke depannya, proses
pemetaan partisipatif memberikan peluang penting
dalam mengembangkan perangkat dan protokol
yang responsif gender dan relevan secara lokal, baik
dalam bentuk tertulis maupun audiovisual. Pemetaan
tentunya bukan merupakan perangkat satu kali
pakai: proses yang sangat berguna untuk melacak
perubahan, mengukur dampak proyek pembangunan,
atau membangun sistem perencanaan tata guna lahan
secara adaptif. Dibutuhkan waktu untuk memahami
efek bola salju dari pemetaan dalam memperkuat
penegasan hak.

BAGIAN 3. 3
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

Peran
perempuan
dalam pemetaan
partisipatif di
negara-negara
Amerika Latin

1 0

pengetahuan yang berbeda tentang lahan dan sumber
daya alam (Cruz-Burga dkk. 2019; Duran dkk. 2018).
Karena jarang terdapat ketentuan hukum mengenai
prosedur penetapan batas, sebagian besar masyarakat
melakukannya dengan mengandalkan kemampuannya
sendiri (Notess dkk. 2018). Pada titik ini, perempuan
biasanya tidak diikutsertakan (Monterroso dkk. 2019b).
Akibatnya, di negara-negara seperti Peru dan
Kolombia, organisasi perempuan telah dimobilisasi
untuk menjadi lebih aktif tidak hanya dalam proses
formalisasi tetapi juga dalam diskusi kebijakan yang
relevan dengan wilayah mereka (Bolaños 2017).
Misalnya, di Peru, Organisasi Nasional Perempuan
Adat Andes dan Amazon (Organización Nacional de

PERTANYA AN UNTUK REFLEKS I

Mujeres Indígenas, ONAMIAP) telah menegaskan

Mengapa perempuan tidak
diikutsertakan dalam proses pemetaan
partisipatif untuk penataan batas pada
lahan adat di banyak negara Amerika
Latin?

perlunya meninjau prosedur formalisasi yang saat ini

Di Amerika Latin, 33% hutan dikelola di bawah

Mekanisme yang jelas perlu ditetapkan untuk

beberapa jenis rezim tenurial kolektif yang dimiliki

melibatkan perempuan selama pemetaan dan

oleh masyarakat, yang kebanyakan dipegang oleh

langkah-langkah lain dalam pengakuan hak

masyarakat adat (seperti resguardos – cagar adat)

kepemilikan (Larson dkk. 2019b; Monterroso dkk.

(RRI 2018). Terlepas dari kemajuan substansial ini,

2019b). Terdapat inisiatif lain yang sedang berlangsung

formalisasi klaim atas lahan masih berjalan lambat

yang memberikan dukungan teknis untuk pekerjaan

di banyak negara, dan sedikit yang diketahui tentang

pemetaan partisipatif yang sensitif gender. Misalnya,

bagaimana proses reformasi melibatkan dan

Cadasta (sebuah organisasi yang menyediakan

menguntungkan perempuan. Sementara prosedur

perangkat dan layanan teknis terkait dokumentasi hak

formalisasi hak yang ada saat ini cukup panjang,

atas tanah dan sumber daya) telah bekerja dengan

kompleks dan mahal baik untuk penataan batas dan

Aso Manos Negra, Asosiasi Pembela Lingkungan dan

pemetaan sumber daya alam utama (Monterroso

Black Culture (sebuah organisasi yang dijalankan

dkk 2017), semakin jelas bahwa mengikutsertakan

oleh perempuan Kolombia yang dibentuk pada 1996)

perempuan dalam prosedur penataan batas sangat

untuk memetakan dan mendokumentasikan lahan

penting untuk menghindari diferensiasi sosial yang

masyarakat Afro-Kolombia di wilayah Pasifik (Cadasta

berkelanjutan bagi kelompok-kelompok rentan.

n.d.)16. Cadasta mengembangkan sistem pengumpulan

Selain itu, pendekatan ini penting karena perempuan

data yang disesuaikan dan memberikan pelatihan

dan laki-laki pedesaan dan adat memiliki bentuk

secara langsung sehingga Aso dapat mengumpulkan
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tangga, dengan beralasan bahwa baik perempuan
maupun laki-laki harus diikutsertakan (ONAMIAP dan
RRI 2017).
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data tentang kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan
oleh perempuan, melacak proses formalisasi untuk
lahan masyarakat dan menyurvei asosiasi masyarakat
perempuan. Pekerjaan ini sangat diperlukan untuk
melacak lebih dari 270 klaim yang tertunda untuk
memperoleh pengakuan sebagai masyarakat Keturunan
Afro (Guerrero dkk. 2017; Herrera Arango dan Helo
Molina 2018). Data georeferensi yang hanya tersedia
untuk 147 dari klaim-klaim tersebut menunjukkan
bahwa setidaknya 1 juta hektare telah diklaim oleh
komunitas Afro-Kolombia (RRI 2018).

PEM BEL A JA RA N
Untuk memastikan partisipasi perempuan
dalam penataan batas wilayah adat,
pemerintah perlu memperjelas aturan dan
mekanisme tentang bagaimana cara pemetaan
partisipatif gender harus dilaksanakan.
Langkah ini akan memungkinkan inisiatif
pemetaan dan pengelolaan data untuk
melacak kemajuan pemerintah.

16 Cadasta juga bekerja dengan Ethnic and Indigenous Lands
Observatory pada Universitas Javeriana yang mendukung
kelompok  Afro-Kolombia dan masyarakat adat untuk
mendokumentasikan, mengklaim dan mengelola sendiri hak
atas lahan mereka.
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Berkat pengembangan

mekanisme pendanaan, usaha
hutan kemasyarakatan telah
dapat memodernisasi proses
[produksi] mereka. Dengan
modernisasi pabrik penggergajian
dan menyediakan bantuan teknis
untuk pelatihan perempuan,
sekarang perempuan dapat
berpartisipasi dalam proses
[dengan] bekerja di pabrik
penggergajian. Kondisi ini
sangatlah baik. Mekanisasi
proses, dan manfaat ekonomi
[yang diperoleh], telah membuat
perempuan ikut ambil bagian
dalam…pekerjaan yang
sebelumnya eksklusif hanya untuk
laki-laki.

Berenice Hernandez Toro
Direktur Pendanaan, CONAFOR dan
Focal Point Program Investasi Hutan
untuk Meksiko (Kuriakose 2018)
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3.4

PENGUSAHA PEREMPUAN
MENDORONG HAK TENURIAL
HUTAN BERBASIS MASYARAKAT
Memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan

wirausaha. Ketika transisi tenurial hutan telah terjadi

pengakuan hak yang setara terhadap hutan bukanlah

dan ketika hak tenurial atas hutan di bawah kontrol

sekedar memastikan bahwa penghidupan subsisten

yurisdiksi pemerintah telah dialihkan ke masyarakat,

dan kebutuhan keamanan pangan telah terpenuhi.

badan usaha atau individu, perkembangan penting

Hak-hak ini dapat menjadi inisiator yang kuat untuk

dalam usaha hutan kemasyarakatan menjadi hal yang

memulai aspirasi kewirausahaan dan membangun

umum (Molnar dkk. 2007; lihat juga Greijmans dkk.

usaha berdampak sosial. Aspek tersebut merupakan

2014). Kehutanan berskala kecil atau yang dimiliki lokal

dimensi penting dari keterwujudan hak tenurial.

adalah sektor yang sangat besar yang dapat mendorong

Namun, hak tenurial yang relevan secara komersial

perubahan wajah pembangunan di pedesaan dengan

jarang menjadi bagian dari sekumpulan hak tenurial

mempertimbangkan adanya intervensi-intervensi

yang diakui oleh pemerintah untuk IPLC. Oleh karena

katalis bagi perempuan dan laki-laki (Mayers dkk. 2016).

itu, rincian dari sekumpulan hak (juga kerangka

Namun, hanya sedikit yang diketahui tentang peluang

regulasi terkait) perlu dirangkai sedemikian rupa

kesetaraan gender karena terbatasnya studi dan data

sehingga baik perempuan maupun laki-laki memiliki

terpilah gender terkait usaha berbasis hutan (Ingram

seperangkat hak yang tepat untuk memulai bisnis

dkk. 2016; FAO 2018a).
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Studi menunjukkan bahwa terdapat hambatan besar bagi

adalah stereotip gender yang diasosiasikan dengan usaha

perempuan untuk dapat mengambil manfaat dari rantai

berbasis hutan tertentu. Ambil contoh berbagai usaha

nilai produk kehutanan yang lebih tinggi (lihat Ingram

hutan kemasyarakatan berbasis kayu yang dioperasikan dan

dkk. 2014). Perempuan yang miskin memanen tanaman

dikelola terutama oleh laki-laki seperti di Meksiko (Antinori

obat-obatan atau HHBK yang lain, menjadi pekerja yang

dan Bray 2005). Meski sektor arang yang memberikan

memelihara bibit tanaman obat-obatan atau aromatik atau

pemasukan bagi jutaan orang merupakan sektor lain yang

melakukan pengolahan dengan teknologi padat karya yang

digambarkan didominasi oleh laki-laki, namun nyatanya

sangat sederhana. Sangat jarang menemukan perempuan

perempuan semakin memasuki rantai nilai. Berbagai studi

yang terlibat dalam pekerjaan di usaha berbasis hutan;

terbaru mengungkap bahwa perempuan sebenarnya

dalam pengolahan, perdagangan dan pemasaran; juga

terlibat di sepanjang rantai nilai namun dengan kehadiran

terlibat dalam penyediaan layanan.

yang lebih kuat pada kegiatan penjualan, dan laki-laki
terlibat dalam produksi dan transportasi (Ihalainen dkk.

Di India, sebagai contoh, sektor usaha kehutanan berskala

2020; lihat juga Delagneau dan Ahoussi 2019; Gonzalez

kecil (small-scale forest enterprise, SSFE) menyediakan lapangan

2020). Sejauh mana perempuan mengambil tanggung jawab

kerja bagi jutaan orang miskin yang mengumpulkan,

lebih jauh dalam rantai nilai sebagai pedagang atau penjual

mengolah dan menjual hasil hutan (Saigal and Bose 2003).

grosir (bukan pengumpul atau pengolah) berbeda-beda

Sekitar 50% dari pekerja SSFE adalah mereka yang tidak

di setiap wilayah (Ingram dkk. 2016; Gumicio dkk. 2018).

memiliki lahan atau perempuan. Meskipun uang tunai

Semakin banyak panduan telah tersedia tentang bagaimana

tambahan dapat meningkatkan keamanan pendapatan

memahami karakteristik rantai nilai hutan yang dibedakan

mereka, terdapat hambatan kebijakan yang signifikan untuk

berdasarkan gender (lihat Stein and Barron 2017; FAO

memperoleh manfaat yang lebih baik. Ambil kasus daun

2018a), dan secara khusus mendukung perempuan sebagai

tendu (atau kendu) yang digunakan untuk menggulung beedis

pedagang (Awono dkk. 2010; Rousseau dkk. 2015).

(sejenis rokok), yang banyak pengumpul dan penggulungnya
adalah perempuan dan anak-anak. Terdapat sekitar 750.000

Hak tenurial berperan dalam dinamika rantai nilai yang

pengumpul daun tendu, kebanyakan di India tengah.

setara gender. Salah satu hambatan utama dalam

Menyusul pengesahan Undang-Undang Panchayats 1996

melibatkan perempuan pada kegiatan dengan nilai yang

(Perluasan untuk Wilayah Terasing) pada tahun 1996 dan FRA

lebih tinggi adalah kurangnya pengakuan hak tenurial

2006, negara bagian India berkewajiban untuk menyerahkan

atas pohon dan hutan. Ketika perempuan dilibatkan

hak tenurial daun tendu dan HHBK lainnya kepada penghuni

dalam kegiatan komersial yang lebih kecil untuk pasar

hutan (Lele dkk. 2015). Di Madhya Pradesh (penghasil

lokal, seperti pemotongan kayu dan pemasaran, tenurial

daun tendu terbesar), pengalihan ini mulai memberikan

pohon termasuk faktor yang biasanya berpengaruh

manfaat bagi pemetik daun secara terbatas. Di Orissa, di

pada kemampuan perempuan miskin untuk mengambil

mana perempuan dari berbagai komite perlindungan hutan

keuntungan dari pemanenan (Friman 2020). Perempuan

memenuhi jalanan ibukota negara di 2005 untuk menuntut

tidak dapat memanfaatkan hak tenurial informal mereka

pembangunan pusat pengumpulan daun milik negara di

sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk

lokasi yang berdekatan (dengan kesuksesan terbatas) (Singh

pengembangan usaha, baik untuk produksi, pengolahan,

2007), pemerintah negara bagian tetap mempertahankan

pemasaran atau penjualan. Dalam konteks ini, diperlukan

monopoli atas tendu dan HHBK lainnya yang melanggar

pemahaman tentang bagaimana perempuan dalam hutan

ketentuan FRA (Pani 2018). Implikasinya adalah perempuan,

berbasis masyarakat memanfaatkan kekuatan bersama

sebagai pemetik daun utama, tidak dapat memperoleh

mereka untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam

manfaat yang seharusnya mereka terima menurut undang-

bisnis hutan (lihat Bolin 2018). Kebanyakan, perempuan

undang federal.

dengan latar belakang yang lebih kaya memanfaatkan
lahan pertanian pribadi mereka untuk memulai inisiatif

Hambatan yang lebih besar perlu dihadapi pada tingkatan

komersial. Hal ini membuat banyak perempuan tersingkir

rantai nilai yang lebih tinggi. Satu masalah yang mungkin

dari peluang wirausaha yang menguntungkan.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

110

B AG I A N 3 .4
B ACA A N L E B IH L A N JUT
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2018.
Developing Gender-Sensitive Value Chains. Guidelines for
Practitioners. Roma: FAO.
Haverhals M, Ingram V, Elias M, Sijapati Basnett B, and
Petersen S. 2016. Exploring gender and forest, tree and
agroforestry value chains. Evidence and lessons from a
systematic review. InfoBrief no. 161. Bogor, Indonesia:
CIFOR.
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

Tenurial pohon
dan rantai nilai
shea butter di
Burkina Faso

1 1

untuk pendidikan anak-anak. Menariknya, walaupun
pengetahuan dan praktik budaya seputar pemanfaatan
dan pengelolaannya jelas berada di tangan perempuan,
laki-laki juga mengetahui banyak hal tentang pohon ini
karena kepentingan ekonominya (Elias 2016).
Perempuan, sebagai pengumpul utama kacang,
harus bekerja di dalam sistem kepemilikan lahan
adat, yang berbasis keturunan dan patrilineal. Dalam
hal ini, dinamika tenurial pohon sangat penting bagi
perempuan. Seiring waktu, dinamika ini telah berubah
karena datangnya pemukim baru selama 20 tahun

PERTANYA A N UNTUK REFLEKS I

terakhir dan yang sekarang melebihi jumlah penduduk

Dengan cara apa tenurial pohon
informal dari pohon shea menjadi
hambatan bagi perempuan untuk
mendapatkan manfaat dari peluang
pengolahan yang bernilai lebih tinggi?

lama. Namun, berlakunya aturan terkait akses ke pohon
shea di lahan budidaya dan lahan bera memberikan
hak yang lebih kuat bagi keluarga adat daripada
keluarga pendatang baru (Poudyal 2009; Rousseau
dkk. 2016).

