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A

ngka tersebut juga didukung oleh keberhasilan
Indonesia menekan kebakaran hutan seluas
10.900 km 2 selain moratorium pemberian izin
baru di lahan gambut seluas 20.000 km 2. Catatan
keberhasilan lain adalah program perhutanan sosial, di
dalam RPJMN 2015?2019 menargetkan alokasi 12,7 juta
ha hutan dan lahan. dan selama periode 2015-2018 izin
yang diterbitkan untuk hutan yang dikelola masyarakat
telah meningkat seluas 1.272.540,83 ha, terdiri dari hutan
desa seluas 821.412, 61 ha, Hutan Kemasyarakatan
seluas 267.178, 07 ha , Hutan Tanaman Rakyat seluas
70.742, 78 ha, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
(IPHPS) seluas 72.318,13 ha, Kemitraan Kehutanan
seluas 16.510,90 ha, dan hutan adat seluas 24.378,34 ha.
Namun, kita belum bisa berpuas diri karena Indonesia
masih memiliki target penting lain untuk menekan laju

deforestasi hingga maksimal 350.000 ha per tahun
sampai tahun 2030. Target ini berasal dari Persetujuan
Paris yang diratifikasi oleh Indonesia tahun 2016 dan
disahkan dalam UU no. 16 tahun 2016.Untuk mencapai
target itu, dan agar perbaikan di sektor hutan dan lahan
bisa terus berkelanjutan, Indonesia tidak bisa bergantung
semata kepada kebijakan pemerintah pusat.
The Asia Foundation (TAF) melihat peluang ini dan
menjawab kebutuhan tersebut dengan upaya perbaikan
tata kelola hutan dan lahan (TKHL) terutama di tingkat
provinsi dan kabupaten. TKHL adalah sebuah proses yang
memastikan adanya aturan dan kelembagaan untuk
mengelola hutan dan lahan dengan cara yang lebih adil,
setara dan berkelanjutan. Pendekatan yang dipakai
dalam TKHL adalah pendekatan atas-bawah (top-down)

1 Dikutip dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya. (Jong, Hans Nicholas.

Indonesia forest assessment casts

an optimistic light on a complex issue. Mongabay, diakses 14 September 2018.
https://news.mongabay.com/2018/07/indonesia-forest-assessment-casts-an-optimistic-light-on-a-complex-issue/)
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yang mengindikasikan adanya undang-undang, peraturan,
kebijakan dan program yang yang diinisiasi dan dirancang
oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan hutan dan
lahan yang berkelanjutan, serta pendekatan bawah-atas
(bottom-up) yang mengindikasikan keikutsertaan
masyarakat sipil, komunitas masyarakat adat untuk
melakukan monitoring dari proses pengelolaan hutan dan
lahan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa
peraturan dan kebijakan dari pemerintah mengakomodasi
kelompok masyarakat miskin dan rentan lainnya.
Transparansi dan akuntabilitas adalah dasar dari tata
kelola yang baik, sehingga hal itu menjadi inti dari
SETAPAK. Transparansi merujuk pada upaya pemerintah
menyediakan akses informasi yang terbaru dan akurat.
Akuntabilitas terjadi ketika aksi dan keputusan pemerintah
tunduk pada pengawasan untuk memastikan bahwa upaya
tersebut memenuhi tujuan dan komitmen yang telah
ditetapkan.
Transparansi memungkinkan warga negara memahami
bagaimana keputusan tentang alih fungsi lahan dibuat
serta menilai kelayakan keputusan tersebut. Peningkatan
transparansi berarti masyarakat memiliki akses informasi
tentang dimana saja lokasi izin berbasis lahan beroperasi.
Untuk itu partisipasi masyarakat yang kuat sangat

diperlukan dalam debat kebijakan dan monitoring
pelanggaran.
Peningkatan transparansi juga menilai bagaimana badan
publik dan pejabatnya bekerja untuk masyarakat yang
mereka layani.
Akuntabilitas mensyaratkan pemerintah dan pejabat
publik memberikan informasi tentang keputusan,
tindakan, dan kebijakan mereka kepada publik dan
lembaga?lembaga pengawasan. Peningkatan akuntabilitas
terjadi bila pelanggaran dari operasional izin berbasis
lahan serta diselidiki dan dicegah oleh penegak hukum
dan pejabat terkait. Selain itu, pemerintah
mengakomodasi hak-hak tenurial masyarakat atas hutan
dan lahan untuk mendorong pengelolaan yang
berkelanjutan serta mengurangi tingkat deforestasi.
Dalam upaya menurunkan tingkat deforestasi yang adil
dan setara di Indonesia, program SETAPAK bekerja untuk
mendorong penataan izin industri berbasis lahan,
reformasi kebijakan, hak tenurial masyarakat, keadilan
anggaran, penegakan hukum untuk korupsi dalam alih
fungsi lahan, serta kebijakan perbankan untuk industri
berbasis lahan yang berkelanjutan.

St rat eg i Perb aikan Tat a Kelo la Hut an d an Lahan
d i Ting kat Lo kal Melalui Pend am p ing an
Masyarakat d an Ko m unit as A d at
Perbaikan TKHL di tingkat provinsi dan kabupaten
memiliki nilai strategis karena banyaknya tantangan yang
hanya dapat langsung ditangani di tingkat lokal. Contoh
yang kerap ditemui adalah kurangnya transparansi pada
proses izin lingkungan dan AMDAL (Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan) dari industri berbasis lahan (kebun,
hutan dan tambang) yang yang menyebabkan kerusakan
hutan dan lahan serta konflik lahan dengan masyarakat
disekitar wilayah konsesi tanpa penyelesaian yang adil
bagi masyarakat. Permasalahan ini bisa dicegah apabila
Pemerintah Pusat maupun Daerah secara serius
mengakomodasi suara masyarakat rentan yang terdampak
masuk kedalam hasil kajian AMDAL dan izin lingkungan.

