
Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan hutan di Areal Penggunaan Lain (APL), disusun Policy Brief 
dengan tema:

1. Kebijakan pengelolaan hutan di APL,
2. Kolaborasi multi-pihak dalam penyelamatan hutan tersisa di APL,
3. Kebijakan insentif yang inovatif dalam penyelamatan hutan tersisa di APL.
4. Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Hutan di APL.

PENGANTAR

Laki laki dan perempuan memiliki perbedaan tanggung jawab di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga 
dan masyarakat. Keduanya memiliki pengalaman, aspirasi, prioritas yang berbeda dalam mengelola 
serta memanfaatkan sumberdaya alam. 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan daratan seluas 187,7 juta hektar (Ha), 93,9 juta (Ha) 
diantaranya berupa hutan. Hutan-hutan tersebut ada yang berada di dalam kawasan hutan seluas 85,8 
juta (Ha) dan di luar kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 8,1 juta hektar. Khusus di 
Pulau Kalimantan, terdapat hutan di APL seluas 2,3 juta (Ha), 10% diantaranya telah dibebani izin 
pemanfaatan bagi kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan.1 

Hutan yang berada di APL cukup luas dan banyak diantaranya berupa tutupan hutan primer. Sesuai 
dengan peruntukannya, hutan yang ada di APL berpeluang untuk dialihkan fungsi dan peruntukannya 
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1 Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ditjen PKTL tahun 2017.



PENDAHULUAN

Peranan hutan sangat penting bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar hutan, baik hutan 
tersebut berada dalam kawasan hutan atau di dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Keberhasilan 
suatu proses pengelolaan hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh peran serta aktifnya para pemangku 
kepentingan. Dilihat dari pespektif gender, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan 
tanggung jawab berbeda dalam pengelolaan hutan. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda 
antara laki-laki dan perempuan. 

Studi menunjukkan banyaknya isu gender dalam pengelolaan APL, di antaranya: 
• Kegagalan berkonsultasi dengan perempuan ketika membuka industri. 
• Tiadanya akses perempuan dan keluarga pada kompensasi industri yang diberikan kepada laki-laki 

atas nama keluarga. 
• Perempuan terpaksa melepas tanahnya setelah ada masalah (polusi, pestisida, serangan binatang) 

setelah dibukanya industri.
• Hilangnya mata pencaharian keluarga, khususnya perempuan karena menjual tanah. Perempuan 

bekerja lebih keras agar bisa memberi makan keluarga. 
• Kerusakan tanah dan sumber air mempersulit perempuan untuk mencari alternatif dan solusi.
• Untuk mengganti mata pencaharian, laki-laki terpaksa harus menjadi buruh di pertambangan atau 

perkebunan. Perempuan harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan makanan keluarga. 
• Turunnya kontrol sosial menyebabkan munculnya kasus alkoholisme, PMS, kekerasan.
• Akses perempuan pada pekerjaan di perkebunan/pertambangan terbatas. Kalaupun perempuan 

mendapat akses pekerjaan, mereka mungkin tidak mendapatkan hak kespro (kesehatan dan 
reproduksi).

sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak bertentangan dengan RTRWP/K. Masyarakat sekitar hutan, 
baik perempuan maupun laki laki, memiliki peran penting untuk melindungi APL. Pada saat yang sama, 
mereka bisa menerima dampak negatif dari alih fungsi APL yang tidak sesuai dengan kondisi hutan. 
Penghutanan kembali suatu lahan kosong tidaklah mudah dan memerlukan biaya yang tinggi,2  berkisar 
antara 14 hingga 19 Juta rupiah/Ha, belum temasuk biaya pemeliharaan dan pengamanan serta resiko 
kegagalan tanam. 

Kaimantan Forest Project 3  mendapatkan mandat untuk mempertahankan keberadaan hutan tersisa 
di APL di Kalimantan agar dikelola dengan baik fisik, fungsi, manfaat dan statusnya, serta dipulihkan 
dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sesuai Prodoc, maka dalam kerangka implementasinya 
Kalfor perlu memperhatikan dengan seksama Strategi Kesamaan Gender UNDP maupun Kebijakan 
Pengarusutamaan Gender GEF. 