Tenurial pohon bagi perempuan menjadi kunci untuk

Walaupun demikian, yang terjadi adalah akses terhadap

memastikan aliran pendanaan dari rantai komoditas

pohon shea telah menjadi semakin kompetitif. Sebagai

mentega shea (shea butter). Di lahan wanatani bagian

akibatnya, perempuan dari keluarga adat berupaya

tengah dan tengah-barat dari Burkina Faso, pohon shea

untuk memperkuat relasi kerja sama informal di

memiliki kepentingan tinggi karena lemak kacangnya

antara mereka sendiri (khususnya untuk membatasi

sangat berharga dalam rantai komoditas global

akses bagi perempuan pendatang), sementara

untuk industri kosmetik dan makanan (Elias 2016).

perempuan pendatang (yang berada pada posisi

Termasuk jenis bertumbuh lambat yang menghasilkan

sangat tidak menguntungkan) memilih untuk terlibat

buah setelah 15-20 tahun, secara lokal pohon shea

dalam pembuatan produk-produk shea yang bernilai

juga bernilai tidak hanya untuk lemak kacangnya

lebih tinggi, juga membentuk kerja sama yang formal

namun juga untuk buahnya yang bergizi, manfaat

(Poudyal 2009).

obat-obatan dan kayu keras. Pohon shea disebut
pohon mentega atau emas hijau perempuan karena

Masalah lebih besar yang dihadapi semua pemanen

memberikan pendapatan tambahan yang signifikan

perempuan merupakan akibat dari liberalisasi industri

untuk perempuan (sebagai pengumpul dan pengolah

shea pada tahun 1990-an. Kondisi ini membentuk

mentega).

struktur oligarki dari pedagang grosir yang didominasi
laki-laki (Rousseau dkk. 2015; Chen 2017). Upaya

Namun, laki-laki masih menduduki peran yang paling

untuk mengelak dari para pedagang ini melalui proyek

menguntungkan dalam industri ini dengan meraup

perdagangan yang adil yang dapat menguntungkan

tiga sampai empat kali lebih banyak uang. Perempuan

perempuan pemanen hanya berdampak kecil pada

menggunakan kendali mereka atas uang terutama

dinamika rantai nilai yang dominan.
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Perempuan terus mengalami kesulitan untuk terlibat
dalam pengolahan yang bernilai lebih tinggi karena hak
tenurial hutan mereka tidak dapat dimanfaatkan secara
formal untuk mengakses modal. Jika terdapat lebih
sedikit hambatan terhadap kepemilikan lahan dan aset,
perempuan akan memiliki modal untuk masuk ke pasar
dan memengaruhi pembuatan keputusan. Menjadi
produk ekspor terbesar ketiga di negara ini, kebijakan
tenurial hutan perlu mempertimbangkan bagaimana
untuk mendorong kesetaraan gender di sepanjang
rantai nilai dengan mengklarifikasi bagaimana hak
tenurial pohon perempuan dapat diterjemahkan
menjadi modal investasi.

PEM BEL A JA RA N
Perempuan yang memanen buah shea
menghadapi beban ganda: tidak hanya
tingginya persaingan di antara perempuan atas
buah karena masuknya perempuan pendatang,
namun tidak adanya hak formal tenurial pohon
bagi perempuan berarti bahwa mereka tidak
dapat mengakses modal yang dibutuhkan
untuk memasuki simpul pengolahan yang
bernilai lebih tinggi pada rantai nilai.
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Mengarahkan

kebijakan pembangunan
berkelanjutan menuju kerangka
‘pendekatan bentang alam’,
yang menerapkan suatu
pendekatan terpadu terhadap
pengelolaan lahan, akan
membuat relevansi gender
dalam perdebatan lingkungan
hidup menjadi semakin jelas.

Dr. Seema Arora-Jonsson
Associate Professor Jurusan
Pembangunan Pedesaan
di University of Agricultural Sciences
Uppsala, Swedia (Mollins 2013)
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3.5

GENDER, TENURIAL HUTAN,
DAN PEMULIHAN LAHAN
HUTAN MULTIFUNGSI

Menciptakan efek positif dalam skala besar juga

Bekerja pada tingkat bentang alam mulai terwujud

merupakan bagian dari pemikiran reformasi tenurial

pada beberapa inisiatif seperti REDD+ yurisdiksi

hutan. Alih-alih mempertimbangkan hak tenurial

atau restorasi bentang alam hutan (forest landscape

hutan pada skala satu hutan saja, memperbaiki hutan

restoration, FLR) (Jhaveri dan Adhikari 2016; Irawan

dan kesetaraan sosial dapat meliputi pemikiran lintas

dkk. 2019). Memang sejak FLR semakin mendapat

bentang alam dengan berbagai bentuk tenurialnya.

perhatian publik, terdapat kecenderungan untuk

Perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga akan

mendorong program-program yang sudah ada

memanfaatkan jenis sumber daya yang berbeda di

seperti REDD+ ke dalam cara baru (Sijapati

sepanjang ‘kontinum-bentang-alam-hutan-pohon’ apa

Basnett dkk. 2017). Dalam hal ini, jelas bahwa

pun dengan beragam bentuk tenurial yang membentuk

mengimplementasikan suatu bentuk reformasi

mosaik hutan lindung, hutan kelola, kebun buah-

tenurial adalah cara untuk memberikan insentif

buahan, area wanatani bertingkat, produksi tanaman

terhadap hasil termasuk kesetaraan gender

pangan satu jenis dan berbagai pemanfaatan lahan

(Sunderlin dkk. 2018; McLain dkk. 2019). Sementara

lainnya (Bruce 1989; Parrotta dkk. 2016).

metodologi untuk FLR, seperti Metodologi Penilaian
Peluang Restorasi (Restoration Opportunities

Bagaimana mengelola dan memperbaiki bentang alam

Assessment Methodology, ROAM), sekarang telah

hutan adalah seni berpikir berdasarkan gender di

memasukkan dimensi responsif gender (IUCN 2017;

sepanjang ragam faktor dan kompleksitasnya sehingga

Siles dan Prebble 2018; FAO dan WRI 2019; Seymour

inisiatif kolaboratif dapat mendorong penghijauan lebih

2020), pemahaman mendetail tentang kaitan

lanjut untuk mendukung multifungsionalitasnya

antara gender dan tenurial tetap sulit dipahami.
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BAGIAN 3.5

Kajian terhadap delapan laporan ROAM mengungkap
bahwa walaupun mereka menyadari bahwa kurangnya

BACA AN LEBIH L ANJUT

atau lemahnya hak menjadi penghalang untuk
meningkatkan FLR, tidak ada yang melakukan penilaian

Buck, LE, Scherr SJ, Chami B, Goldman M, Lawrence
T, Mecham J, Nevers E and Thomas R. 2019. Exploring
Property Rights and Tenure in Integrated Landscape
Management. Washington, DC: EcoAgriculture Partners
on behalf of the Landscapes for People, Food and
Nature Initiative.

secara mendalam terhadap tenurial dan tata kelola
(McLain dkk. 2019).
Satu penghambat utama adalah kurangnya panduan
untuk menganalisis hak-hak terkait properti dalam tata
kelola bentang alam yang multitingkat atau polisentris

[IUCN] International Union for Conservation of Nature.
2017. Gender-Responsive Restoration Guidelines: A
Closer Look at Gender in the Restoration Opportunities
Assessment Methodology. Gland, Swiss: IUCN.

(Buck dkk. 2019). Mengingat bekerja pada skala bentang
alam sangatlah kompleks, konsep ini masih terus
berkembang. Jarang terdapat rezim tenurial, apalagi

McLain R, Lawry S, Guariguata MR and Reed J. 2019.
Integrating tenure and governance into assessments of
forest landscape restoration opportunities. Infobrief no.
241. Bogor, Indonesia: CIFOR.

dimensi gender, yang mudah untuk diklasifikasikan
pada skala ini. Oleh karena itu, menjadi semakin penting
bagi mereka yang terlibat dalam tata kelola bentang
alam untuk dilatih dalam mengaplikasikan perangkat
diagnostik tenurial sehingga jenis-jenis berbeda dari
sistem tenurial hibrid dapat diamati dengan akurat
(Ranjatson dkk. 2019). Hal ini termasuk mengeksplorasi
pengetahuan adat dan lokal perempuan dan laki-laki
tentang pohon dan berbagai manfaat bentang alam
(Elias 2018).
Tenurial gender memainkan peran penting dalam
sejumlah faktor di balik keberhasilan restorasi karena
memungkinkan pemangku kepentingan untuk berpikir
bahwa imbalan dari upaya mereka akan mengalir
kembali kepada mereka dalam jangka panjang. Tenurial
memengaruhi faktor seperti tingkat komitmen berbagai
pemangku kepentingan yang terlibat, pelaku yang
terlibat (perantara tingkat menengah dan pejabat
pemerintah), dan kesediaan untuk mendengarkan
mereka yang memiliki kepentingan yang jelas dalam
bentang alam mereka, khususnya perempuan dan
pihak yang terpinggirkan (Sarmiento Barletti dkk.
2020). Studi longitudinal tentang gender dan REDD+ di
berbagai tempat menunjukkan persepsi kesejahteraan
di antara perempuan menurun pada tingkat yang lebih
tinggi dibandingkan laki-laki, dan dengan demikian
menunjukkan perlunya perhatian yang lebih baik
pada kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak
perempuan untuk menumbuhkan kembali hutan
(Larson dkk. 2018).
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WAWASAN TENURIAL HUTAN PEREMPUAN DAN L AKI-L AKI

Restorasi bentang
alam hutan yang
responsif gender di
Malawi

1 2

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Rencana
Aksi Gender (Gender Plan of Action, GPA) akan
menginformasikan NLFRA tersebut. Sejumlah langkah
diambil: pertama, sebuah kelompok spesialis gender
dibentuk dengan membangun kapasitas pakar gender dari
berbagai kementerian yang relevan terkait restorasi hutan.
Sebuah lokakarya pra-ROAM diselenggarakan untuk
membiasakan para pakar dengan FLR dan kaitannya
dengan permasalahan gender. Dua anggota kelompok ini
ditambahkan ke masing-masing dari tiga kelompok kerja

PE RTANYA AN UNTUK REFLEKS I
Apa saja komponen penting untuk
pendekatan responsif gender dalam
melaksanakan penilaian restorasi
bentang alam hutan nasional?

teknis yang menyusun NFLRA untuk memastikan integrasi
gender. Satu kelompok kerja khusus terkait pengumpulan
informasi dan pemetaan melakukan analisis gender
dengan menggunakan Kerangka Analisis IUCN untuk
FLR Responsif Gender (IUCN 2017). Berdasarkan
serangkaian data yang dikumpulkan seperti kebijakan
yang relevan, dimensi gender dari inisiatif FLR, data

Setelah Malawi berkomitmen pada Inisiatif Restorasi

sosial ekonomi yang terpilah menurut jenis kelamin (dan

Bentang Alam Hutan Afrika dan Tantangan Bonn,

dimensi geospasialnya), serta perspektif FLR responsif

untuk memulihkan 4,5 juta hektare lahan hutan

gender pada tingkat kabupaten, GPA bertujuan untuk

pada 2016, negara ini segera meluncurkan Penilaian

memandu kelompok kerja teknis. Temuan GPA kemudian

Restorasi Bentang Alam Hutan Nasional (National

diintegrasikan ke dalam laporan NFLRA dan Strategi dan

Forest Landscape Restoration Assessment, NFLRA) melalui

Rencana Aksi Nasional. Sebuah bab yang terpisah dan

sebuah satuan tugas multisektoral nasional. Dengan

komprehensif yang menguraikan temuan analisis gender

menggunakan metodologi ROAM, berusaha untuk

juga dimasukkan ke dalam NFLRA. Pemikiran proaktif

mengidentifikasi bidang-bidang dan intervensi prioritas

pada tahap perencanaan terkait pendekatan responsif

yang disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi dan

gender memfasilitasi integrasi di sepanjang jalan.

ekologi lokal. Sejak awal, metode ini dilakukan melalui
pendekatan responsif gender yang bekerja sama
dengan Badan Internasional untuk Konservasi Alam
(IUCN 2017).

PEM BEL A JA RA N
Pengalaman Malawi mengindikasikan bahwa proses NFLRA responsif gender dapat memperoleh manfaat
dari: membangun dan melatih ahli gender dari berbagai sektor untuk bergabung pada kelompok spesialis
gender; memasukkan anggota dari kelompok spesialis gender dalam berbagai kelompok kerja teknis
untuk memastikan integrasi gender; mengumpulkan data yang relevan untuk menyiapkan GPA; dan
melakukan analisis gender menggunakan kerangka analisis FLR yang responsif gender.

117

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

DAFTAR PUSTAKA
Action Aid. 2017. Assessing Gender-Sensitive

RECOFTC. https://www.recoftc.org/stories/forest-

Implementation and Country-Level Monitoring of the

communities-thailand-use-mapping-technology-secure-

Tenure Governance and Africa Land Policy Guidelines.

and-manage-their-land

Johannesburg: Action Aidv International.
Aguilar L. 2017. Mexico as a shining example of gender
Agarwal B. 2017. The hidden side of group behavior:

and forest policy. Huffington Post. https://www.huffpost.

A gender analysis of community forestry in South

com/entry/mexico-as-a-shining-examp_b_6211614

Asia. Dalam Colfer CJP, Elias M, Sijapati Basnett B dan
Hummel SS, eds. The Earthscan Reader on Gender and

[AIPP] Asia Indigenous People’s Pact. 2013. Research

Forests. New York: Routledge. 123–52.

on the roles and contributions of Indigenous women in
sustainable forest management in Mekong Countries/Asia.

Agarwal B. 2015. The power of numbers in gender

Chiang Mai, Thailand: AIPP.

dynamics: Illustrations from community forestry user
groups. Journal of Peasant Studies 42(1). https://doi.org/1

Alden-Wily L. 2014. Rights to resources in crisis: Reviewing

0.1080/03066150.2014.936007

the state of customary land tenure in Africa. Washington,
DC: Rights and Resources Initiative (RRI).

Agarwal B. 1997. ‘’Bargaining’’ and gender relations: Within
and beyond the household. Feminist Economics 3(1):1–51.