Karena m asyarakat t ing g al d i d alam d an
sekit ar hut an yang sum b er p eng hid up annya
t erg ant ung kep ad a sum b er d aya alam
kurang d ilib at kan, akt ivit as ind ust ri b erb asis
lahan t id ak t erp ant au d an m enyeb ab kan
kerusakan ling kung an sep ert i m enurunnya
kualit as air sung ai, krisis air b ersih, b anjir,
keb akaran hut an d an lahan, hing g a korb an
jiw a sep ert i m ening g alnya 29 anak d i
lub ang b ekas g alian t am b ang d i Sam arind a,
Kalim ant an Tim ur
(JATA M Kalt im , Juli 20 18).
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Selain transparansi dan akuntabilitas, strategi SETAPAK
lainnya adalah meningkatkan kapasitas dan jejaring
organisasi masyarakat sipil (Civil society organization atau
CSO) untuk memberikan pendampingan kepada
masyarakat di sekitar hutan termasuk masyarakat adat
sebagai kelompok rentan dan paling terdampak proses
pembangunan agar mereka dapat memperjuangkan
perbaikan TKHL di wilayah mereka, salah satunya dengan
menggunakan pendekatan Free, Prior and Informed
Consent (FPIC) atau Persetujuan Bebas, Didahulukan dan
Diinformasikan. FPIC dikemukakan oleh Marcus
Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari dari Forest
Peoples Programme (FPP) pada tahun 2007, merupakan
prinsip kunci dalam hukum internasional dan yuridis
untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat untuk
mengetahui proses negosiasi dengan informasi lengkap
dan tanpa paksaan antara penanam modal dan
perusahaan, atau antara pemerintah dan masyarakat
adat/komunitas hukum adat, sebelum perkebunan kelapa
sawit, perhutanan atau usaha lainnya dikembangkan di
atas tanah leluhur mereka; serta memastikan adanya
keseimbangan posisi antara masyarakat dan pemerintah
atau perusahaan.2

Penguatan masyarakat yang dilakukan oleh CSO ini
sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan
masyarakat, baik individu maupun kelompok, dalam
pengelolaan sumber daya alam daerah. Dengan
mendampingi masyarakat terdampak dan mendukung
peningkatan kapasitas mereka untuk memahami
penyebab kerusakan hutan dan lahan di wilayahnya, CSO
mendorong reformasi kebijakan untuk memastikan
pengelolaan sumber daya alam yang adil dan
berkelanjutan.
Dalam menjalankan inisiatifnya, Program SETAPAK
bermitra dengan lebih dari 65 CSO di 14 provinsi yang
berada di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Papua, Papua Barat, Bengkulu, dan Bangka-Belitung,
serta di tingkat nasional yang memiliki persoalan TKHL.

Foto 1. Perempuan bersama
SAMPAN di Tembawang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, proses penyusunan AMDAL
wajib mengikutsertakan masyarakat dengan kategori: a) yang terkena dampak; b) pemerhati lingkungan hidup;
dan/atau; c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, melalui pengumuman
rencana usaha dan konsultasi publik. Namun, pengikutsertaan ini seringkali hanya melibatkan elit
desa/masyarakat (perangkat desa, perangkat kabupaten, tokoh adat, tokoh masyarakat) sehingga tidak
mencerminkan pendapat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesungguhnya, termasuk kelompok
perempuan. Proses konsultasi publik pun dilakukan tanpa disertai edukasi tentang apa itu izin lingkungan atau
AMDAL terhadap perwakilan masyarakat yang hadir, sehingga perolehan izin industri berbasis lahan tidak
mengikuti konsep free prior and informed consent (persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan).

2 Forest

3

People Programme (FPP). Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: Pedoman Bagi perusahaan. Hal. 4
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Pent ing nya Persp ekt if Resp o nsif Gend er d alam
Mend o ro ng Ket erlib at an Kelo m p o k Perem p uan
Lo kal unt uk Peng elo laan Sum b er Daya A lam
yang A d il d an Berkelanjut an
Alih fungsi lahan yang ditandai maraknya izin-izin kebun
sawit, hutan tanaman industri, dan tambang berdampak
besar kepada salah satu kelompok rentan di masyarakat
yaitu perempuan. Dari berbagai hasil kajian kelompok
perempuanlah yang menanggung dampak paling parah
dari lemahnya TKHL di tingkat lokal karena kebijakan
yang tidak berpihak kepada kepentingan perempuan
dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam.
Perubahan peran produktif ini mengakibatkan
terampasnya wilayah kelola perempuan, hilangnya mata

Dalam menerapkan GRA di program SETAPAK, TAF
memulai dengan melakukan kajian-kajian untuk
memetakan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki
yang dipengaruhi konteks sosial, politik, agama dan
budaya di tingkat lokal. Kemudian, dengan pendekatan
gender pathway analysis (GPA) TAF memfasilitasi mitra
untuk menyusun strategi dan implementasi program
yang responsif gender dan memastikan mitra melibatkan
kelompok perempuan dalam advokasi TKHL agar dapat
menjawab kebutuhan perempuan. TAF juga menyadari

Foto 2. Lubang Tambang di
Desa Makroman, Samar inda

pencaharian dan penghasilan yang menyebabkan
ketergantungan ekonomi perempuan di dalam rumah
tangga.
Program SETAPAK memastikan agar kelompok
perempuan dapat terlibat aktif dalam upaya perbaikan
TKHL melalui advokasi kebijakan (seperti dalam
penyusunan anggaran desa, mendorong transparansi
untuk informasi perizinan industri berbasis lahan,
mengambil peran dalam pendampingan hukum dan
menjadi pemimpin di tingkat lokal) TAF menggunakan
pendekatan yang responsif gender (Gender Responsive
Approach atau disingkat GRA) dalam mengelola Program
SETAPAK bersama mitra-mitranya.