Adalah fakta bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam berbagai kegiatan pengelolaan 
hutan. Namun, juga adalah fakta bahwa pengelolaan hutan di Indonesia lebih didominasi oleh kaum 
laki-laki. Pengambilan keputusan dan akses untuk memperoleh informasi serta peningkatan kapasitas 
lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki yang mengakibatkan kaum perempuan tidak cukup mampu 
menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya. Akibatnya, perempuan bisa menjadi korban dampak negatif 
kebijakan pengelolaan hutan yang bias gender.

Ketimpangan gender seperti ini perlu ditangani secara serius agar pengelolaan hutan terutama di Areal 
Penggunaan Lain (APL) secara berkeadilan dan kesama-rataan dapat dilaksanakan sehingga manfaatnya 
dapat dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini semata-mata bukan karena Indonesia 
telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 
dan telah mengembangkan peraturan pelaksanaannya hingga tingkat kementerian/lembaga, namun 
lebih melihat pada kenyataan lapangan karena ternyata masih banyak dijumpai ketimpangan gender. 

2  Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Nomor P.8 tahun 2017
 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang PDASHL tahun 2018.
3 Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan  (KalFor), program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan  UNDP  
 dengan sumber pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF).



PENDEKATAN DAN HASIL

Presiden RI telah mengeluarkan instruksi No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa  perempuan dan laki-laki diharapkan dapat ikut serta 
secara aktif berkiprah  dalam pembangunan sesuai dengan kemampuanya. Bukan berarti memberikan 
pengecualian ataupun kuota terhadap perempuan atau laki-laki, strategi yang harus ditempuh agar 
kebijakan pembangunan nasional responsif gender adalah melalui pengarusutamaan gender.

Masyarakat sering mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dengan yang non-kodrati. 
Konsepsi gender digunakan untuk menunjukkan perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan 
laki-laki yang dibentuk/dikonstruksikan oleh masyarakat (diharapkan, diajarkan, disosialisasikan oleh 
keluarga dan masyarakatnya) dan bersifat dinamis (waktu, tempat, sosial dan ekonomi). Jadi, terdapat 
perbedaan antara “jenis kelamin” dan “gender”. “Jenis kelamin” (sex) merupakan perbedaan organ 
biologis perempuan dan laki-laki khususnya pada bagian reproduksi yang merupakan ciptaan Tuhan, 
universal, bersifat kodrati, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang zaman 
dan di mana saja. Sedangkan “gender” merupakan perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan 
dan laki-laki yang dibuat/dikonstruksikan masyarakat (tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat 
ditukar, tergantung waktu dan budaya setempat). 

Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dalam: kebutuhan, permasalahan, pengalaman, aspirasi dan 
kesulitan. Permasalahannya dalam merancang suatu kegiatan (perencanaan, implementasi, pemantauan 
dan evaluasi) sering mengabaikan kenyataan tersebut. Pada akhirnya hal seperti ini memberikan dampak 
antara lain: (a) kesenjangan gender dalam memperoleh akses, manfaat dan berpartisipasi dalam program 
kegiatan dan penguasaan sumberdaya yang menimbulkan ketidak-adilan dan kesetaraan gender, (b) 
menciptakan kesenjangan yang dianggap tidak adil/diskriminasi yang dasarnya jenis kelamin seseorang 
yang merupakan isu gender, dan (c) pembangunan yang tidak efektif, karena separuh SDM tertinggal.

Karenanya perlu memastikan bahwa isu gender terintegrasi dalam kegiatan pembangunan, yakni melalui 
gender responsive dan strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming). Pengarusutamaan 
gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan 
dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan 
laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh aspek 
kehidupan dan pembangunan. 