Antinori C dan Bray D. 2005. Community forest
enterprises as entrepreneurial firms: Economic

Agarwal B. 2010. Does women’s proportional strength

and institutional perspectives from Mexico. World

affect their participation? Governing local forests in

Development 33(9).

South Asia. World Development 38(1):98–112. https://doi.
Armitage D. 2008 Governance and the commons in a

org/10.1016/j.worlddev.2009.04.001

multi-level world. International Journal of the Commons
Agarwal B. 2001. Participatory exclusions, community

2(1):7-32. http://doi.org/10.18352/ijc.28

forestry and gender: An analysis for South Asia and a
conceptual framework. World Development 29(10):1623–

Arora-Jonsson S. 2014. Forty years of gender research

48. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00066-3

and environmental policy: Where do we stand? Women’s
Studies International Forum 47:295–308. https://doi.

Aggarwal S dan Freudenberger M. 2013. Tenure,

org/10.1016/j.wsif.2014.02.009

governance and natural resource management.
Contributions to USAID development objectives. USAID

Arora-Jonsson S, Agarwal S, Colfer CJP, Keene S, Kurian

Issue Brief. Washington, DC: USAID.

P dan Larson AM. 2019. SDG 5: Gender equality: A
precondition for sustainable forestry. Dalam Katila P, Colfer

Agkara M. 2020. Forest communities in Thailand use

CJP, de Jong W, Galloway G, Pacheco P dan Winkel G, eds.

mapping technology to secure and manage their land.

Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and

Bangkok, Thailand: Center for People and Forests,

People. Cambridge: Cambridge University Press. 146–77.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

118

Arwida SD, Maharani C, Sijapati Basnett B dan Yang

M, eds. Gender and Forests. Climate Change, Tenure, Value

AL. 2017. Gender relevant considerations for developing

Chains and Emerging Issues. London: Earthscan. 186–205.

REDD+ indicators: Lessons learned for Indonesia. InfoBrief
no. 168. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Bhardwaj R. 2017. Protecting forests a man’s job? These
38 women foresters take up the challenge. The Better

Asher K. 2016. Tenure vs territory in the Pacific lowlands

India. https://www.thebetterindia.com/124969/tamil-

of Colombia. Dalam Colfer CJP, Sijapati Basnett B dan Elias

nadu-forest-to-be-saved-by-women-foresters/

M, eds. Gender and Forests. Climate Change, Tenure, Value
Chains and Emerging Issues. London: Earthscan. 206–18.

Bholanath P. 2019. The increasing role of women in
Guyana’s forest sector. ITTO Tropical Forest Update

Asher K dan Varley G. 2018. Gender in the jungle: A critical

28(1):13–18.

assessment of women and gender in current (2014–2016)
forestry research. International Forestry Review 20(2):149–

Bolaños O. 2017. Resumen Político: Los Derechos de las

59. https://doi.org/10.1505/146554818823767537

Mujeres Indígenas y los Desafíos para los Proyectos de
Titulación de la Propiedad Comunal en el Perú. Lima: RRI,

Awono A, Ndoye O dan Preece L. 2010. Empowering

ONAMIAP, CIFOR.

women’s capacity for improved livelihoods in nontimber forest product trade in Cameroon. International

Bolin A. 2018. Transforming gender relations: Upscaling

Journal of Social Forestry 3(2):151–63.

collective action in women’s entrepreneurship. Briefing.
London: International Institute for Environment and

Banana AY, Bukenya M, Arinaitwe E, Birabwa B dan

Development (IIED).

Ssekindi S. 2013. Gender, tenure and community forests in
Uganda. Working Paper no. 87. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Boissière M, Duchelle AE, Atmadja S dan Simonet
G. 2018. Technical Guidelines for Participatory Village

Bandiaky-Badji S. 2011. Gender equity in Senegal’s forest

Mapping Exercise. Bogor, Indonesia: CIFOR.

governance history: Why policy and representation
matter. International Forestry Review 13(2):177–94.

Borelli S, Simelton E, Aggarwal S, Olivier A, Conigliaro

https://doi.org/10.1505/146554811797406624

M, Hillbrand A, Garant D dan Desmyterre H. 2019.
Agroforestry and tenure. Forestry Working Paper no.8.

Bandiaky-Badji S, Ntamag-Ndjebet CN, Weah JTB dan

Roma dan Nairobi: FAO dan ICRAF.

Meyers J. 2016. Women and tenure in Liberia and
Cameroon. Dalam Colfer CJP, Sijapati Basnett B dan Elias

Bose P. 2011. Forest tenure reform: Exclusion of tribal

M, eds. Gender and Forests. Climate Change, Tenure, Value

women’s rights in semi-arid Rajasthan, India. The

Chains and Emerging Issues. 171–85.

International Forestry Review 13(2):220–32. https://www.
jstor.org/stable/24310670

Baynes J, Herbohn J, Smith C, Fisher R dan Bray D. 2015.
Key factors which influence the success of community

Bose P. 2018. Women are the guardians of the forest.

forestry in developing countries. Global Environmental

So why does India ignore them in its policies? Scroll

Change 35:226–38. https://doi.org/10.1016/j.

India. https://scroll.in/magazine/875823/women-are-

gloenvcha.2015.09.011

the-guardians-of-the-forest-so-why-does-india-ignorethem-in-its-policies

Bhalla P. 2016. Gender dynamics in Odisha’s Forest
Rights Act. Dalam Colfer CJP, Sijapati Basnett B dan Elias

119

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

Bose P. 2017. Land tenure and forest rights of rural and

Caron C, Menon G dan Kuritz L. 2014. Land Tenure and

indigenous women in Latin America: empirical evidence.

Disasters. Strengthening and Clarifying Land Rights in

Women’s Studies International Forum 65:53–9. https://doi.

Disaster Risk Reduction and Post-Disaster Programming.

org/10.1016/j.wsif.2017.10.006

USAID Issues Brief. Washington, DC: USAID.

Bose P, Larson AM, Lastarria-Cornhiel S, Radel C,

Caswell S. 2019. The gender defender. Tropical Forest

Schmink M, Schmook B dan Vásquez-García V. 2017.

Update 28(1):5–8.

Women’s right to land and communal forest tenure:
A way forward for research and policy agenda in Latin

Caswell S. 2018. ITTO policy guidelines on gender

America. Women’s Studies International Forum 65:53–9.

equality and the empowerment of women. Yokohama:

https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.10.005

International Tropical Timber Organization. https://www.
itto.int/guidelines/

Bourgeois R, Liswanti N, Mukasa C, Zamora A, Herawati
T, Monterroso I, Banjade MR, Mwangi E, Larson AM, dan

Catacutan D, McGaw E dan Llanza MA, eds. 2014a.

Mshale B. 2017. Building Shared Understanding and Joint

Dalam Equal Measure: A User Guide to Gender Analysis in

Action for Reform and Security of Forest Tenure. Bogor,

Agroforestry. Nairobi: World Agroforestry.

Indonesia: CIFOR.
Catacutan D, Mwangi E, Sijapati Basnett B, dan Pradhan
Bromley DW. 1990. The Commons, Property, and Common

U. 2014b. Introduction. Dalam Catacutan D, McGaw

Property Regimes. Bloomington, IN: Workshop in Political

E dan Llanza MA, eds. 2014. In Equal Measure: A User

Theory and Policy Analysis.

Guide to Gender Analysis in Agroforestry. Nairobi: World
Agroforestry. vii–xii.

Bruce J. 1989. Community forestry rapid appraisal of tree
and land tenure. Community Forestry Note 5. Roma:

Chapagain A. 2012. Interview with Apsara Chapagain

FAO. http://www.fao.org/3/t7540e/T7540E00.HTM

– Chairperson, FECOFUN. Dalam Buchy M, ed. The
Challenges of Securing Women’s Tenure and Leadership for

Bruce J. 1998. Review of Tenure Terminology. Tenure Brief

Forest Management: The Asian Experience. Washington,

no. 1. Madison, WI: University of Wisconsin – Madison

DC: Rights and Resources Initiative (RRI).

Land Tenure Center.
Chen T. 2017. The Impact of the Shea Nut Butter Industry
Buck, LE, Scherr SJ, Chami B, Goldman M, Lawrence T,

on Women’s Empowerment in Burkina Faso. A Multi-

Mecham J, Nevers E dan Thomas R. 2019. Exploring Property

Dimensional Study focusing on the Central, Central-West

Rights and Tenure in Integrated Landscape Management.

and Hauts-Bassins Region. Roma: FAO.

Washington, DC: EcoAgriculture Partners on behalf of the
Chimhowu A. 2019. The ‘new’ African customary land

Landscapes for People, Food and Nature Initiative.

tenure. Characteristics, features and policy implications
Cadasta. n.d. Aso Manos Negra. Washington, DC: Cadasta.

of a new paradigm. Land Use Policy 81:897–903. https://

https://cadasta.org/partners-list/aso-manos-negra/

doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.014

Camey IC, Sabater L, Owren C, Boyer AE dan Wen J. 2020.

CGIAR Gender Platform. n.d. Gender Training Resources.

Gender-based Violence and Environment Linkages. The

Nairobi: CGIAR. https://gender.cgiar.org/cgiar-training-

Violence of Inequality. Gland, Swiss: IUCN.

materials/

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

120

[CGIAR FTA] CGIAR Research Program on Forests, Trees

Colfer CJP, Sijapati Basnett B dan Ihalainen M. 2018.

and Agroforestry. 2019. The Gender Equality in Research

Making sense of ‘intersectionality’: A Manual for lovers

Scale (GEIRS). Bogor: CGIAR Research Program on

of people and forests. Occasional Paper 184. Bogor,

Forests, Trees and Agroforestry (FTA).

Indonesia: CIFOR.

ClientEarth. 2020. Toolkit for Enabling Laws on Community

Cruz-Burga Z, Monterroso I, Larson AM, Valencia F, dan

Forestry. London: ClientEarth.

Saldaña JS. 2019. The impact of formalizing rights to land
and forest: Indigenous community perspectives in Madre de

ClientEarth. 2019. Communities at the Heart of Forest

Dios and Loreto. InfoBrief no. 242. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Management: How Can the Law make a Difference?
Sharing Lessons from Nepal, the Philippines, and Tanzania.

Dahal GR, Atkinson J, dan Bampton J. 2012. Forest Tenure

London: ClientEarth.

in Asia: Status and Trends. Joensuu, Finlandia: EFI dan
Bangkok: RECOFTC, The Center for People and Forests.

Coleman EA. 2019. Practitioner’s Handbook on Good
Practice in Implementing Forest Tenure Reform. Bogor,

Delagneau B dan Ahoussi D. 2019. Malebi: Changing

Indonesia: CIFOR.

minds in Cote d’Ivoire. Tropical Forest Update 28(1):9–12.

Coleman EA dan Mwangi E. 2013. Women’s participation

Dieterle G. 2019. Introducing ITTO’s gender policy

in forest management: a cross-country analysis. Global

guidelines. Tropical Forest Update 28(1): 3–4.

Environmental Change 23(1). https://doi.org/10.1016/j.
gloenvcha.2012.10.005

Ding H, Veit P, Gray E, Reytar K, Altamirano J-C,
Blackman A dan Hodgdon B. 2016. Climate Benefits,

Colfer CJP. 2020. Masculinities in Forests: Representations

Tenure Costs: The Economic Case for Securing Indigenous

of Diversity. New York: Routledge.

Land Rights in the Amazon. Washington, DC: World
Resources Institute (WRI).

Colfer CJP. 2013. The gender box: A framework for
analysing gender roles in forest management. Occasional

Djoudi H, Locatelli B, Vaast C, Asher K, Brockhaus M dan

Paper 82. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Sijapati Basnet B. 2016. Beyond dichotomies: Gender
and intersecting inequalities in climate change studies.

Colfer CJP, Achdiawan R, Adnan H, Erni E, Yuliani L,

Ambio 45 (Suppl 3):S248–S262.

Balang dan Lepmil. 2013. Gender and natural resource
governance indicators: A need to assess and address

Dodd, M-L, Duncan J, Uvuza J, Nagbe I, Neal VD dan

‘sensitive and taboo’ topics. Forests, Trees and Livelihoods

Cummings L. 2018. Women’s Land Rights in Liberia in

22(3):143_55. https://doi.org/10.1080/14728028.2013.8

Law, Practice and Future Reforms. Washington, DC: USAID

07143

Liberia Land Governance Support Activity.

Colfer CJP, Elias M, Sijapati Basnett B dan Hummel SS,

Doss C dan Kieran C. 2014. Standards for Collecting Sex-

eds. 2017. The Earthscan Reader on Gender and Forests.

Disaggregated Data for Gender Analysis: A Guide for CGIAR

New York: Routledge.

Researchers. Washington, DC: CGIAR Research Program
on Policies, Institutions and Markets.

Colfer CJP dan Minarchek RD. 2012. Women, men and
forest research: A review of approaches, resources and

Doss C dan Meinzen-Dick R. 2020. Land tenure security

methods for addressing gender. Occasional Paper no. 80.

for women: A conceptual framework. Land Use Policy 99.

Bogor, Indonesia: CIFOR.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105080

121

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

Dowd My-Lan, Duncan J, Uvuza J, Nagbe I, Neal VD,

Elias M, Grosse M dan Campbell N. 2020. Unpacking

dan Cummings L. Women’s Land Rights in Liberia in Law,

“gender” in joint forest management: Lessons from

Practice, and Future Reforms. LGSA Women’s Land Rights

two Indian states. Geoforum 111: 218–28. https://doi.

Study. Washington, DC: Land Governance Support

org/10.1016/j.geoforum.2020.02.020

Activity (LGSA) Project.
Elias M, Jalonen R, Fernandez M and Grosse A. 2016.
Down to Earth India. 2017. India fails to protect property

Gender-responsive participatory research for social

rights of indigenous and rural women, says report.

learning and sustainable forest management. Forests,

New Delhi: Down to Earth India, Centre for Science

Trees and Livelihoods 26(1):1–12. https://doi.org/10.1080/

and Environment. https://www.downtoearth.org.in/

14728028.2016.1247753

news/forests/india-fails-to-protect-property-rights-ofElmhirst E, Siscawati M, Sijapati Basnett B dan Ekowati D.

indigenous-and-rural-women-says-report-57937

2017. Gender and generations in engagements with palm
Down to Earth Indonesia. 2014. Participatory mapping:

oil in East Kalimantan, Indonesia: Insights from feminist

presenting in full information on the management

political ecology. The Journal of Peasant Studies 44(6):1135–

of indigenous territories. Jakarta: Down to Earth

1157. https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1337002

Indonesia. http://www.downtoearth-indonesia.org/
story/participatory-mapping-presenting-full-information-

Etongo DB dan Glover EK. 2012. Participatory resource

management-indigenous-territories

mapping for livelihood values derived from the forest
in Ekondo-Titi Subregion, Cameroon: A gender analysis.