bahwa pemahaman tiap mitra dalam menggunakan GRA
di program TKHL tidaklah sama. Ada yang sudah paham,
namun banyak sekali yang belum kuat pemahamannya.
Untuk itu, TAF berinisiatif meningkatkan kapasitas mitra
dalam menggunakan analisis gender dalam program
TKHL. Dalam mendampingi komunitas, TAF memastikan
mitra melibatkan kelompok perempuan dalam proses
advokasi dan pengambilan kebijakan. Proses dan
perkembangan dari metode fasilitasi mitra SETAPAK oleh
TAF akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut
(lihat Boks 2).
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Mengapa per spektif gender penting dal am isu l ingkungan?
Perspektif gender menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara dalam hal kesempatan dan
partisipasi. Perspektif ini memperkaya upaya perbaikan TKHL dengan melibatkan perempuan dalam proses
advokasi dan perumusan kebijakan TKHL.
Gender adalah karakteristik kultural yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang terbentuk oleh
faktor-faktor seperti budaya, adat istiadat, dan persepsi masyarakat; misalnya perbedaan peran laki-laki dan
perempuan dalam sebuah rumah tangga, profesi yang cocok untuk laki-laki dan perempuan, dan sebagainya.
Berbeda dengan jenis kelamin yang merupakan karakteristik biologis.
Pendekatan responsif gender (GRA) bertolak dari pendekatan sensitif gender yang sudah menyadari adanya
kesenjangan gender (gender gap) antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat
kebijakan, program, atau kegiatan. GRA berfokus pada aksi nyata yang dirancang menggunakan analisis gender
agar sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan masing-masing pihak sebagai
respon dari kesenjangan tersebut.
Gender Pathways Analysis adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap mulai
dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan analisis isu gender ke dalam program dan kegiatan hingga
menyusun rencana aksi.
Anal isis gender adalah metode atau pendekatan yang tidak hanya menganalisis hubungan antara manusia dan
kehidupan sosialnya, namun juga konteks tentang siapa dan bagaimana manusia ? laki-laki, perempuan,
anak-anak, dan kelompok rentan lainnya? terkena dampak pembangunan, serta memetakan keterlibatan
masing-masing kelompok ini dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam TKHL. Analisis gender dalam
TKHL membantu mengidentifikasi kesenjangan berbasis gender untuk merancang program yang dapat membantu
mengatasinya.

Foto 3. Local Champion Riau Ibu Kachyani dan Kelompok Perempuan
di Desa Pangkalan Gondai, Kab. Pelalawan - Fitra Riau
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Foto 4. Warga Makroman, Samar inda,
di Antara Lubang Bekas Galian Tambang

Tant ang an d i A w al Im p lem ent asi
Gender Responsive Approach
Walaupun TAF sudah memberlakukan pendekatan GRA dalam perbaikan TKHL, implementasinya di awal program belum
memenuhi harapan TAF. Pada awal penerapan GRA, TAF menemukan tantangan-tantangan sebagai berikut:
- Masih banyak mitra yang belum mengintegrasikan
GRA ke dalam rencana program dan kegiatannya.
- Minimnya inisiatif mitra untuk melibatkan kelompok
perempuan secara aktif dalam menyuarakan aspirasi
mereka terkait pengelolaan hutan dan lahan yang adil
dan berkelanjutan.
- Mitra juga belum memasukkan analisis gender dalam
berbagai produk kebijakan (ringkasan kebijakan,
naskah akademik dan lain-lain) dan materi kampanye
publik. Sistem monitoring dan evaluasi yang memadai
untuk menangkap dampak intervensi program
terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan juga
belum dirumuskan.

- Selama ini dalam menganalisis permasalahan yang
terkait TKHL mitra menggunakan analisis berbasis
biofisik dan sosial karena masih melihat GRA sebagai
pendekatan top-down tanpa informasi yang memadai
tentang situasi nyata yang dihadapi oleh perempuan
di lapangan, khususnya dalam hal TKHL.
- Mitra menerjemahkan GRA sebagai women specific
programme yang fokus kepada kegiatan ekonomi
mikro, yang tidak mendorong perempuan terlibat
dalam pengambilan keputusan di tingkat kampung,
termasuk advokasi untuk perlindungan kepada
sumber daya alam.

Menyadari tantangan-tantangan tersebut, TAF melakukan evaluasi internal dan menemukan bahwa pendampingan
kepada mitra belum terjadi secara intensif dan lebih bersifat satu arah, yaitu semata-mata mengandalkan kemampuan
mitra CSO melakukan pendampingan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan metode pendampingan baru yang
memungkinkan TAF memonitor dan memfasilitasi pelaksanaan GRA di lapangan secara rutin dengan mitra.
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Gender Analysis Pathway
(GA P) : Met o d e Efekt if d alam
Mem ast ikan Pro g ram TKHL
yang Resp o nsif Gend er

Melihat kesenjangan antara konsep dan implementasi GRA pada fase pertama Program SETAPAK, TAF lalu mendorong
mitra untuk mengintegrasikan GRA ke dalam pelaksanaan program dan kelembagaan mitra, dengan terlebih dahulu
melakukan assessment (penilaian). Penilaian ini menggunakan metode Gender Analysis Pathway atau GAP, yang
menelusuri bagaimana mitra secara kelembagaan menerapkan GRA: mulai dari visi organisasi, komposisi gender staf,
bagaimana mereka menyusun program, sampai mengkaji ulang logical framework (logframe) program mitra.
Penilaian ini dilakukan kepada sepuluh mitra SETAPAK, yakni MaTA dan BYTRA (Aceh), FITRA dan WALHI (Riau), Qbar
(Sumatera Barat), AMAN dan JATAM (Kalimantan Timur), SAMPAN (Kalimantan Barat), Sawit Watch (Mitra nasional
namun saat itu melakukan pendampingan di Sulawesi Tengah) dan LBH Palembang (Sumatera Selatan). Mitra-mitra ini
dipilih dengan pertimbangan representasi wilayah kerja, variasi isu yang menjadi fokus masing-masing mitra, dan potensi
mitra itu sendiri dalam menerapkan GRA dengan baik. Berdasarkan temuan analisis GAP, TAF menyimpulkan dua hal
utama:

- Pertama, implementasi GRA harus memiliki
indikator keberhasilan yang konkret dan spesifik.
Indikator-indikator ini harus dinyatakan secara
eksplisit dalam logframe program para mitra, yang
menunjukkan bagaimana kelompok perempuan
telah diperkuat dalam program tersebut.