Dalam PUG perlu memperhatikan langkah-langkah: (a) identifikasi isu dan permasalahan di semua 
kegiatan dengan tidak berasumsi bahwa isu/masalah itu bersifat netral, (b) menyusun data terpilah (sex 
aggregated data), dan (c) memantapkan political will pengambil keputusan. Secara singkat, terdapat 7 
(tujuh) prasyarat PUG: (1) Komitmen Pimpinan, (2) Kelembagaan PUG, (3) Ketersediaan Sumberdaya 
Manusia, (4) Anggaran, (5) Alat Analisis Gender (GAP), (6) Data terpilah menurut jenis kelamin, dan (7) 
Partisipasi masyarakat.

Dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), telah diterbitkan Peraturan 
Menteri LHK No. P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Bidang LHK. 
Secara teknis operasional, pelaksanaannya dipandu melalui Anggaran Responsif Gender (ARG) di bawah 
koordinasi Kepala Biro Perencanaan selaku Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kementerian LHK 
yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri LHK No. 496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016. 

Namun demikian, kemajuannya di lapangan ternyata tidak sejalan dengan ketersediaan berbagai macam 
instrumen regulasi. Sebagai ilustrasi, Women Research Institute (2015) telah melakukan kajian terhadap 
isu mandat partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Propinsi Riau dan melaporkan bahwa dari 
20 peraturan yang melibatkan partisipasi publik yang terdiri dari 17 peraturan di tingkat nasional, 
satu peraturan di tingkat Kabupaten (Pelalawan) dan dua peraturan di tingkat Kabupaten (Siak) tidak 



ditemukan satu pun peraturan di tingkat Provinsi Riau yang memandatkan partisipasi publik. Peraturan-
peraturan yang dikaji tersebut mencakup peraturan-peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, 
penataan ruang, AMDAL, lingkungan dan konflik.

Mayoritas kebijakan tersebut umumnya berbunyi gender netral dengan tidak secara spesifik 
menyebutkan pelibatan laki-laki dan perempuan. Kata-kata yang dipakai umumnya adalah “pelibatan 
masyarakat”. Namun hasil penelitian di Kabupaten Siak dan Pelalawan menunjukkan bahwa pada 
praktiknya masyarakat yang dilibatkan cenderung hanya laki-laki. Dilaporkan pula bahwa diantara 20 
peraturan tentang konsesi hutan yang memandatkan partisipasi publik, hanya satu peraturan yang 
secara khusus mewajibkan adanya partisipasi perempuan yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial. Kata-kata “pelibatan masyarakat” banyak ditemui dalam kebijakan. 
Pada kenyataannya di lapangan, pelibatan masyarakat umumnya cenderung hanya melibatkan laki-laki 
saja. Padahal peran perempuan di kegiatan pengelolaan hutan di APL cukup tinggi. Dalam keseharian, 
menyempitnya lahan pertanian dan tercemarnya sungai membuat sumber-sumber pangan masyarakat 
semakin terbatas. Kaum perempuan mengalami dampak langsung karena perempuan ditempatkan untuk 
bertanggung jawab pada penyediaan kebutuhan pangan keluarga. Kaum perempuan harus berperan 
mencukupi kebutuhan pangan keluarga misalnya dengan cara menanam jahe, jagung dan padi.

Selain melakukan pekerjaan rumah tangga perempuan juga terlibat penuh dalam membersihkan lahan 
sawit, melakukan pemupukan, memberi pestisida, memungut buah dan menyadap getah karet. Dalam 
pengelolaan kebun jagung ibu-ibu terlibat dari mulai proses menanam, memanen, merontokkan, hingga 
menjualnya.

Ilustrasi lain yang sebaliknya justru menggambarkan kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan 
hutan ditunjukkan oleh Kaum Perempuan Mareje Bonga, Kabupaten Lombok Tengah.4 Kemiskinan 
membuat kampung-kampung di Mareje Bonga kehilangan lelaki yang terpaksa menjadi buruh illegal di 
kebun-kebun sawit di negeri seberang. Para suami mengumpulkan ringgit sambil berkelit dari kejaran 
polisi. Sementara di kampung halaman para perempuan harus menghadapi teror rentenir yang menagih 
hutang biaya suami pergi menjadi TKI 4-6: pinjam 4, dibayar 6 kali dalam setahun. Banyak bahkan yang 
suaminya bertahun-tahun tanpa kabar, mungkin sakit keras atau bahkan sudah mati. Bukan hal langka 
jikalau sang suami tiba-tiba mengirim talak lewat pesan singkat (sms). Mereka para perempuan Lombok 
Tengah tersebut kemudian dipanggil Jamal: Janda Malaysia.