Down to Earth Indonesia. 2010. Securing recognition

International Journal of Forestry Research. https://doi.

for indigenous land. Jakarta: Down to Earth Indonesia.

org/10.1155/2012/871068

http://www.downtoearth-indonesia.org/node/160
Evans K, Larson AM., Mwangi E, Cronkleton P,
Durán-Fernández RL, Monterroso I dan Larson AM.

Maravanyika T, Hernandez X, Müller P, Pikitle A,

2018. Género e interculturalidad en la formalización

Marchena R, Mukasa C, dkk. 2014. Field Guide to Adaptive

de las comunidades nativas en Perú: Desafíos y

Collaborative Management and Improving Women’s

recomendaciones. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Participation. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Elias M. 2018 Mobilizing Indigenous and local knowledge

Evans K, Flores S, Larson AM, Marchena R, Müller P, dan

for successful forest restoration. Lessons for Gender-

Pikitle, A. 2017. Challenges for women’s participation in

Responsive Landscape Restoration. Global Landscapes

communal forests: Experience from Nicaragua’s indigenous

Forum Brief no. 4. Bogor: CIFOR.

territories. Women’s Studies International Forum 65:37–46.
https://doi.org/10.1016/j.wsif.2016.08.004

Elias M. 2016 Gendered knowledge sharing and
management of shea (Vitellaria paradoxa) in central-west

Ewers KE. 2011. Communal tenure and the governance of

Burkina Faso. Dalam Colfer CJP, Sijapati Basnett B dan Elias

common property resources in Asia. Lessons from experiences

M, eds. Gender and Forests. Climate Change, Tenure, Value

in selected countries. Land Tenure Working Paper no. 20.

Chains and Emerging Issues. London: Earthscan. 263-282.

Roma: FAO.

Elias M. 2013. Practical Tips for Conducting Gender-

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2020a. Global

Responsive Data Collection. Rome: Bioversity International.

forest resources assessment 2020. Main Report. Roma: FAO.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

122

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2020b.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2016b. How to

Multistakeholder Platforms. Building on FAO’s Experience

Mainstream Gender in Forestry. Roma: FAO.

for Improved Governance of Tenure. Roma: FAO.
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2016c.
FAO 2019a. Assessing the governance of tenure for improving

Responsible governance of tenure and the law: A technical

forests and livelihoods. A tool to support the implementation

guide for lawyers and other legal service providers.

of the voluntary guidelines on the responsible governance of

Governance of Tenure Technical Guide no.6. Roma: FAO.

tenure. Forestry Working Paper no. 13. Roma: FAO.
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2016d.
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2019b. Forest

Responsible governance of tenure: A technical guide for

futures. Sustainable pathways for forests, landscapes and

investors. Governance of Tenure Technical Guide no.7.

people in the Asia-Pacific Region. Asia-Pacific Forest Sector

Roma: FAO.

Outlook Study III. Bangkok: FAO.
FAO 2015a. Global Forest Resources Assessment 2015.
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2019c. A

How are the World’s Forests Changing? Roma: FAO.

framework to assess the extent and effectiveness of
community forestry. Working Paper no. 12. Roma: FAO.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2015b.
Safeguarding Land Tenure Rights in the Context of Agricultural

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2018a.

Investments. A technical guide on safeguarding land tenure

Developing Gender-Sensitive Value Chains. Guidelines for

rights in line with the Voluntary Guidelines for the Responsible

Practitioners. Roma: FAO.

Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the
Context of National Food Security, for government authorities

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2018b.

involved in the promotion, approval and monitoring of

Land and Forest Tenure Reform to Support REDD+

agricultural investments. Governance of Tenure Technical

Implementation. Roma: FAO.

Guide no. 4. Roma: FAO.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2018c. The

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2014a.

State of the World’s Forests. Forest Pathways to Sustainable

Respecting free, prior, and informed consent. practical

Development. Roma: FAO.

guidance for governments, companies, NGOs, indigenous
peoples and local communities in relation to land acquisition.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2017a.Creating

Governance of Tenure Technical Guide no.3. Roma: FAO.

a system to record tenure rights and first registration.
Governance of Tenure Guide no. 9. Roma: FAO.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2014b.
Strengthening Forest Tenure Systems and Governance.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2017b.

Training Module for Facilitators. Roma: FAO.

Improving ways to record tenure rights. Governance of
Tenure Guide no. 10. Roma: FAO.

FAO. 1997. Women’s participation in national forest
programmes. Formulation, execution and revision of

[FAO]. Food and Agriculture Organization. 2016a.

national forest programmes. Roma: FAO.

Governing tenure rights to commons. A guide to support
the implementation of the Voluntary Guidelines on the

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2013.

Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries,

Governing land for women and men. A technical guide to

and Forests in the Context of National Food Security.

support the achievement of responsible gender-equitable

Governance of Tenure Technical Guide no. 8 Roma: FAO.

governance of land tenure. Governance of Tenure
Technical Guide no. 1. Roma: FAO.
123

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

FAO. 2010. Developing effective forest policy. A guide. FAO

FAO dan WRI. Farjam M, De Moor T, van Weeren R,

Forestry Paper no. 161. Roma: FAO.

Forsman A, Dehkordi MAE, Ghorbani A dan Bravo G. 2020.
Shared patterns in long-term dynamics of commons as

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2012.

institutions for collective action. International Journal of the

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of

Commons 14(1):78-90. https://doi.org/10.5334/ijc.959

Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of
National Food Security. Roma: FAO.

[FECOFUN dan RRI] Federation of Community Forestry
Users, Nepal and Rights and Resources Initiative. 2018.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2011.

These women ran for office to protect Nepal’s forests.

Reforming forest tenure. Issues, principles and process.

They won. Kathmandu dan Washington, DC: FECOFUN

FAO Forestry Paper no. 165. Roma: FAO.

dan RRI. https://rightsandresources.org/en/womenfecofun/#.XyQILTXhXIU

[FAO, CIFOR, IFRI dan Bank Dunia] Food and Agriculture
Organization, Center for International Forestry,

Fortmann L. 1985. The tree tenure factor in agroforestry

International Forestry Resources and Institutions dan

with particular reference to Africa. Agroforestry Systems

Bank Dunia. 2016. National Socioeconomic Surveys in

2:229–51.

Forestry: Guidance and Survey Modules for Measuring
the Multiple Roles of Forests in Household Welfare and

Friman J. 2020. Gendered woodcutting practices

Livelihoods, oleh RK. Bakkegaard, A Agrawal, I Animon, N

and institutional bricolage processes. The case

Hogarth, D Miller, L Persha, E Rametsteiner, S Wunder

of woodcutting permits in Burkina Faso. Forest

dan A Zezza. FAO Forestry Paper No. 179. Roma; Bogor,

Policy and Economics 111. https://doi.org/10.1016/j.

Indonesia; dan Hyderabad: FAO, CIFOR, International

forpol.2019.102045

Forestry Resources and Institutions (IFRI) Research
Fuys A, Mwangi E dan Dohrn S. 2008. Securing Common

Network, dan Bank Dunia.

Property Regimes in a Globalizing World. Synthesis of 41
[FAO dan FIAN International]. Food and Agriculture

Case Studies on Common Property Regimes from Asia,

Organization dan Food First Information and Action

Africa, Europe and Latin America. Roma: International

Network International. 2017. Putting the Voluntary

Land Coalition (ILC).

Guidelines on Tenure into Practice – A Learning Guide for
Civil Society Organizations. Roma dan Heidelberg: FAO

Galudra G, Sirait M, Pasya G, Fay C, Suyanto, van

dan FIAN International.

Noordwijk M, dan Pradhan U. 2010. RaTA: A Rapid Land
Tenure Assessment Manual for Identifying the Nature

[FAO dan RECOFTC] Food and Agriculture Organization

of Land Tenure Conflicts. Bogor, Indonesia: World

dan The Center for People and Forests. 2016.

Agroforestry.

Mainstreaming Gender into Forestry Interventions in Asia
and the Pacific. A Training Manual. Roma dan Bangkok:

Gilmour DA. 2016. Forty years of community-based

FAO dan RECOFTC.

forestry: A review of its extent and effectiveness. FAO
Forestry Paper No. 176. Roma: FAO.

[FAO dan WRI] Food and Agriculture Organization dan
World Resources Institute. 2019. The Road to Restoration.

Giovarelli R, Richardson A dan Scalise E. 2016. Gender

A Guide to Identifying Priorities and Indicators for

and Collectively Held Land. Good Practices and Lessons

Monitoring Forest and Landscape Restoration. Roma dan

Learned from Six Global Case Studies. Friday Harbor, WA,

Washington, DC.

dan Seattle, WA: Resource Equity dan Landesa.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

124

Giri K 2012. Gender in forest tenure: Pre-requisite for

Gumicio T, Alves M de A, Orientlicher N dan Ceballos

sustainable forest management in Nepal. Dalam Buchy

MCH. 2018. Analysis of gender research on forest, tree

M, ed. The Challenges of Securing Women’s Tenure and

and agroforestry value chains in Latin America. Journal

Leadership for Forest Management: The Asian Experience.

of Forest, Trees and Livelihoods 27(2):69–85. https://doi.or

Brief no. 1. Washington, DC: Rights and Resources

g/10.1080/14728028.2017.1417921

Initiative (RRI).
Gurung J dan Setyowati A. 2012. Re-envisioning
Giri K dan Dangal S. 2020. Woes of women foresters.

REDD+: Gender, forest governance and REDD+ in Asia.

Kathmandu: Rising Nepal Daily. https://risingnepaldaily.

Dalam Buchy M, ed. The challenges of securing women’s

com/detour/woes-of-women-foresters

tenure and leadership for forest management: The Asian
experience. Brief no. 4. Washington, DC: Rights and

Giri K dan Darnhofer I. 2010a. Nepali women using

Resources Initiative (RRI).

community forestry as a platform for social change.
Society and Natural Resources 23(12):1261–329. https://

Hajjar R, Oldekop JA, Cronkleton P, Newton P, Russell

doi.org/10.1080/08941921003620533

AJM, dan Zhou W. 2020. A global analysis of the social and
environmental outcomes of community forests. Nature

Giri K dan Darnhofer I. 2010b. Outmigrating men: A

Sustainability. https://doi.org/10.1038/s41893-020-00633-y

window of opportunity for women’s participation in
community forestry? Scandinavian Journal of Forest

Haryana Forest Department. n.d. Women empowerment.

Research 25 Issue Sup 9:55–61. https://doi.org/10.1080/0

Haryana Forest Department. India. http://haryanaforest.

2827581.2010.506769

gov.in/en-us/Overview/Women-Empowerment

Gonzalez A. 2020. Unlocking the power of

Haverhals M, Ingram V, Elias M, Sijapati Basnett B dan

entrepreneurship to promote local development in forest

Petersen S. 2016. Exploring gender and forest, tree and

communities. Bogor, Indonesia: CIFOR News. https://

agroforestry value chains. Evidence and lessons from a

forestsnews.cifor.org/66247/unlocking-the-power-of-

systematic review. InfoBrief no. 161. Bogor: CIFOR.

entrepreneurship-to-promote-local-development-inforest-communities?fnl=en

Haywood C. 2019. How Liberian community forestry laws
are empowering women. London: ClientEarth. https://www.

Greijmans M, Triraganon R dan Gritten D. 2014.

clientearth.org/latest/latest-updates/stories/how-liberian-

Fundamentals of Viable Community Forestry Business

community-forestry-laws-are-empowering-women/

Models. Preliminary Research Findings. Working Paper.
Bangkok: RECOFTC, The Center for People and Forests.

Hecht SB, Yang AL, Sijapati Basnett B, Padoch C dan
Peluso NL. 2015. People in motion, forests in transition:

Guerrero C, Herrera J, Helo E, Beltrán A, Aramburo A,

trends in migration, urbanization and remittances and

Zapata S, dan Arrieta MJ. 2017. Derechos Territoriales de

their effects on tropical forests. Occasional Paper no. 42.

las Comunidades Negras. Conceptualización y Sistema de

Bogor, Indonesia: CIFOR.

Información Sobre La Vulnerabilidad de Los Territorios Sin
Titulación Colectiva. Bogotá: Observatorio de Territorios

Herrera Arango J, dan Helo Molina E. 2018. El derecho

Étnicos y Campesinos, Facultad de Estudios Ambientales

a la tenencia ya la propiedad colectiva en Colombia:

y Rurales- Departamento de Desarrollo Rural y Regional

Cifras y debates. CIFOR Working Paper no. 239. Bogor,

de La Universidad Javeriana.

Indonesia: CIFOR.

125

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

Hobley M. 2007. Where in the World is there Pro-Poor

Irawan S, Widiastomo T, Tacconi L, Watts JD dan Steni D.

Forest Policy and Tenure Reform? Washington, DC: Rights

2019. Exploring the design of jurisdictional REDD+: The

and Resources Initiative (RRI).

case of central Kalimantan. Forest Policy and Economics
108. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.12.009

Hoskins M. 2016. Gender and the roots of community
forestry. Dalam Colfer CJP, Sijapati Basnett B dan Elias

[IREX] International Research & Exchanges Board. 2018.

M, eds. Gender and Forests. Climate Change, Tenure, Value

Gender and Social Inclusion Resource Guide. Washington,

Chains and Emerging Issues. London: Earthscan. 17-32.

DC: IREX. https://www.irex.org/sites/default/files/
IREX%20Guide%20to%20GESI%20Resources%20(1).pdf

[IFAD] International Fund for Agricultural Development.
2009. Good Practices in Participatory Mapping. Roma:

[ITTO dan RRI] International Tropical Timber

International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Organization dan Rights and Resources Initiative. 2011.
Tropical forest tenure assessment. Trends, challenges and

[IFRI dan RRI] International Forestry Resources and

opportunities. Technical Series no. 37. Yokohama dan

Institutions dan Rights and Resources Initiative. 2016.

Washington, DC: ITTO dan RRI.

The Science is In: Community Governance Supports Forest
Livelihoods and Sustainability. Gochibowli, Hyderabad:

[IUCN] International Union for Conservation of Nature.

IFRI dan RRI.

2017. Gender-Responsive Restoration Guidelines: A Closer
Look at Gender in the Restoration Opportunities Assessment
Methodology. Gland, Swiss: IUCN.

Ihalainen M, Schure J dan Sola P. 2020. Where are
the women? A review and conceptual framework for
addressing gender equity in charcoal value chains in

[IUCN dan WRI] International Union for Conservation

Sub-Saharan Africa. Energy for Sustainable Development

of Nature dan World Resources Institute. 2014. A Guide

55:1–12. https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.11.003

to the Restoration Opportunities Assessment Methodology
(ROAM): Assessing Forest Landscape Opportunities at

Ingram V, Haverhals M, Petersen S, Elias M, Sijapati

the National or Subnational Level. Gland, Swiss dan

Basnett B dan Phosiso M. 2016. Gender and forest, free,

Washington, DC: IUCN dan WRI.

and agroforestry value chains. Evidence from literature.
Dalam Colfer CJP, Sijapati Basnett B dan Elias M, eds.