- Kedua, agar perspektif keadilan gender dapat
diinternalisasi oleh mitra, TAF harus melakukan
pendampingan yang lebih intensif, yaitu
memastikan Program Officer (PO) SETAPAK dan
para mitra melakukan komunikasi serta
berdiskusi secara intensif untuk memastikan
agar indikator-indikator tersebut dapat tercapai.

Fasil itasi SETAPAK di tahap perencanaan progr am
- Program Officer SETAPAK memastikan bahwa seluruh rancangan program sudah menggunakan analisis gender.
- PO SETAPAK mengidentifikasi mitra yang membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam melakukan
analisis gender.
- PO SETAPAK memastikan adanya indikator khusus GRA yang menentukan kesuksesan program TKHL.
- PO SETAPAK memastikan indikator GRA dapat diukur untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Contohnya,
dalam advokasi mendorong peraturan daerah untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, harus dipastikan
ada klausul yang menjamin hak-hak perempuan adat dan keterlibatan aktif mereka dalam menentukan akses dan
kontrol terhadap sumber daya alam.
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Fasil itasi SETAPAK di tahap implementasi, monitor ing dan eval uasi progr am
- PO SETAPAK memonitor pelaksanaan program dengan melakukan kunjungan ke wilayah kerja mitra setiap 1-2 bulan
sekali. Selain itu, bantuan teknis diberikan kepada mitra berdasarkan komunikasi yang intens untuk mengidentifikasi
kebutuhan mereka. Komunikasi tidak selalu formal, bahkan dapat dilakukan melalui pesan singkat (Whatsapp, SMS)
guna mengakomodasi mitra di pedalaman dan yang memerlukan dukungan cepat. Jika diperlukan, PO juga terlibat
dalam mengembangkan kerangka acuan kegiatan agar lebih efektif dan memiliki dampak yang luas.
- Menyadari keterbatasan personil dan jarak untuk memfasilitasi banyak mitra sekaligus, SETAPAK mengidentifikasi
1-2 orang mitra dengan pengetahuan dan minat cukup untuk mendorong GRA dalam TKHL sebagai gender focal point
(GFP), tempat mitra lain berkonsultasi tentang penerapan GRA di wilayah dampingannya. Biasanya GFP ditunjuk
setelah pelatihan analisis gender dalam TKHL yang ditujukan untuk mitra SETAPAK. Peran lain GFP adalah sebagai
co-facilitator untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan di wilayah kerja mitra serta
mendampingi pemimpin perempuan di tingkat lokal dalam pertemuan-pertemuan nasional dan provinsi.
- Pelatihan analisis gender dalam TKHL penting untuk memastikan GRA dilaksanakan oleh mitra. Sejak awal program
SETAPAK, tim fasilitator mencoba mengembangkan modul yang implementatif, tidak berorientasi pada teori semata
namun memastikan bahwa teori tersebut memberikan pengalaman-pengalaman langsung untuk penerapan GRA.
Contohnya, pelatihan dua hari yang memastikan analisis gender diterapkan ke dalam logframe mitra dengan output
dan indikator yang jelas dan terukur.
- Hasil assessment di awal program menunjukkan bahwa banyak pendampingan mitra tidak maksimal melibatkan
perempuan karena ketiadaan community organizer (CO) yang live in (berdiam) di setiap desa, karena penunjukkan CO
merupakan inisiatif mitra dan direkrut dengan anggaran mitra sendiri tanpa difasilitasi TAF. Untuk itu, TAF
memfasilitasi kebutuhan CO bagi mitra yang melakukan pendampingan desa.
- TAF dan mitra menginisiasi pertemuan tahunan local champion, yaitu perempuan dan laki-laki di tingkat komunitas
yang berperan sebagai pemimpin dalam advokasi pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
Identifikasi local champion dilakukan oleh mitra selama durasi program. Dari tiap kampung/desa teridentifikasi tiga
sampai lima local champion yang kemudian terlibat dalam pertemuan nasional yang sudah 2 kali diadakan sejak
2017. Pertemuan nasional ini juga menjadi media dialog antara local champion dengan pengambil kebijakan. Dalam
pertemuan tahun 2018, 120 orang local champion bertemu Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya Bakar yang menghasilkan
3 rekomendasi penting:
1. Merumuskan afirmasi kebijakan dan strategi perhutanan sosial bagi
perempuan kepala keluarga.
2. Merumuskan/menuliskan konsep ibu bumi versi adat dan budaya
Indonesia secara bersama-sama.
3. Merumuskan penyempurnaan Kebijakan AMDAL dan KLHS dengan
masuknya analisis gender
Hasil pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti beberapa local
champion saat pulang ke kampung dengan membagikan pengalaman ini
kepada anggota komunitas lainnya, selain tetap melakukan advokasi
yang selama ini mereka lakukan.
- Pertemuan Koordinasi Mitra di provinsi dan nasional untuk melihat sejauh
mana GRA terinternalisasi dalam program mitra sekaligus media berbagi
cerita tentang keberhasilan dan melampaui tantangan pelaksanaan
program agar dapat direplikasi sesama mitra.

Gambar 1. Liputan Tentang Per temuan
Local Champion dengan Menter i LHK oleh
Kompas dan the Jakar ta Post.
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Proses pendampingan TAF ini sudah menunjukkan hasil baik yang dibuktikan dengan terinternalisasinya GRA di dalam
kelembagaan maupun komitmen tinggi dalam pelaksanaan program mitra.
Namun, masih ada tantangan yang cukup signifikan dalam implementasi GRA di komunitas yang dihadapi oleh mitra,
sebagai berikut:
- Pertama, secara umum komunitas termasuk komunitas
adat masih menganut norma tradisional yang relatif
menganggap bahwa perempuan tidak perlu terlibat
pengambilan keputusan termasuk dalam sektor
sumber daya alam. Dibutuhkan dialog yang panjang
dengan kelompok laki-laki dan tokoh masyarakat
setempat hingga akhirnya perempuan dapat terlibat.