Dalam upaya keluar dari himpitan ekonomi, para perempuan perkasa tersebut kemudian membentuk 
kelompok tani hutan dan koperasi. Para perempuan berbagi peran dengan laki-laki untuk mengelola 
lahan dan menentukan jenis tanaman. Bersama-sama, lahan yang digarap luasnya bisa dua kali lipat dan 
menghasilkan selain kayu juga hasil lain seperti jambu mete.
  
Pada akhirnya melalui kelompok tani tersebut mereka memperjuangkan akses kelola warga pada hutan 
secara kolektif. Mereka mendapatkan ijin kelola melalui Hutan Tanaman Rakyat seluas 895 ha. Para 
perempuan bahkan juga belajar berani maju misalnya berlatih menyampaikan pendapat, berorganisasi 
dan menjadi pemimpin, menjadi bendahara kelompok atau bahkan menjadi ketua koperasi warga. “Ketika 
perempuan menjadi pemimpin, informasi cepat terbagi. Dan ini bagus sekali“ (Amak Yusuf, laki-laki, 70 
tahun).

4   Dati Fatimah. Catatan Pengarus Utamaan Gender di sektor Kehutanan



KESIMPULAN

IMPLIKASI & REKOMENDASI

Dari segi regulasi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW) sejak 24 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984. Namun demikian, disadari 
masih tingginya isu gender yang belum terakomodasikan dalam kebijakan pemerintah. Hal ini dapat 
mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia, sekaligus menghambat laju 
pembangunan termasuk di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti saat ini dikawal oleh Kalfor.

Dengan mempertimbangkan Strategi Kesamaan Gender UNDP, Kebijakan Pengarusutamaan Gender 
GEF serta dengan bekerjasama erat dengan Pokja PUG Kementerian LHK, strategi PUG Kalfor musti 
dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya, dengan memperhatikan 
hal-hal:

1. Memastikan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian konkrit 
dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporan. 

2. Menyediakan dukungan dalam pembentukan atau pelatihan sebanyak mungkin pakar gender di 
berbagai sektor agar dapat melakukan pendampingan di masyarakat sekitar/dalam hutan di APL. 

3. Mendorong partisipasi laki-laki untuk memahami pentingnya membicarakan gender dalam seluruh 
proses pembangunan.

4. Melengkapi prosedur terperinci tentang tata cara pelibatan masyarakat, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam seluruh langkah kebijakan tentang pengelolaan hutan di APL. 

5. Mengidentifikasi isu dan permasalahan dengan tidak berasumsi bahwa isu/masalah itu bersifat 
netral. Hal ini dapat dilakukan melalui survai sosial ekonomi di desa-desa terpilih di dalam dan 
sekitar lokasi Pilot. 

6. Menyusun data terpilah (sex aggregated data) berdasarkan data-data yang diperoleh melalui 
survai sosial ekonomi dengan methodologi survai yang dipersiapkan secara matang. Data terpilah 
ini kemudian menjadi baseline data untuk dapat dipertimbangkan dalam strategi implementasi 
selanjutnya. 

7. Melakukan pengukuran perubahan secara berkala menyangkut posisi, pola relasi, penguasaan asset 
sumberdaya serta pola dan mekanisme pengambilan keputusan.

8. Memastikan political will terutama dari pemangku kepentingan utama bagi terlaksananya PUG 
termasuk ketersediaan sumberdaya (manusia dan anggaran). Pengembangan kapasitas sumberdaya 
manusia harus diprogramkan dengan dukungan anggaran yang memadai dan dengan memperhatikan 
aspirasi, kebutuhan dan prioritas spesifik dari kelompok miskin terpencil, berkebutuhan khusus, 
mewakili berbagai kelompok sosial baik perempuan maupun laki-laki.
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