Jahan R. 2010. Strengthening National Mechanisms for

Gender and Forests. Climate Change, Tenure, Value Chains

Gender Equality and the Empowerment of Women. A

and Emerging Issues. London: Earthscan. 221–42.

Global Synthesis Study. New York: UN Division for the
Advancement of Women (sekarang bagian dari UN

Ingram V, Schure J, Tieguhong JC, Ndoye O, Awono A dan

Women).

Iponga DM. 2014. Gender implications of forest product
value chains in the Congo basin. Forests, Trees and

Jhaveri N. 2013. Nepal: Gender mainstreaming in the forest

Livelihoods 23(1-2):67–86. https://doi.org/10.1080/147280

sector. Report for RECOFTC. Bangkok: RECOFTC, The

28.2014.887610

Center for People and Forests.

[IPCC] Intergovernmental Panel on Climate Change. 2020.

Jhaveri NJ dan Adhikari J. 2016. Nepal Land and Natural

Climate Change and Land. Geneva: Intergovernmental Panel

Resource Tenure Assessment for Proposed Emission Reductions

on Climate Change (IPCC). https://www.ipcc.ch/srccl/

Program in the Terai Arc Landscape. Washington, DC: USAID
Tenure and Global Climate Change (TGCC) Program.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

126

Jhaveri N, Litz V, Girard J, Oberndorf R dan Stickler MM.

Kristjanson P dan Jensen A. 2018. In Brief: Gender

2016. Community Land and Resource Tenure Recognition:

in Forest Landscape Projects. Action and Indicators.

Review of Country Experiences. Washington, DC: USAID

Washington, DC: PROFOR.

Tenure and Global Climate Change (TGCC) Program.
Kukreti I. 2017. Madhya Pradesh forest department
Johnson N, Balagamwala M, Pinkstaff C, Theis S,

violates FRA, seizes tendu leaves from tribals. New Delhi:

Meinzen-Dick R dan Quisumbing A. 2018. How do

Down to Earth, Centre for Science and Environment.

agricultural development projects empower women?

[accessed 30 Oct 2020] https://www.downtoearth.org.

What hasn’t worked and what might. Journal of

in/news/forests/madhya-pradesh-forest-department-

Agriculture, Gende, and Food Security 3(2):1–19. http://

violates-fra-seizes-tendu-leaves-from-tribals-58017

agrigender.net/views/agricultural-developmentprojects-empowering-women-JGAFS-322018-1.php

Kuriakose A. 2018. From policy to practice: translating
gender goals into forest action in Mexico. Climate

Juniwaty KS, Moeliono M dan Maharani C. 2019.

Investment Funds. [Accessed 30 October 2020] https://

Migration. The potential for inclusive forest management.

www.climateinvestmentfunds.org/news/policy-practice-

CIFOR InfoBrief no. 260. Bogor: CIFOR.

translating-gender-goals-forest-action-mexico-0

Katila P, Colfer CJP, de Jong W, Galloway G, Pacheco P

Lama AS, Kharel S dan Ghale T. 2017. When the men

dan Winkel G, eds. 2019. Sustainable Development Goals:

are away: Migration and women’s participation in

Their Impacts on Forests and People. London: Cambridge

Nepal’s community forestry. Mountain Research and

University Press.

Development 37(3):263–70. https://doi.org/10.1659/MRDJOURNAL-D-16-00092.1

Katila P, McDermott C, Larson A, Aggarwal S dan Giessen
L. 2020. Forest tenure and the Sustainable Development

Larson AM. 2014. The need for a gendered approach

Goals: A critical view. Forest Policy and Economics 120.

to REDD+. Global Landscapes Forum. [accessed 30 Oct

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102294

2020] https://news.globallandscapesforum.org/12901/
anne-larson-need-gendered-approach-redd/

Keene S dan Ginsburg C. 2018. Legislative Best Practices
for Securing Women’s Rights to Community Lands.

Larson AM. 2012. Tenure Rights and Access to Forests. A

Washington, DC: Rights and Resources Initiative (RRI).

Training Manual for Research. Part I. A Guide to Key Issues.
Bogor, Indonesia: CIFOR.

Kristjanson P. 2017. Being inspired by gender actions
in forest landscapes around the world. Washington,

Larson AM, Barry D dan Dahal GR. 2010. New rights for

DC: PROFOR. [Accessed 30 October 2020] https://www.

forest-based communities? Understanding processes

profor.info/content/being-inspired-gender-actions-

of forest tenure reform. International Forestry Review,

forest-landscapes-around-world

12(1):78–96. https://doi.org/10.1505/ifor.12.1.78

Kristjanson, P, Bah T, Kuriakose A, Shakirova M, Segura

Larson AM, Dokken T dan Duchelle AE. 2014. Can

G, Siegmann K dan Granat M. 2019. Taking action

safeguards guarantee gender equity? Lessons from

on gender gaps in forest landscapes. Working Paper.

research on women in early REDD+ implementation.

Washington, DC: PROFOR.

REDD+ Safeguards Brief. No. 4. Bogor, Indonesia dan
Montpelier, Perancis: CIFOR dan CGIAR.

127

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

Larson AM, Dokken T, Duchelle AE, Atmadja S,

Leisher C, Temsah G, Booker F, Day M, Samberg L,

Resudarmo IAP, Cronkleton P, Cromberg M, Sunderlin W,

Prosnitz D, Agarwal B, Matthews B, Roe D, Russell D,

Awono A dan Selaya G. 2016a. Gender gaps in REDD+:

Sunderland T dan Wilkie D. 2016. Does the gender

Women’s participation is not enough. Dalam Colfer CJP,

composition of forest and fishery management groups

Sijapati Basnett B dan Elias M, eds. Gender and Forests.

affect resource governance and conservation outcomes?

Climate Change, Tenure, Value Chains and Emerging Issues.

A systematic map. Environmental Evidence 5:6. https://doi.

London: Earthscan. 68–88.

org/10.1186/s13750-016-0057-8

Larson AM, Flores S dan Evans K. 2016b. Forest use in

Lele S, Ramanujam RV dan Rai J. 2015. Cooperative

Nicaragua. Results of a survey on gendered forest use,

procurement and marketing of tendu leaves in

benefits and participation. InfoBrief no. 162. Bogor,

Madhya Pradesh. Image and reality. Environment and

Indonesia: CIFOR.

Development Discussion Paper no. 3. Bangalore: Ashoka
Trust for Research in Ecology and Environment (ATREE).

Larson AM, Monterroso I dan Vigil NH. 2019a. Conflict in
collective forest tenure: Lessons for Peru from a comparative

Lescuyer G, Kakundika TM, Lubala IM, Ekyambu IS, Tsanga

study. InfoBrief no. 243. Bogor, Indonesia: CIFOR.

R dan Cerutti PO. 2019. Are community forests a viable
model for the Democratic Republic of Congo? Ecology and

Larson AM, Monterroso I dan Cantuarias P. 2019b. Gender

Society 24(1):6. https://doi.org/10.5751/ES-10672-240106

and the formalization of native communities in the Peruvian
Amazon. InfoBrief no. 238. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Liswanti N, Mwangi E, Banjade MR dan Herawati T.
2019. what future direction for forest tenure reform

Larson AM, Monterroso I, Liswanti N, Herawati T, Banana

implementation in Indonesia. Infobrief no. 256. Bogor:

A, Cantuarias P, Rivera K dan Mwangi E. 2019c. Models for

CIFOR.

formalizing customary and community forest lands. The need
to integrate livelihoods into rights and forest conservation

Locke C dan Okali C. 2010. Analysing changing gender

goals. InfoBrief no. 253. Bogor, Indonesia: CIFOR.

relations: Methodological challenges for gender
planning. Development in Practice 9(3):274–286. https://

Larson A dan Pulhin J. 2012. Enhancing forest tenure

doi.org/10.1080/09614529953016

reforms through more Responsive regulations.
Conservation and Society 10(2):103–13. https://doi.

Losale C dan Cyr MRF. 2018. In DRC, a network of women

org/10.4103/0972-4923.97482

leaders successfully advocated for an unprecedented
legal framework to secure women’s land and forest

Larson A, Solis D, Duchelle AE, Atmadja S, Resusudarmo

rights. Washington, DC: Rights and Resources Initiative

IAP, Dokken T dan Komalasari M. 2018. Gender lessons

(RRI). https://rightsandresources.org/blog/in-drc-a-

for climate initiatives: A comparative study of REDD+

network-of-women-leaders-successfully-advocated-for-

impacts on subjective wellbeing. World Development 108:

an-unprecedented-legal-framework-to-secure-womens-

86-102. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.027

land-and-forest-rights/

Larson AM dan Springer J. 2016. Recognition and respect

Mai YH, Mwangi E dan Wan M. 2011. Gender analysis

for tenure rights. NRGF Conceptual Paper. Gland, Swiss:

in forestry research. Looking back and thinking ahead.

IUCN, CEESP dan CIFOR.

International Forestry Review 13(2):245–58.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

128

Manfre C dan Rubin D. 2012. Integrating Gender into

Mollins J. 2013. Toss clichés aside and consider gender

Forestry Research: A Guide for CIFOR Scientists and

in ‘landscape’ context – expert. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Programme Administrators. Bogor, Indonesia: CIFOR.

https://forestsnews.cifor.org/20697/toss-cliches-asideand-consider-gender-in-landscape-context-expert#.

Marin AB dan Kuriakose AT. 2017. Gender and

Us022ifzzT

Sustainable Forest Management: Entry Points for
Design and Implementation. Washington, DC: Climate

Molnar A, Liddle M, Bracer C, Kharu A, White A dan Bull

Investment Funds.

J. 2007. Community-based Forest Enterprises in Tropical
Forest Countries: Status and Potential. Yokohama:

Mayers J, Buckley J, dan Macqueen D. 2016. Small, but

International Tropical Timber Organization, dan

many, is big: Challenges in assessing the collective scale of

Washington, DC: Rights and Resources Initiative (RRI).

locally controlled forest-linked production and investment.

https://rightsandresources.org/wp-content/exported-

Issue Paper. London: International Institute for

pdf/cfescopingitto62207final.pdf

Environment and Development (IIED).
Monterroso I, Cronkleton P, Pinedo D dan Larson AM.
Mayers J, Morrison E, Rolington L, Studd K dan Turrall

2017. Reclaiming collective rights: Land and forest tenure

S. 2013. Improving governance of forest tenure: A

reforms in Peru (1960-2016). InfoBrief no. 224. Bogor,

practical guide. Governance of Tenure Technical Guide

Indonesia: CIFOR.

No.2. London dan Roma: International Institute for
Environment and Development (IIED) dan FAO.

Monterroso I dan Larson A dengan Mwangi E, Liswanti
N, dan Cruz-Burga Z. 2019a. Mobilizing Change for

McLain R, Lawry S, Guariguata MR dan Reed S. 2019.

Women within Collective Tenure Regimes. Friday Harbor,

Integrating tenure and governance into assessments of

WA: Resource Equity.

forest landscape restoration assessments. InfoBrief no.
241. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Monterroso I, Larson AM, Gutiérrez Y, Quaedvlieg J
dan Jarama L. 2019b. Guía Práctica para el Proceso de

Meinzen-Dick RS, Rao JP, Chaturvedi R, Rao K, Bruns B,

Titulación de Comunidades Nativas. Lima, Peru: CIFOR.

Kandikuppa S dan ElDidi H. 2020. Securing the commons
in India. Mapping polycentric governance. IFPRI Discussion

Mukasa C, Tibazalika A, Mwangi E, Banana AY,

Paper no. 1944. Washington, DC: IFPRI. https://www.

Bomuhangi A dan Bushoborozi J. 2016. Strengthening

ifpri.org/publication/securing-commons-india-mapping-

women’s tenure rights and participation in community

polycentric-governance

forestry. Infobrief no. 155. Bogor: CIFOR.

Miller D, Mansourian S dan Wildburger C, eds. 2020.

Mwangi E dan Evans M. 2018. Women gaining ground

Forests, trees, and the eradication of poverty: potential

through reforestation on the Cameroonian coast. Bogor,

and limitations. A global assessment report. IUFRO World

Indonesia: CIFOR and Global Landscapes Forum. https://

Series Volume 39. Wina: IUFRO.

www.cifor.org/publications/pdf_files/brief/GLFNairobiStory2.pdf

Moïse RE. 2019. Making Community Forestry Successful
in DRC: Anthropological Perspectives on Community-Based

Mwangi E, Meinzen-Dick E dan Sun Y. 2011. Gender

Forest Management. Under the Canopy Series. London:

and sustainable forest management in East Africa and

Rainforest Foundation UK.

Latin America. Ecology and Society 16(1):17. http://www.
ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art17/

129

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

Nightingale A. 2003. A feminist in the forest: Situated

Oldekop JA, Sims KRE, Whittingham MJ dan Agrawal

knowledge and mixing methods in natural resource

A. 2018. An upside to globalization: International

management. ACME 2:77–90. https://www.acme-journal.

outmigration drives reforestation in Nepal. Global

org/index.php/acme/article/view/709

Environmental Change 52:66–74. https://doi.org/10.1016/j.
gloenvcha.2018.06.004

Nightingale AJ. 2011. Bounding difference: Intersectionality
and the material production of gender, caste, class and

Ombogoh D dan Mwangi E. 2019. Integrating gender in

environment in Nepal. Geoforum 42:153–62. https://doi.

development of participatory forest management plans in

org/10.1016/j.geoforum.2010.03.004

Kenya. A “How To” Note. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Notess L, Veit PG, Monterroso I, Andiko, Sulle E, Larson

[ONAMIAP dan RRI] Organización Nacional de Mujeres

AM, Gindroz AS, Quaedvlieg J dan Williams A. 2018.

Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú dan Rights and

The Scramble for Land Rights. Reducing Inequity between

Resources Initiative. 2017. Guia para la inclusion de las

Communities and Companies. Washington, DC: World

mujeres indígenas en la titulación comunal de comunidades

Resources Institute (WRI).

campesinas. Lima, Peru, dan Washington, DC: ONAMIAP
dan RRI.

[NRC dan IFRC] Norwegian Refugee Council dan
International Federation of Red Cross and Red Crescent

Onzere S, Elwell N, Carr E, Caron C dan Bebbington

Societies. 2014. Security of Tenure in Humanitarian Shelter

D. 2020. Who’s governing community forests? Gendered

Operations. Oslo: NRC dan IFRC.

participation in Liberian forest management. Working
Paper. Washington, DC: World Resources Institute. www.