- Kedua, ada kesan dari kelompok perempuan yang
akan difasilitasi bahwa kegiatan-kegiatan program
akan memberikan beban ganda. Mengumpulkan
laki-laki untuk rapat relatif mudah, namun
perempuan memiliki waktu yang terbatas karena
tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga (dan
anak) dan mencari nafkah dengan bekerja di kebun
dan ladang.

Dalam menghadapi tantangan ini mitra dan PO SETAPAK berkolaborasi secara intens untuk menerapkan strategi yang
paling efektif dalam memastikan keterlibatan kelompok perempuan di komunitas.

Visib ilit as Ket erlib at an Kelo m p o k Perem p uan
Dalam Pro g ram TKHL
Setelah pengalaman yang cukup panjang untuk memastikan keterlibatan kelompok perempuan dalam advokasi program
TKHL dan diakomodasinya hak-hak perempuan dalam reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, SETAPAK
mulai melihat munculnya pemimpin perempuan di tingkat lokal yang berinisiatif memfasilitasi komunitasnya dalam
menjaga sumber daya alam mereka dari kerusakan, serta memastikan program perhutanan sosial juga bisa diakses
kelompok perempuan. Hal ini menjadi mungkin karena Program SETAPAK yang dimulai sejak 2011 memberikan ruang
besar untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan di komunitas, untuk memberikan pengalaman bagaimana
kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat terjadi di Indonesia.
Untuk mendorong transparansi, mitra SETAPAK memastikan aktivis perempuan yang potensial terpilih sebagai
Komisioner Informasi Publik (KIP) di provinsi, dan mendorong kelompok perempuan yang lahannya berkonflik dengan
izin industri berbasis lahan untuk meminta informasi publik sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik
No.14 tahun 2008.
Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas, hak-hak perempuan dalam skema perhutanan sosial diakui di beberapa
peraturan daerah; perempuan di tingkat tapak juga terlibat dalam pengusulan perhutanan sosial; dan perempuan
mengambil peran sebagai wakil desanya dalam musrembang di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Untuk mendorong penegakan hukum yang lebih adil, pemimpin perempuan di komunitas yang telah menjalani pelatihan
untuk memahami kerja-kerja paralegal mengambil peran untuk mendampingi anggota komunitas yang dikriminalisasi
oleh perusahaan karena sengketa tenurial.
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Sebagai contoh, advokasi JATAM Kaltim dan jaringan CSO yang melibatkan beberapa ibu yang anaknya meninggal di
lubang tambang saat ini telah menjadikan penutupan lubang tambang terbuka di Kalimantan Timur sebagai agenda
Kantor Staf Presiden (KSP); di beberapa daerah program seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur, 30
perempuan terlibat advokasi yang menentang perluasan perkebunan kelapa sawit, 12 perempuan ambil bagian sebagai
anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa, dan 3 perempuan dipilih sebagai Komisioner KIP. Tanpa mengurangi rasa
hormat atas catatan keberhasilan mitra SETAPAK, namun karena keterbatasan halaman hanya 3 cerita keberhasilan yang
dapat ditampilkan disini yaitu pengalaman MaTA, LBH APIK Sulawesi Tengah dan Qbar (boks 3, 4 dan 5).