Ochieng RO. 2019. Adapting the Gender Action and

wri.org/publication/genderedparticipation-liberia-forest

Learning System (GALS) framework for qualitative gender
action research. Nairobi: CGIAR. [Accessed 30 October

Ostrom E. 1990. Governing the Commons. New York:

2020] https://gender.cgiar.org/gals-for-qualitative-

Oxford University Press.

research/
Oyerinde OK. 2019. Design principles, common land, and
[ODI] Overseas Development Institute. n.d. ROMA:

collective violence in Africa. International Journal of the

a guide to policy engagement and policy influence.

Commons 13(2):993–1002. https://doi.org/10.5334/ijc.930

London: Overseas Development Institute (ODI). https://
Paez AM, Ihalainen M, Elias M dan Sijapati Basnett B.

www.odi.org/features/roma/home

2019.The gender equality in research scale. A tool for
Ojanen M, Zhou W, Miller DC, Nieto SH, Mshale B dan

monitoring and encouraging progress on gender integration

Petrokofsky G. 2017. What are the environmental

in research for and in development. Brief no. 1. Bogor,

impacts of property rights regimes in forests, fisheries,

Indonesia: CIFOR.

and rangelands? Environmental Evidence 6:12. https://
Pani CR. 2018. In Odisha, state’s monopoly on minor

doi.org/10.1186/s13750-017-0090-2

forest produce needs to end. New Delhi: Down to Earth
Ojha H, Khanal DR, Sharma N, Sharma H dan Pathak B.

India. https://www.downtoearth.org.in/blog/in-odisha-

2007. Federation of community forest user groups in

state-s-monopoly-on-minor-forest-produce-needs-to-

Nepal: an innovation in democratic forest governance.

end-61463

Dalam Proceedings of International Conference on Poverty
Reduction and Forests. Bangkok: The Center for People

Parrotta J, de Pryck JD, Obiri BD, Padoch C, Powell B,

and Forests.

Sandbrook C, Agarwal B, Ickowitz A, Jeary K, Serban A, dkk.

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

130

2016. The historical, environmental and socio-economic

Securing Forests. Participatory Mapping and Community

context of forests and tree-based systems for food security

Forests in the Democratic Republic of Congo. London:

and nutrition. Dalam Vira B, Wildburger C dan Mansourian

Rainforest Foundation UK.

S, eds. Forests and Food. Addressing Hunger and Nutrition
across Sustainable Landscapes. Cambridge: Openbook

Rainforest Foundation UK. 2019b. Women’s

Publishers. 73–136.

Participation in Community Forestry in the DRC. London:
Rainforest Foundation UK.

Paudel NS, Monterroso I dan Cronkleton P. 2010.
Community networks, collective action and forest

Rainforest Foundation UK. 2018. A national strategy

management benefits. Dalam Larson AM, Barry D, Dahal

for community forestry in Democratic Republic of Congo.

GR dan Colfer CJP, eds. Forests for People: Community

Briefing. London: Rainforest Foundation UK.

Rights and Forest Tenure Reform. London, Earthscan.
116–136. www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/

Ramdas S. 2009. Women, forest spaces and the law:

BLarson100106.pdf

Transgressing the boundaries. Economic and Political
Weekly 44(44):65–73.

Perempuan Aman. n.d. About Us. Jakarta: Perempuan
Aman. https://perempuan.aman.or.id/en/about-us/

Ranjatson P, McLain R, Mananga J, Radrianasolo R,
Razafimbelo NYT dan Lawry S. 2019. Tenure security

Pham TT, Mai YH, Moeliono M dan Brockhaus M. 2016.

and forest landscape restoration. Results from exploratory

Women’s participation in REDD national decision-making

research in Boeny, Madagascar. Disampaikan pada

in Vietnam. International Forestry Review 18(3):334–44.

Konferensi Bank Dunia 2019 tentang Lahan dan

https://doi.org/10.1505/146554816819501691

Kemiskinan, 25–29 Maret, 2019. Washington, DC.

Poudyal M. 2009. Tree tenure in agroforestry parklands:

Rao N. 2017. Assets, agency and legitimacy: Toward

Implications for the management, utilisation, and ecology

a relational understanding of gender equality policy

of the shea and locust bean trees in northern Ghana. Ph.D.

and practice. World Development 95:43–54. https://doi.

dissertation. York, UK: Universitas York.

org/10.1016/j.worlddev.2017.02.018

Prindex. 2019. Women’s Perception of Tenure Security.

[RECOFTC] The Center for People and Forests.

Evidence from 33 Countries. London: Prindex, Overseas

2020. Forest communities in Thailand use mapping

Development Institute (ODI).

technology to secure and manage their land. Bangkok:
RECOFTC. https://www.recoftc.org/stories/forest-

Prindex. 2020. Global Perceptions of Tenure Security:

communities-thailand-use-mapping-technology-secure-

Looking Beyond the Formalisation of Property Rights.

and-manage-their-land

London: Prindex, Overseas Development Institute (ODI).
[RECOFTC] The Center for People and Forests. 2019.
[PROFOR] Program on Forests. 2017. Gender and Forest

WAVES leaders pursue gender equality in Asia’s forest

Landscapes: Enhancing Development Impacts of Projects and

landscapes. Bangkok: RECOFTC. https://www.recoftc.

Programs. In Brief. Washington, DC: PROFOR.

org/stories/waves-leaders-pursue-gender-equalityasias-forest-landscapes

Rainbow Environment Consult. 2018. Synthetic and
Practical Guide of the Unified Methodology of Participatory

[RECOFTC] The Center for People and Forests. 2018a.

Mapping in Cameroon. Yaoundé, Cameroon: Rainbow

Applying a Rights-Based Approach (RBA) in Forest

Environment Consult. Rainforest Foundation UK. 2019a.

Governance. A Training Manual. Bangkok: RECOFTC.

131

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

[RECOFTC] The Center for People and Forests.

Lands. Ten Factors Contributing to Successful Initiatives.

2018b. Women’s leadership circle for inclusive forest

Washington, DC: RRI.

governance in Nepal. Bangkok: RECOFTC. https://www.
recoftc.org/en/nepal/stories/womens-leadership-circle-

[RRI] Rights and Resources Initiative. 2018. At a

inclusive-forest-governance-nepal

Crossroads. Consequential Trends in Recognition of
Community-based Forest Trends from 2002-2017.

[RECOFTC] The Center for People and Forests. 2018c.

Washington, DC: Rights and Resources Initiative (RRI).

Women leadership in enhancing forest quality in Nepal.
Bangkok: RECOFTC. https://www.recoftc.org/en/nepal/

[RRI] Rights and Resources Initiative. 2017. Power and

stories/women-leadership-enhancing-forest-quality-nepal

Potential: A Comparative Analysis of National Laws and
Regulations Concerning Women’s Rights to Community Forests.

[RECOFTC] The Center for People and Forests. 2016.

Washington, DC: Rights and Resources Initiative (RRI).

Ensuring Women’s Participation in Forest Decision-Making.
Advancing Sustainable Development Goal 5 on Gender

[RRI] Rights and Resources Initiative. 2016. Indigenous

Equality through Community Forestry in Asia and the

People and Local Community Tenure in the INDCSs.

Pacific. Annual Report 2015-2016. Bangkok: RECOFTC.

Washington, DC: Rights and Resources Initiative (RRI).

Richardson A. 2016. India: Gender in a Forest Rights

[RRI] Rights and Resources Initiative. 2015. Who Owns the

Project in Jharkhand. Seattle: Landesa; dan Friday

World’s Lands? A Global Baseline of Formally Recognized

Harbor, WA: Resource Equity.

Indigenous and Community Land Rights. Washington, DC:
Rights and Resources Initiative (RRI).

Rocheleau D dan Edmunds D. 1997. Women, men and
trees: Gender, power and property in forest and agrarian

Rocheleau D dan Edmunds D 1997. Women, men and

landscapes. World Development 25(8):1351–1371. https://

trees: Gender, power and property in forest and agrarian

doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00036-3

landscapes. World Development 25(8):1351–71. https://
doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00036-3

Rojas M. 1993. Integrating Gender Considerations into
Forestry Projects. Roma: FAO.

Runsheng Y, Zulu L, Qi J, Freudenberger M dan
Sommerville M. 2016. Empirical linkages between

Rousseau K, Gautier D dan Wardell DA. 2015. Coping

devolved tenure systems and forest conditions:

with the upheavals of globalization in the shea value

Challenges, findings, and recommendations. Forest

chain: The maintenance and relevance of upstream

Policy and Economics 73:294–9. https://doi.org/10.1016/j.

shea nut supply chain organization in Western Burkina

forpol.2016.05.008

Faso. World Development 66:413–27.
Saigal S dan Bose S. 2003. Small-scale Forestry Enterprises
Rousseau K, Gautier D dan Wardell DA. 2016.

in India: Overview and Key Issues. New Delhi: Winrock

Renegotiating access to shea trees in Burkina Faso.

International India.

Challenging power relationships associated with
demographic shifts and globalized trade. Journal of

Samndong RA dan Kjosavik DJ. 2017. Gendered forests:

Agrarian Change 17(3):495–517. https://doi.org/10.1111/

exploring gender dimensions in forest governance and

joac.12198

REDD+ in Équateur Province, Democratic Republic of
Congo (DRC). Ecology and Society 22(4):34. https://doi.

[RRI] Rights and Resources Initiative. 2019. Strengthening

org/10.5751/ES-09753-220434

Indigenous and Rural Women’s Rights to Govern Community

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

132

Santiago S. 2020. TFG welcomes women leadership on its

Stockholm: Swedish International Development

20th anniversary. New Haven, CT: The Forests Dialogue.

Agency (SIDA). https://publikationer.sida.se/

https://theforestsdialogue.org/news/tfd-welcomes-

contentassets/43b0eb228c464d2499c5eb00a68a0346/

women-leadership-its-20th-anniversary

brief-hot-issue-equity-equality.pdf

Sarmiento Barletti JP, Larson AM, Hewlett C dan

Siles J dan Prebble M. 2018. Gender-responsive restoration

Delgado D. 2020. Designing for engagement: A Realist

opportunities assessment methodology (ROAM). Engendering

Synthesis Review of how context affects the outcomes

national forest landscape restoration assessments. Lessons

of multistakeholder forums on land use and/or land-use

for Gender-Responsive Landscape Restoration. Global

change. World Development 127. https://doi.org/10.1016/j.

Landscapes Forum Brief no. 5. Bogor, Indonesia: CIFOR.

worlddev.2019.104753
Silverman A. 2015. Using International Law to Advance
Scalise E dan Giovarelli R. 2020. What Works for Women’s

Women’s Tenure Rights in REDD+. Washington, DC: RRI and

Land and Property Rights? Friday Harbor, WA: Resource

Center for International Environmental Law.

Equity.
Singh NM. 2007. Transgressing political spaces and
Schmink M dan García MAG. 2015. Under the canopy:

claiming citizenship: The case of women kendu leaf-

Gender and forests in Amazonia. Occasional Paper 121.

pluckers and the community forestry federation, Ranpur,

Bogor, Indonesia: CIFOR.

Orissa. Dalam Krishna S, ed. Women’s Livelihood Rights:
Recasting Citizenship for Development. New Delhi: Sage

Seebens H. 2011. Intra-household bargaining, gender

Publications. 62–81.

roles in agriculture, and how to promote welfare enhancing
changes? ESA Working Paper no. 11–10. Roma: FAO.

Sijapati Basnett B. 2016. Gender, migration and forest
governance: rethinking community forestry policies in

Seufert P dan Suárez S. 2012. Monitoring the voluntary

Nepal. Dalam Colfer CJP, Sijapati Basnett B dan Elias M,

guidelines on the responsible governance of tenure of land

eds. Gender and Forests. Climate Change, Tenure, Value

fisheries and forests. A civil society perspective. FAO Land

Chains and Emerging Issues. 283–99.

Tenure Working Paper no. 22. Roma: FAO.
Sijapati Basnett B, Elias M, Ilhalainen M dan Valencia
Seymour F. 2020. Insider; 4 reasons why a jurisdictional

AMP. 2017. Gender Matters in Forest Landscape Restoration.

approach for REDD+ crediting is superior to a project-

A Framework for Design and Evaluation. Bogor, Indonesia:

based approach. Washington, DC: World Resources

CIFOR.

Institute. https://www.wri.org/blog/2020/05/insider-4reasons-why-jurisdictional-approach-redd-crediting-

Sikor T, Jun H dan Lestrelin G. 2017. Property rights

superior-project-based

regimes and natural resources: A conceptual analysis
revisited. World Development 93:337–49. https://doi.

Shanley P, Da Silva FC dan MacDonald T. 2011.

org/10.1016/j.worlddev.2016.12.032

Brazil’s social movement, women and forests: a case
study from the National Council of Rubber Tappers.

Singh NM. 2007. Transgressing Political Spaces and

International Forestry Review 13(2):233–44. https://doi.

Claiming Citizenship: The Case of Women Kendu Leaf-

org/10.1505/146554811797406570

Pluckers and the Community Forestry Federation,
Ranpur, Orissa. Dalam Krishna S, ed. Women’s Livelihood

[SIDA] Swedish International Development Agency.

Rights: Recasting Citizenship for Development. New Delhi:

2016. Hot issue: Gender Equality or Gender Equity.

Sage Publications. 62-81.

133

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

Siscawati M. 2020. Gender and forest tenure reform in

Sun Y, Mwangi E, Meinzen-Dick R, Bose P, Shanley P,

Indonesia. Working Paper no. 258. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Cristina da Silva F dan MacDonald T. 2012. Forests.
Gender, property rights, and access. InfoBrief no. 47.

Siscawati M dan Mahaningtyas A. 2012. Gender justice:

Bogor, Indonesia: CIFOR.

Forest tenure and forest governance in Indonesia.
Dalam Buchy M, ed. The challenges of securing women’s

Sunderland T, Achdiawan R, Angelsen A, Babigumira R,

tenure and leadership for forest management: The Asian

Ickowitz A, Paumgarten A, Reyes-García V dan Shively

experience. Brief no. 3. Washington, DC: RRI.

G. 2014. Challenging perceptions of men, women and
forest product use: A global comparative study. World

Smith G. 2019. CBNRM and Democratic Innovation.

Development 64 (Supplement 1):S56–S66. https://doi.

Washington, DC: PROFOR dan Bank Dunia.

org/10.1016/j.worlddev.2014.03.003

Stiem L dan Krause T. 2016. Exploring the impact of

Sunderlin W. 2014. The global forest tenure transition:

social norms and perceptions on women’s participation

Background, substances, and prospects. Dalam Sikor T

in customary forest and land governance in the

dan Stahl J, eds. Forests and People. Property, Governance

Democratic Republic of Congo— Implications for

and Human Rights. London: Earthscan. 19–32.

REDD+.” International Forestry Review 18(1)110–22.
Sunderlin W, de Sassi C, Sills EO, Duchelle AE, Larson

https://doi.org/10.1505/146554816818206113

AM, Resudarmo IAP, Awono A, Kweka DL dan Huynh
Stein C dan Barron J. 2017. Mapping Actors along

TB. 2018. Creating an appropriate tenure foundation

Value Chains: Integrating Visual Network Research

for REDD+: The record to date and prospects for the

and Participatory Statistics into Value Chain Analysis.

future. World Development 106:376–92. https://doi.

Research for Development (R4D) Learning Series 5.

org/10.1016/j.worlddev.2018.01.010

Kolombo, Sri Lanka: International Water Management
Institute. CGIAR Research Program on Water, Land and

Sunderlin W, Hatcher J dan Liddle M. 2008. From

Ecosystems. https://doi.org/10.5337/2017.216

Exclusion to Ownership? Challenges and Opportunities in
Advancing Forest Tenure Reform. Washington, DC: RRI.

Stevens C, Winterbottom R, Springer J dan Raytar
K. 2014. Securing Rights, Combating Climate Change.

Tebtebba. 2013. Mapping Our Lands and Water. Protecting

Washington, DC: WRI.

Our Future. Report of the Global Conference on Community
Participatory Mapping in Indigenous People’s Territories.

Stickler M, Huntington H, Hafflet A, Petrova S dan

August 25–31, 2013, North Sumatra, Indonesia. Baguio

Bouvier I. 2017. Does de facto forest tenure affect

City, Filipina: Tebtebba Foundation.

forest condition? Community perceptions from Zambia.
Forest Policy and Economics 85(1):32–45. https://doi.

Tebtebba. 2018. Customary Tenure Systems and REDD+.

org/10.1016/j.forpol.2017.08.014

Ensuring Benefits for Indigenous Peoples. Baguio City,
Filipina: Tebtebba Foundation.

Sun Y, Meinzen-Dick E dan Mwangi E. 2011. Is gender an
important factor influencing user groups’ property rights

The Tenure Facility. n.d. A visual history of Indigenous

and forestry governance? Empirical analysis from East

People’s land rights in Indonesia. Stockholm: The Tenure

Africa and Latin America. International Forestry Review

Facility. https://thetenurefacility.org/timeline/indonesia/

13(2):205–19. https://www.jstor.org/stable/24310669

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

134

[TISS] Tata Institute for Social Studies. 2018. Forest

Upadhyay B, Arpornsilp R dan Soontornwong S. 2013.

Rights and Governance in India. A Webinar Report.

Gender and Community Forests in a Changing Landscape.

Mumbai: Tata Institute for Social Studies.

Lessons from Ban Thung Yao, Thailand. Bangkok:
RECOFTC, The Center for People and Forests.

Tyagi N dan Das S. 2018. Assessing gender
responsiveness of forest policies in India. Forest Policy

USAID. n.d. What is MAST? Washington, DC: USAID.]

and Economics 92:160–8. https://doi.org/10.1016/j.

https://www.land-links.org/tool-resource/mobile-

forpol.2018.05.004

applications-to-secure-tenure-mast/

UN. 2017. Global Indicator Framwork for the Sustainable

[USAID] United States Agency for International

Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for

Development. 2013. Land Tenure and Property Rights

Sustainable Development. A/RES/71/313. New York: PBB.

Framework. Washington, DC: USAID.

UNDP. 2016. Strategies and good practices in promoting

USAID LTS Team. 2019. MAST: Supporting community

gender equality outcomes in parliaments. Guidance note.

forest management in Liberia. Washington, DC: USAID.

New York: UN Development Programme (UNDP).

https://www.land-links.org/2019/05/mast-supportingcommunity-forest-management-in-liberia/

[UNGA] UN General Assembly. 2015. Transforming Our
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/

Vasundhara. 2016. Recognition and Mapping of

RES/70/1. New York: PBB.

Community Forest Resource Rights. Bhubaneshwar,
Orissa: Vasundhara.

[UN-REDD] United Nations Programme on Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation.

Warrier SG. 2018. India’s new forest policy draft draws

2013. Guidance Note on Gender Sensitive REDD+. New York:

criticism for emphasis on industrial timber. New Delhi:

UN-REDD.

Scroll India. https://news.mongabay.com/2018/04/
indias-new-forest-policy-draft-draws-criticism-for-

UN Women. 2018a. Gender Equality as an Accelerator for

emphasis-on-industrial-timber/

Achieving the Sustainable Development Goals. New York:
UN Women.

Weah JTB. 2012. Women and forests in Liberia: gender
policy and women’s participation in the forest sector of

UN Women. 2018b. Turning Promises into Action: Gender

Liberia. Brief no. 1 in series on African Women’s Rights

Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development.

to Forests: Gender in Forest Management and Policy in

New York: UN Women.

Central and West Africa. Washington, DC: RRI.

UN Women Training Centre. n.d. Gender Equality

Winkel G, Galloway G, Colfer CJP, de Jong W, Katila P

Glossary. New York: UN Women Training Centre. https://

dan Pacheco P. 2019. The impacts of the Sustainable

trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.

Development Goals on forests and people: Conclusions

php?id=36

and the way forward. Dalam Katila P, Colfer CJP, de Jong
W, Galloway G, Pacheco P dan Winkel G, eds. Sustainable

[UNICEF] United Nations Children’s Fund. 2017. Gender

Development Goals: Their Impacts on Forests and People.

Equality. Glossary of Terms and Concepts. Kathmandu:

Cambridge: Cambridge University Press. 601–17.

Kantor Regional UNICEF untuk Asia Selatan.

135

SEBUAH PANDUAN UNTUK PRAKTISI

Working Group of Women and Land Ownership. 2018.

World Economic Forum. 2018. The Global Gender Gap

FRA: There is little awareness in tribal women about their

Report 2018. Jenewa: World Economic Forum. https://

one-third presence for gram sabha quorum. New Delhi:

www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-

Counterview. https://counterview.org/2018/10/23/fra-

report-2018

there-is-little-awareness-in-tribal-women-about-theirWorld Vision. 2020. A Toolkit for Integrating Gender

one-third-presence-for-gram-sabha-quorum/

Equality and Social Inclusion in Design, Monitoring and
Evaluation. Uxbridge, Inggris: World Vision.

[Bank Dunia, FAO dan IFAD] Bank Dunia, Badan PBB
untuk Pangan dan Pertanian dan International Fund
for Agricultural Development. 2009. The Gender in

Zaidi M. 2019. Tribal women’s empowerment through the

Agriculture Sourcebook. Washington, DC dan Roma:

Forest Rights Act, 2006 in southern Rajasthan. Asian Journal

Bank Dunia, FAO dan IFAD.

of Women’s Studies 25(1):47–75. https://doi.org/10.1080/1
2259276.2019.1565637

Bank Dunia. 2018. Closing the Gender Gap in Natural
Resource Management Programs in Mexico. Washington,

Zinnah MM, Jackollie MS, Crayton E dan Cisco OB. 2020.

DC: Bank Dunia.

Gender assessment of the policy environment in relation
to the cocoa, oil palm, rubber and timber value chains in

Bank Dunia. 2019a. Securing Forest Tenure Rights for Rural

Liberia. London: PROFOREST.

Development. An Analytical Framework. Washington, DC:
PROFOR, Bank Dunia.
Bank Dunia. 2019b. Want to protect forests? Engage
more women, says Nepal’s Joint-Secretary for Forests.
Washington, DC: Bank Dunia. https://www.worldbank.
org/en/news/feature/2019/03/07/want-to-protectforests-engage-more-women-says-nepals-jointsecretary-for-forests

JALUR TENURIAL HUTAN MENUJU KESETARAAN GENDER

136

LAMPIRAN 1
Istilah-istilah umum: Gender 17

Gender: Gender tidak berarti jenis kelamin atau

bagian dari penilaian kebutuhan, sebuah analisis

perempuan. Konsep gender mengacu pada gagasan

situasi atau sebuah tinjauan kebijakan. Tidak ada

yang diterima secara sosial dan budaya (peran, tingkah

standar dalam analisis gender: ini harus disesuaikan

laku dan identitas) yang diajarkan oleh masyarakat

dengan kebutuhan. Analisis ini biasanya mencakup

tentang apa artinya menjadi perempuan atau laki-

dimensi yang mengidentifikasi perbedaan peran

laki. Alih-alih sebagai konsep yang dibingkai secara

perempuan dan laki-laki pada konteks tertentu, juga

biologis, pemahaman tentang praktik-praktik sosialisasi

dampak pembangunan yang menyertainya. Analisis

juga dibutuhkan. Perbedaan gender semacam itu

gender dapat melibatkan informasi kualitatif dan

mempengaruhi relasi kuasa antara perempuan

kuantitatif. Ini adalah komponen kunci dari kegiatan

dan laki-laki (dan antara mereka sendiri), dan dapat

pengarusutamaan gender. Pada sektor kehutanan,

mengakibatkan ketidaksetaraan dalam proses

misalnya, analisis gender dapat digunakan untuk

pembuatan keputusan, manfaat, pemberdayaan dan

memahami tantangan dan kesenjangan yang dihadapi

hasil. Dalam hal kehutanan, gender dapat mengacu

kesetaraan gender dalam administrasi pemerintah,

pada bagaimana perempuan dan laki-lali menempati

atau untuk mengidentifikasi cara meningkatkan

ruang tertentu dalam rumah tangga, pertanian dan

lembaga pembuatan keputusan dan manfaat dalam

hutan; apa jenis kegiatan pengumpulan sumber daya

inisiatif REDD+ yang terkait gender.

hutan yang dianggap dapat diterima secara sosial; dan
bagaimana penghormatan terhadap kewenangan laki-

Pemberdayaan perempuan: Pemberdayaan

laki perlu ditunjukkan. Sebagai contoh, di Burkina Faso,

perempuan adalah proses yang melaluinya perempuan

perempuan dianggap sebagai pengumpul kacang shea,

memperoleh kekuasaan dan kendali yang lebih besar

meskipun baik perempuan maupun laki-laki keduanya

atas hidup mereka dan karenanya memiliki kapasitas

mungkin paham bagaimana pohon shea tumbuh,

yang lebih kuat untuk membuat pilihan strategis dalam

jenis kacang shea apa yang terbaik, dan bagaimana

rumah tangga dan masyarakat. Memiliki kemampuan

mereka seharusnya dipanen mengingat pentingnya nilai

untuk memengaruhi arah perubahan sosial untuk

ekonomi dari hasil hutan ini. Oleh karena itu, laki-laki

mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan

menghormati pengetahuan perempuan karena mereka

keadilan sosial pada akhirnya akan mengarah kepada

memegang hak utama atas buah dan kacang shea.

kesetaraan gender. Melalui partisipasi dan penerimaan
manfaat yang lebih besar dari tata kelola dan aturan

Analisis gender: melibatkan analisis isu-isu gender

tenurial hutan, perempuan akan diberdayakan untuk

yang menghalangi kesetaraan gender, baik itu untuk

mengambil keputusan pada berbagai bidang seperti

melobi perubahan kebijakan dan hukum, merancang

praktik kehutanan sehari-hari, pengelolaan keuangan,

proyek pembangunan atau untuk memperkuat

teknologi, peningkatan pendapatan dan pengembangan

lembaga pembuatan keputusan berbasis masyarakat

usaha, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

lokal. Oleh karena itu, analisis gender dapat menjadi

17 Referensi telah tersedia untuk memahami istilah-istilah gender (lihat sebagai contoh, UN Women Training Centre n.d.)
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Kesetaraan atau keadilan gender: Kesetaraan gender

gender dalam bidang kehutanan mengacu pada

(gender equality) mengacu pada peluang yang sama

berbagai faktor yang menghalangi kesetaraan gender,

bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati barang,

dan telah diamati di beberapa negara seperti Meksiko

peluang, sumber daya dan imbalan dalam masyarakat.

(Bank Dunia 2018).

Kesetaraan gender adalah istilah yang digunakan pada
banyak kesepakatan internasional seperti CEDAW (lihat

Interseksionalitas gender: Hanya berfokus

SIDA 2016). Di sini, bukan berarti perempuan dan laki-

pada perempuan, sebagai sebuah kategori luas,

laki adalah sama, namun lebih pada mereka memiliki

tidaklah cukup. Mengamati interseksionalitas

harga diri, peluang, dan dukungan yang sama untuk

gender memerlukan pergerakan yang melampaui

mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan hukum,

penggambaran polaritas gender yang disederhanakan

baik perempuan dan laki-laki adalah sama. Di dunia

untuk melihat bagaimana individu perempuan dan

dengan kesetaraan gender, diskriminasi, prasangka dan

laki-laki menghadapi berbagai jenis diskriminasi

peran gender yang kaku akan berubah secara positif.

struktural, serta pemberdayaan (Colfer dkk. 2018).

Kesetaraan gender bukan hanya terkait isu perempuan

Interseksionalitas mungkin merupakan kata yang

namun melibatkan pelibatan baik perempuan maupun

tidak jelas tetapi ketidaksetaraan jarang disebabkan

laki-laki dalam proses transisi menuju dunia yang lebih

oleh satu faktor saja. Biasanya, terdapat suatu

adil. Keadilan gender (gender equity) lebih berfokus pada

kehilangan yang terkumpul yang berarti bahwa

kesamarataan (fairness) dan keadilan (justice) dalam hal

beberapa jenis diskriminasi yang berbeda ditemukan

manfaat dan kebutuhan.

secara bersamaan dalam suatu pola yang terkorelasi.
Namun, penelitian menunjukkan bahwa hampir semua

Kesetaraan gender dijumpai, misalnya, dalam peran

penelitian kehutanan yang terpilah gender tidak

setara perempuan dan laki-laki (mewakili spektrum

mempertimbangkan interseksionalitas (Djoudi dkk.

status sosial dan ekonomi) dalam badan tata kelola

2016, sebagai pengecualian, lihat Nightingale 2011). Hal

hutan, yang para anggotanya dapat membangun

ini mungkin disebabkan karena terbatasnya panduan

pengetahuan mereka, menegaskan kewenangan

tentang bagaimana menggunakan konsep dalam

mereka secara efektif dan karenanya memengaruhi

memahami situasi tertentu, dan tentang bagaimana

hasil pembuatan keputusan melalui aturan yang

memobilisasi wawasan yang telah dikembangkan

mengakui hak perempuan dan laki-laki secara

(Colfer dkk. 2018). Meskipun dunia kebijakan tidak

setara. Representasi perempuan tidak hanya berarti

menyukai kompleksitas semacam itu (Arora-Jonsson

melindungi hak-hak perempuan: yang ingin dicapai

2014), interseksionalitas adalah pendekatan yang

adalah kesejahteraan seluruh masyarakat. Membentuk

diperlukan untuk analisis kehutanan berbasis gender.

tata kelola dan aturan tenurial membutuhkan
pendekatan yang cerdik dan berseni untuk

Pengarusutamaan gender: Sebuah istilah yang

menyeimbangkan berbagai kepentingan.

universal, pendekatan pengarusutamaan gender
disepakati pada Konferensi Dunia Keempat tentang

Kesenjangan gender: istilah ini awalnya merujuk pada

Perempuan tahun 1995 yang diadakan di Beijing untuk

perbedaan sistematis antara partisipasi perempuan dan

mempromosikan kesetaraan gender. Pengarusutamaan

laki-laki dalam angkatan kerja. Laporan Kesenjangan

berarti bahwa implikasi dari setiap tindakan yang

Gender Global tahunan oleh World Economic Reform

direncanakan, baik itu legislasi, kebijakan, program

memiliki indeks yang melacak cakupan kesenjangan

atau pengembangan kelembagaan secara khusus

yang lebih luas: perbedaan gender dalam partisipasi

menilai implikasinya terhadap kesetaraan gender

dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan,

sehingga hambatan dan kendala dapat diatasi secara

kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan

proaktif. Dengan demikian, gender menjadi bagian

politik (lihat World Economic Forum 2018). Kesenjangan

tak terpisahkan dari rancangan, implementasi,
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pemantauan, dan evaluasi dari setiap inisiatif untuk

merugikan”, tapi juga secara aktif mengadopsi langkah-

memastikan bahwa gender bukan sekadar aktivitas

langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan

tambahan tetapi terintegrasi di semua langkah.

dan laki-laki, kemampuan kepemimpinan mereka,

Kegiatan ini juga memfasilitasi pembelajaran dalam

efektivitas dari kewenangan dan keterlibatan, manfaat

organisasi apa pun. Proses pengarusutamaan

serta pemberdayaan. Dalam hal ini, termasuk mengambil

gender seringkali membutuhkan pendekatan twin-

langkah untuk mengurangi hambatan dan penghalang

track yang meliputi program-program yang secara

seperti norma gender, peraturan dan regulasi yang

khusus menargetkan peningkatan keadilan gender

diskriminatif, dan disinsentif untuk terlibat dan

dan integrasi gender ke dalam program lainnya.

bernegosiasi secara produktif.