Foto 5. Perempuan bersiap menuju Tembawang

Pengal aman Masyar akat Tr anspar ansi Aceh (MaTA) dal am Mel ibatkan Perempuan
untuk Mendorong Keter bukaan Infor masi Publ ik Tentang TKHL di Aceh
MaTA adalah organisasi masyarakat sipil berbasis di Banda Aceh yang memiliki pengalaman panjang dalam
mendorong keterbukaan informasi publik, salah satunya di sektor tata kelola hutan dan lahan di Aceh. Sejak awal
MaTA sudah menggunakan pendekatan analisis gender dalam kerja-kerja advokasi, seperti mendorong
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penguatan kelompok dalam melakukan advokasi anggaran responsif gender.
Di awal keterlibatan dalam program SETAPAK, MaTA memastikan penggunaan Gender Responsive Approach dalam
programnya, mulai dari penyusunan proposal, implementasi, sampai evaluasi program.
Strategi MaTA adalah penguatan kapasitas komunitas, terutama kelompok perempuan, untuk mendapatkan
informasi tentang seluruh permasalahan di wilayah mereka, terutama yang berkaitan dengan dokumen perizinan
untuk wilayah di dalam dan sekitar kampung mereka. Informasi atau dokumen ini dibutuhkan sebagai materi
advokasi serta basis bagi warga untuk bernegosiasi dengan pemerintah daerah, untuk menyelesaikan masalah
sengketa lahan, pencemaran lingkungan, serta tuntutan pemenuhan hak-hak warga sekitar perusahaan yang
berbasis hutan dan lahan.
Pengalaman MaTA dalam meningkatkan kapasitas 25 perempuan dari lima kecamatan di lima kabupaten (Aceh
Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat dan Nagan Raya) mendapatkan berbagai tantangan dari keluarga
anggota komunitas, aparatur gampong (desa), bahkan dari kelompok perempuan sendiri. Bentuknya beragam:
mulai dari persepsi masyarakat (laki-laki maupun perempuan sendiri) bahwa perempuan tidak harus terlibat
dalam advokasi, hingga rasa percaya diri perempuan terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan
masalah.
Guna meyakinkan masyarakat bahwa keterlibatan perempuan akan memperkuat kerja-kerja advokasi sekaligus
mempercepat penyelesaian sengketa lahan di wilayah mereka, MaTA menggunakan pendekatan dialog dengan
aparatur gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tentunya kelompok perempuan, sebelum proses
penguatan kapasitas dilakukan.
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Setelah dialog berhasil mencairkan suasana di gampong, barulah MaTA melakukan penguatan kapasitas bagi
kelompok perempuan, diawali dengan melakukan pemetaan masalah, pemetaan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan untuk penyelesaian masalah, permohonan informasi, hingga pada tahapan penyelesaian sengketa
informasi. Selain penguatan, MaTA juga melakukan pendampingan terhadap anggota komunitas pada setiap
tahapan akses informasi, terutama pada tahapan sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh (KIA).
Awalnya, rasa percaya diri kelompok perempuan sangat kurang. Bahkan untuk menyerahkan surat permohonan
informasi ke badan publik pun mereka khawatir. MaTA harus benar-benar mendampingi dan memberikan
semangat agar anggota komunitas perempuan percaya diri saat berhadapan dengan badan publik. Ini sesuai
dengan desain program sejak awal yang mengharapkan perempuan mampu berdiri di barisan depan, sehingga
tatkala MaTA sudah tak lagi bekerja di wilayah mereka, kelompok perempuan bisa terus melakukan kerja-kerja
advokasi secara mandiri.
Namun, hampir semua permohonan informasi kelompok perempuan tidak ditanggapi oleh badan publik. Ini
mengharuskan mereka untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KIA di Ibukota
provinsi. Muncul tantangan baru di tahap ini, yaitu menyakinkan keluarga untuk memberikan izin kepada para
perempuan untuk mengikuti sidang di Banda Aceh, karena sebagian besar perempuan anggota kelompok tak
pernah ke luar kota tanpa didampingi keluarga. Apalagi, saat itu kepercayaan diri mereka masih rendah. Walau
MaTA berulang kali meyakinkan, kata-kata ?ruang sidang?tetap terdengar asing dan menakutkan bagi mereka
yang sama sekali belum pernah melewati proses tersebut.
Akan tetapi, ketika sudah melewati proses persidangan penyelesaian sengketa informasi di KIA, kelompok
perempuan ini menyadari bahwa proses sidang tidak serumit yang mereka bayangkan. Ini menumbuhkan
kepercayaan diri dan keyakinan mereka untuk berbicara di depan umum sebagai kader perubahan dan tokoh
masyarakat yang diperhitungkan dalam membuat keputusan di tingkat lokal. Termasuk berani berbicara kepada
orang-orang yang sebelumnya meragukan kemampuan kelompok perempuan ini untuk mendapatkan informasi.
Akses informasi yang dilakukan oleh kelompok perempuan hingga melewati proses penyelesaian sengketa ini
tanpa mereka sadari juga telah mendorong perbaikan pemahaman pejabat badan publik di kabupaten mereka.
Sebelumnya, hampir semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di kabupaten tidak memahami
alur permohonan informasi hingga cenderung abai. Ketika menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di
KIA, barulah mereka mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seharusnya mereka melayani setiap
kebutuhan informasi masyarakat. Contohnya, PPID Aceh Tamiang yang mendapatkan instruksi langsung dari
Sekda agar memperbaiki kelembagaannya sehingga gugatan di KIA tidak terjadi lagi di masa depan.
Informasi yang didapatkan oleh kelompok perempuan kemudian langsung digunakan untuk kebutuhan advokasi.
Misalnya, dokumen peta Hak Guna Usaha (HGU) yang didapatkan kelompok perempuan Aceh Barat digunakan
untuk pengukuran tapal wilayah mereka, dan dokumen AMDAL yang mereka gunakan untuk advokasi pencemaran
lingkungan yang saat ini sedang terjadi. Di lain tempat, kelompok perempuan Aceh Timur melakukan konsultasi
dengan pakar di bidang AMDAL setelah mendapatkan dokumen AMDAL PT Medco. Begitu memahami isinya,
mereka membagikan pemahaman tersebut kepada warga lain, sehingga memperkuat perjuangan masyarakat
setempat.