Pada lembaga pemerintah kehutanan, gender focal
adalah orang yang menjadi pusat untuk mendukung

Pemantauan dan evaluasi dibutuhkan untuk memahami

pengarusutamaan gender baik dalam hal proses

apakah intervensi tertentu telah mencapai tujuan

administratif juga pengembangan kebijakan dan

transformatifnya. Dalam bidang kehutanan misalnya, aksi

hukum, serta implementasinya.

responsif gender akan memastikan bahwa peraturan yang
ditetapkan dalam undang-undang atau kebijakan yang

Pemeriksaan gender: Proses yang melibatkan analisis

mempersyaratkan 50% partisipasi perempuan dan laki-laki

proposal kebijakan atau rencana strategis apa pun

dalam badan pengambilan keputusan telah secara efektif

untuk jenis khusus dari potensi dampak diskriminasi

diimplementasikan oleh anggota IPLC.

gender. Proses ini merupakan pendekatan antisipatif
yang bertujuan untuk mengenali dan mencegah

Sensitif gender: Pendekatan ini meliputi kebijakan dan

konsekuensi negatif. Sebagai contoh, dalam kasus

program yang mempertimbangkan faktor budaya dan

mengembangkan strategi nasional REDD+, pemeriksaan

sosial yang mengarah pada eksklusi dan diskriminasi

gender mencakup pemeriksaan bagaimana strategi

berbasis gender dalam rumah tangga, ruang publik, dan

tersebut dapat mengganggu akses perempuan

badan pembuat keputusan. Tujuannya adalah untuk

terhadap kayu bakar, pangan dan produk obat-obatan,

membangun penghormatan terhadap individu tanpa

serta hak untuk memanfaatkan pendanaan REDD+ dan

memandang jenis kelamin orang tersebut.

keuntungan kesejahteraan sosial lainnya.
Mekanisme nasional untuk urusan perempuan:
Responsif gender: Istilah ini muncul karena pendekatan

Terdiri dari kantor pemerintah, departemen, komisi

sensitif gender dianggap tidak cukup untuk menciptakan

atau kementerian yang memberikan kepemimpinan

tranformasi yang dibutuhkan. Pendekatan responsif

dan dukungan untuk aksi-aksi pemerintah dalam rangka

gender tidak hanya mendorong prinsip-prinsip “tidak

mencapai kesetaraan gender yang lebih besar.
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LAMPIRAN 2
Istilah-istilah umum: Tenurial18

Berikut ini adalah glosarium ringkas untuk istilah-istilah

diakui secara lokal tanpa pengakuan hukum formal

yang digunakan dalam publikasi ini.

oleh negara. Dapat berupa serangkaian pranata dan
peraturan yang sah yang diwariskan dari generasi

Hak akses: Kemampuan untuk mengakses atau melewati

sebelumnya.

suatu lahan berhutan atau pohon tertentu untuk dapat
memanen sumber daya tertentu. Di dalam hutan,

De jure atau hak tenurial hutan berdasarkan hukum:

perempuan dan laki-laki (baik informal maupun formal)

Berkaitan dengan hak-hak tenurial hutan yang dibentuk

mungkin hanya dapat mengakses bagian tertentu saja dari

dan dilindungi oleh negara. Termasuk di dalamnya,

hutan. Sering kali, hak akses terkait dengan rumah tangga

antara lain, penentuan hak-hak dan kewajiban antara

atau keanggotaan kelompok dalam masyarakat.

negara dan aktor lain.

Alienasi: Hak pemilik properti untuk mentransfer hutan

Hak eksklusi: Hak untuk mengatur dan melarang

kepada pihak lain melalui penjualan, penyewaan ataupun

masuk orang yang tidak memiliki hak akses ke hutan.

cara lain, serta kemampuan untuk menggunakan sumber

Meskipun demikian, beberapa perempuan atau laki-

daya sebagai jaminan untuk memperoleh pendanaan.

laki dari luar mungkin diizinkan untuk mengakses dan

Banyak rezim hutan adat atau berbasis masyarakat yang

menggunakan hutan pada waktu-waktu tertentu dengan

terkikis oleh penjualan lahan individu.

cara-cara tertentu.

Sekumpulan hak (bundle of rights) atas hutan:

Kepemilikan hutan: Hak untuk menggunakan,

Kumpulan berbagai hak yang secara bersama-sama

mengontrol, mentransfer atau menikmati sebidang

membentuk tenurial hutan seperti akses, pemanfaatan,

lahan selama kegiatan tersebut diperbolehkan oleh

pengelolaan, eksklusi dan alienasi. Tenurial hutan atas

hukum. Dalam hukum perundang-undangan, ini sering

wilayah hutan tertentu dapat diberikan kepada individu,

diasosiasikan dengan lahan milik sendiri.

perusahaan, masyarakat atau negara.
Properti hutan: Properti hutan adalah manfaat (atau
Tenurial hutan komunal, kolektif, properti bersama

pendapatan) yang mengalir untuk perempuan dan laki-

atau berbasis masyarakat: berbagai istilah yang mengacu

laki, dan hak atas properti hutan adalah sebuah klaim

pada rezim tenurial hutan di mana wilayah hutan yang

untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan

dimanfaatkan bersama dikelola melalui suatu lembaga tata

yang dilindungi oleh negara atau badan lain yang lebih

kelola yang berbasis masyarakat atau kolektif.

tinggi (Bromley 1990).

De facto atau hak tenurial hutan adat: Mengacu pada

Tenurial hutan: Menentukan siapa yang memiliki hutan,

tenurial informal yang didasarkan pada hak-hak yang

dan siapa yang menggunakan, mengelola dan membuat

Terdapat sejumlah publikasi yang menyediakan glosarium komprehensif tentang tenurial (Bruce (1998), FAO
(2012), Larson (2012), USAID (2013), RRI (2018), dan Bank Dunia (2019a).

18
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keputusan tentang sumber daya hutan. Istilah ‘tenurial

Tata kelola tenurial yang bertanggung jawab:

hutan’ menekankan pentingnya relasi dan institusi

Berfokus pada perancangan dan pelaksanaan hak

sosial yang menentukan pola-pola penggunaan hutan.

tenurial yang bertanggung jawab sehingga pemenuhan

Istilah ‘properti’ terkadang digunakan secara bergantian

hak asasi manusia dan pembangunan sosial dan

dengan tenurial, walaupun properti mengacu pada

ekonomi berkelanjutan dapat tercapai.

hak atas aliran manfaat. Namun tenurial bukanlah
kepemilikan. Sebaliknya, tenurial membawa perhatian

VGGT menetapkan baik itu prinsip umum maupun

kita pada suatu ‘sekumpulan hak’ (seperti akses,

prinsip implementasinya, termasuk kesetaraan gender.

penggunaan, pengelolaan atau alienasi) yang secara
keseluruhan membentuk suatu institusi tenurial hutan.

Tenurial pohon: Hak tenurial khusus yang dimiliki oleh
individu atau sekelompok orang atas jenis-jenis pohon

Reformasi tenurial hutan: Merupakan istilah umum

tertentu di dalam hutan. Termasuk di dalamnya hak

yang mengacu pada perubahan seperangkat hak dan

untuk menanam pohon, memanen buah dan hasil-hasil

tanggung jawab untuk menggunakan, mengelola atau

lainnya dari pohon, memanen pohon itu sendiri, dan

mengontrol hutan atau lahan berhutan. Reformasi

memiliki atau mewarisi pohon. Hak pohon tidak selalu

tenurial hutan mencakup perubahan dalam kebijakan,

diikuti dengan hak penguasaan lahan tempat pohon

hukum, peraturan, tata kelola hutan, dan aturan

tersebut tumbuh.

tenurial untuk pemegang hak yang berbeda (Larson
dkk. 2010). Perubahan tersebut dapat menghasilkan

Daftar tenurial: Suatu daftar publik yang digunakan

jenis pengaturan tenurial baru yang sesuai dengan

untuk mencatat informasi (termasuk peta) tentang akta

konteks ekologi, sosial ekonomi dan politik lokal untuk

tenurial hutan, sertifikat atau rezim berbasis masyarakat.

pengelolaan hutan lestari (FAO 2011).
Kepastian tenurial: Mengacu pada tingkat kepercayaan
Transisi tenurial hutan: Proses devolusi yang sedang

yang dimiliki masyarakat bahwa hak tenurial mereka

berlangsung di mana lahan berhutan di bawah

tidak akan dirampas (termasuk manfaat yang mereka

yurisdiksi negara secara bertahap berubah sehingga

peroleh darinya), dan tidak akan diperebutkan secara

hak tenurial hutan semakin banyak dialihkan ke

tidak beralasan dalam menghadapi tantangan. Meskipun

kewenangan IPLC, firma dan individu. Tren devolusi

perlindungan secara hukum memberikan kesan kepastian

memiliki pola dan laju yang berbeda pada benua yang

tenurial secara formal, pada praktiknya, kepastian tenurial

berbeda namun secara keseluruhan ini terus bergerak

merupakan persepsi yang terbentuk dari berbagai faktor

maju.

seperti kepercayaan pada penerapan aturan tenurial
oleh pemerintah, norma sosial yang berlaku tentang

Hak pengelolaan: Merupakan hak yang kompleks

tenurial hutan, kesadaran tentang hak hukum untuk

karena mencakup banyak aspek seperti menetapkan

memperoleh ganti rugi ketika menghadapi tantangan, dan

tujuan pengelolaan, memahami bagaimana menilai

lain sebagainya.

kondisi hutan di sepanjang bentang alam, memahami
bagaimana mengatur berbagai jenis pemanfaatan

Hak penggunaan: Hak untuk menggunakan sumber daya

sepanjang siklus tahunan, menjalankan pembibitan

hutan tertentu, sering kali ditetapkan dalam hal tingkat

hutan dan juga melakukan berbagai jenis pengelolaan

penggunaan dan waktu pemanenan. Perempuan dan

silvikultur untuk plot-plot berhutan tertentu. Hak

laki-laki dapat memegang jenis hak penggunaan yang

pengelolaan juga mencakup hak untuk mengkonversi

berbeda atas beragam hasil yang diperoleh dari hutan,

hutan menjadi pertanian, atau mengizinkan perusahaan

atau hak untuk menggunakan lahan berhutan (misalnya

swasta untuk menggunakan dan mengelola sebagian

untuk penggembalaan ternak). Terkadang disebut juga

dari lahan berhutan masyarakat.

hak pakai (usufruct right).
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Panduan praktisi ini menjelaskan bagaimana
cara mendorong reformasi tenurial yang
responsif gender dalam rezim hutan berbasis
masyarakat. Panduan ini ditujukan bagi mereka
yang mengambil tantangan tersebut di negaranegara berkembang. Tidak ada pendekatan
tunggal untuk mereformasi praktik-praktik
tenurial dalam rangka mewujudkan kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan.
Sebaliknya, proses ini lebih pada memanfaatkan
peluang-peluang yang muncul dalam berbagai
arena kelembagaan seperti pembuatan dan
implementasi kebijakan dan perundangundangan, administrasi pemerintahan, tata
kelola adat atau tenurial berbasis masyarakat,
atau restorasi hutan pada skala bentang alam.
Buku pedoman ini menyediakan beragam
bentuk panduan dari: ide konseptual, arahan
operasional, praktik-praktik terbaik, wawasan
studi kasus, temuan penelitian dan sumbersumber lain untuk eksplorasi lebih lanjut
dari Afrika, Asia dan Amerika Latin. Buku ini
dirancang untuk mendukung beragam praktisi,
perempuan dan laki-laki, dari berbagai lembaga
seperti kantor-kantor pemerintah, organisasi

nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga donor, organisasi perempuan, juga
berbagai jaringan kerja dan federasi. Termasuk
di dalamnya adalah para ahli gender yang
bertanggung jawab untuk mengintegrasikan
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
ke dalam organisasi mereka, dan mereka yang
secara umum bekerja dalam dunia tenurial lahan,
tenurial dan tata kelola hutan, restorasi bentang
alam hutan, wanatani, pengembangan rantai nilai
dan usaha-usaha yang berdampak sosial.
Tujuannya adalah untuk berjalan di sepanjang jalur
menuju reformasi tenurial hutan melalui sebuah
proses tiga langkah: Menganalisa, Menyusun
Strategi dan Mewujudkan. Analisis diagnostik
terfokus untuk membentuk landasan empiris
bagi perubahan dapat mendukung rancangan
intervensi sekuensial (bertahap) untuk mendorong
reformasi tenurial hutan yang responsif gender
pada berbagai skala. Untuk tujuan tersebut,
panduan ini ada pada waktu yang tepat untuk
mendukung intervensi berdampak tinggi yang
sesuai untuk mempercepat perubahan dalam
konteks nasional dan lokal di rezim tenurial hutan
berbasis masyarakat.
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