Foto 6. Sidang Sengketa Infor masi MaTA
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Pengal aman LBH APIK Sul awesi Tengah untuk Mendorong Par alegal
Perempuan dal am Fasil itasi Hukum
Sebagai Lembaga yang fokus pada pendampingan hukum bagi perempuan dan anak-anak terutama korban
kekerasan dalam rumah tangga, LBH APIK sudah tidak asing lagi dengan pendekatan GRA. Hasil fasilitasi Panjang
mereka adalah munculnya paralegal yaitu anggota komunitas yang memahami cara melakukan pendampingan
hukum termasuk investigasi kasus. Namun, isu TKHL relatif baru di LBH APIK, yang mereka tekuni sejak menjadi
mitra SETAPAK. Termasuk menginternalisasi GRA dalam advokasi penyelamatan sumber daya alam. Strategi yang
diambil oleh LBH APIK dalam implementasi GRA adalah: (1) penguatan kepada kelompok perempuan paralegal,
(2) pelaporan kasus kepada penegak hukum dan Ombudsman.
Pemahaman yang kuat dalam GRA dan ketersediaan paralegal menjadi modalitas bagi LBH APIK dalam
pendampingan hukum kepada petani-petani yang dikriminalisasi oleh perusahaan karena melakukan aksi protes
terhadap operasi pertambangan yang merusak lingkungan sehingga sawah mereka kekurangan air.
Di desa Labuan Panimba, Kabupaten Donggala, muncul sosok Ibu Karmin, paralegal yang telah dilatih oleh LBH
APIK. Ia menggerakkan para isteri dari lima orang petani yang dikriminalisasi perusahaan serta para perempuan
setempat lainnya untuk memprotes kriminalisasi tersebut. Berkat aksi yang dipimpinnya, ibu Karmin berhasil
menekan aparat untuk membebaskan para petani.
Strategi kedua yang digunakan oleh LBH APIK bersama dengan paralegal melaporkan kasus ini kepada
Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah. ?Kelompok paralegal tersebut sudah mampu untuk meminta dokumen
publik ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi, dan hubungan mereka Ombudsman provinsi
terjalin dengan baik. Jika ada konflik akibat pertambangan di wilayahnya, mereka langsung melaporkan ke
Ombudsman tanpa perlu didampingi.? ujar Tiara Dewi Murni, Staf Pelayanan Hukum LBH APIK.
Selain kasus di Desa Labuan Panimba, LBH APIK juga mendampingi masyarakat di Desa Loli Saluran, Kecamatan
Benawa, Kabupaten Donggala yang berkonflik dengan CV Labuan Lelea Ratan. Sebelumnya konflik ini, LBH APIK
sudah melakukan pendampingan terhadap warga setempat untuk kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
Namun, LBH APIK akhirnya melakukan pendampingan untuk kasus pengerukan pasir yang bermasalah ini karena
melihat dampaknya terhadap kelompok perempuan. Pengerukan pasir tersebut menyebabkan sungai menjadi
kering dan menimbulkan kelangkaan air yang memicu konflik terutama antar kelompok perempuan yang memiliki
kepentingan besar atas air bersih untuk kebutuhan rumah tangga mereka.
Proses pendampingan dimulai oleh LBH APIK dengan melakukan analisis untuk memahami bahwa kerusakan
lingkungan membawa dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, dimana perempuan paling
berperan dalam memastikan bahwa kebutuhan rumah tangga termasuk air bersih harus tersedia. Oleh karena itu,
ketika sumber air bersih hilang karena kerusakan lingkungan, maka beban perempuan akan bertambah untuk
mencari air bersih di tempat yang lebih jauh dari kampungnya.
Setelah memahami persoalan ini, LBH APIK melakukan pendampingan kepada kelompok perempuan agar
mereka memahami hak-haknya, memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan umum, dan turut serta dalam
rapat-rapat kampung untuk menentukan keputusan-keputusan di tingkat desa. Termasuk tindakan yang harus
diambil oleh komunitas desa terhadap perusahaan yang telah merusak sumber air bersih mereka.Paralegal
perempuan kemudian terlibat dalam melakukan investigasi untuk mendapatkan data-data pelanggaran yang akan
menjadi dokumen legal untuk disusun oleh pengacara LBH APIK. Selain Karmin, paralegal yang terlibat antara
lain Rosdia, Rosni, dan Riska. Setelah proses yang cukup panjang, PT Labuan Lelea Ratan akhirnya terbukti
bersalah.
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Qbar Sumater a Bar at Mendorong Keter l ibatan Kelompok Perempuan untuk
Meminta Infor masi Izin Konsesi Tambang di Sundata
Qbar adalah salah satu CSO mitra SETAPAK di Sumatera Barat yang memiliki pengalaman kuat dalam
memfasilitasi masyarakat desa (Nagari) untuk pengelolaan sumber daya alam terutama hutan yang partisipatif.
Qbar juga berpengalaman dalam menggunakan Gender Responsive Approach dalam melaksanakan
program-program pendampingan dan advokasinya. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi dengan budaya Minang
yang matrilinieal dan kuat mewarnai budaya di Sumatera Barat. Budaya matrilineal merujuk kepada garis
keturunan dari ibu yang dikenal dengan Samande (se-ibu), sedangkan dari garis ayah disebut oleh masyarakat
dengan nama Sumando (ipar) yang biasanya diperlakukan sebagai ?tamu?dalam keluarga.
Tanah ulayat di Minangkabau dikuasai kaum perempuan yang menduduki posisi sebagai bundo kanduang, namun
hak kelolanya tetap di tangan para laki-laki yang berposisi sebagai pemuka adat atau niniak mamak. Walaupun
setiap kebijakan terkait tanah ulayat telah melalui musyawarah yang harus melibatkan perempuan, kesepakatan
yang muncul akan disampaikan oleh niniak mamak, sehingga perspektif perempuan tidak pasti terwakili.
Beberapa pola ketidakadilan gender juga terjadi di pedesaan Sumatera Barat, misal beban ganda yang dialami
perempuan yang harus berkonsentrasi penuh terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak namun
tetap memiliki peran besar dalam mencari penghasilan diluar rumah misalnya di sawah/kebun.
Kondisi-kondisi peminggiran perempuan yang sudah tumbuh lama seperti ini tidak bisa serta merta diubah dalam
waktu yang singkat. Menghadapi kondisi seperti ini, maka Qbar sebagai fasilitator mengambil peran untuk
memberikan pendampingan kepada kelompok perempuan yang dimulai dari memberikan penguatan dan
peningkatan kapasitas kepada kelompok perempuan, agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk bicara didepan
publik serta memahami hak-haknya dalam mengelola sumber daya alam (SDA) termasuk menjaga hutan mereka.
Qbar juga memastikan bahwa dalam kerja-kerja advokasinya dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan yang
baik melalui perluasan wilayah kelola masyarakat dan advokasi penataan izin-izin industri berbasis lahan di
Provinsi Sumatera Barat, perempuan akan dilibatkan atas nama keadilan. Advokasi Qbar untuk penataan izin
tambang sesuai mandat dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam-Komisi Pemberantasan Korupsi
(GNPSDA-KPK). Kasus yang didampingi Qbar di Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Anugrah Batu Hirang. Tambang emas ini mendapatkan IUP pada
tanggal 3 Mei 2010 melalui SK Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 188.45/441/BUP-PAS/2010 untuk melakukan
eksplorasi seluas 4.040,78 ha. Kemudian izin mereka diciutkan menjadi 3.510 ha melalui Surat Keputusan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-447-2015. Namun dalam mengurus izin operasinya, luasan yang diajukan
tetap diluasan awal. Hal ini diketahui masyarakat saat perusahaan melakukan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat Sundata. Tentu saja sosialisasi ini menimbulkan pertanyaan termasuk keresahan karena masyarakat
tahu persis dampak dari izin tambang bagi wilayah kebun dan hutan mereka. Pertanyaan-pertanyaan tentang
legalitas dari izin berbasis lahan ini hanya bisa di verifikasi jikalau dokumen perizinan juga dipahami masyarakat.
Dari sini Qbar memanfaatkan UU KIP no 14 tahun 2008 yang memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan
informasi publik tentang izin industri berbasis lahan yang menimbulkan keresahan atau memberikan dampak luas
dalam operasinya.
Qbar memastikan bahwa masyarakat termasuk kelompok perempuan harus terlibat aktif dalam upaya-upaya
menjaga hutan dan lahan mereka termasuk mendapatkan dokumen legalitas izin perusahaan ini. Karena
masyarakat Sundata belum pernah melakukan uji akses informasi publik, maka Qbar memberikan pelatihan dan
pendampingan intensif mengenai cara melakukannya, termasuk dengan melibatkan kelompok perempuan
sebagai peserta pelatihan.
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Beni Iryan Purna, Program Officer (PO) Qbar mengingat bagaimana dalam proses pelatihan diberikan kepada
kelompok perempuan, saat waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 WIB, perempuan sudah gelisah melirik-lirik
jam di dinding ruangan seakan memberikan tanda bahwa mereka sudah kepingin sekali pulang untuk menyiapkan
rumah tangga makan malam dan mengurus anak. Di sisi lain, jika kegiatan diadakan malam hari ketika tugas
rumah tangga sudah selesai, perempuan berisiko mendapatkan stigma negatif karena berada di luar rumah di
waktu malam. Qbar kemudian mengubah pola dengan memastikan bahwa pelatihan kepada kelompok perempuan
tidak melulu harus di dalam ruangan, tapi bisa juga dilakukan disaat santai mereka dalam suasana yang lebih
informal.
Upaya ini menunjukkan hasil bagi masyarakat Sundata dan Qbar, dengan munculnya Ibu Ermanella, seorang guru
di SD Negeri Sundata yang sebelumnya memang aktif terlibat kegiatan sosial. Ia menggugah kesadaran lebih
banyak perempuan dengan cara-cara sederhana. Misalnya, peningkatan kapasitas dengan nonton bersama video
dokumenter perjuangan kelompok perempuan Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, menolak izin
tambang karst Semen Indonesia di desa mereka yang sangat inspiratif. Video ini berhasil menggugah kesadaran
kelompok perempuan Sundata, bahwa jika kompak dan belajar banyak, mereka pun bisa menyelamatkan wilayah
mereka dari ancaman industri tambang emas.
Ketika mereka tahu bahwa kapasitas mereka sudah cukup kuat untuk meminta informasi kepada Pejabat
Pengelolaa Informasi dan Dokumentasi (PPID) dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Sumatera
Barat di kota Padang, mereka kemudian melayangkan surat permohonan. Dan ketika permintaan mereka tidak
dilayani oleh dinas ESDM maka mereka menyampaikan permohonan sengketa kepada kepada Komisi Informasi
Publik (KI) Provinsi Sumatera Barat. Sayangnya, ibu Ermanella akhirnya tidak terdaftar sebagai pemohon sengketa
karena statusnya sebagai guru ASN (Aparatur Sipil Negara), yang dikhawatirkan akan terdampak negatif oleh
proses advokasi ini.
Walaupun tidak tercatat, upaya ibu Ermanella berperan besar terhadap hasil dari perjuangan masyarakat Sundata.
KI Provinsi Sumatera Barat memutuskan masyarakat Nagari Sundata sebagai pemenang sengketa dan berhak
atas informasi mengenai izin konsesi PT. Anugrah Batu Hirang. Setelah mendapatkan informasi tersebut,
masyarakat Sundata bersama Qbar melakukan kajian dokumen dan operasinya di lapangan. Dan ditemukan
bahwa PT. Anugrah Batu Hirang belum mendapatkan izin untuk peningkatan produksi tambang sehingga operasi
tersebut ilegal dan harus dihentikan.
Ibu Ermanella dan kelompok perempuan hingga kini tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan
masyarakat di Sundata termasuk menghadapi tantangan dalam perjuangan ini yang masih kerap muncul terutama
tantangan internal Nagari sendiri dari kelompok masyarakat yang sebenarnya pro terhadap operasi tambang
emas di Sundata.

Foto 7. MaTA dan Kelompok Perempuan
Dalam Sesi Training Cara Per mintaan Infor masi Publik
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GRA secara signifikan telah mewarnai program SETAPAK dengan membawa kelompok perempuan yang selama ini tidak
dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ketika diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan advokasi
untuk melindungi sumber daya alam di daerah mereka, peran perempuan ternyata sangat penting dan membawa
perubahan positif di kampung mereka. Kondisi ini sejalan dengan semangat program SETAPAK untuk menurunkan laju
deforestasi dan degradasi lahan yang memperhatikan kepentingan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
Belajar dari pengalaman program SETAPAK sebelumnya, bahwa tanpa pendampingan yang intensif, asistensi teknis yang
ketat, peningkatan kapasitas bagi CSO dan komunitas serta fasilitasi pembiayaan bagi ketersediaan pendamping di
lapangan, maka mustahil mengharapkan munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat lokal.
Walaupun beberapa keberhasilan sudah dicapai, tantangan-tantangan lain masih dihadapi oleh TAF seperti masih
banyaknya organisasi mitra yang tidak sensitif untuk melibatkan narasumber perempuan dalam seminar diskusi publik,
sehingga aspirasi kelompok perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan tidak
terakomodasi dengan utuh.

Foto 8. Pejuang Keadilan dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dar i Ber bagai Provinsi
Ber temu dengan Menter i Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti, 28 Maret 2018

TAF bersama mitra masih terus berjuang untuk mendorong perbanyakan kebijakan-kebijakan di sektor hutan dan lahan
yang responsif gender seperti Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) untuk mendorong kebijakan lingkungan yang lebih memperhatikan kepentingan kelompok perempuan.
TAF juga mengakui bahwa jumlah pemimpin perempuan di tingkat lokal hasil pendampingan selama ini belum
merepresentasi secara proporsional dari jumlah komunitas yang didampingi oleh mitra SETAPAK, termasuk jumlah
gender focal point yang masih minim.
Tantangan terakhir adalah memastikan pertemuan local champion dapat dilakukan secara rutin baik di tingkat nasional
maupun provinsi, sebagai wadah bagi mereka untuk dapat berdialog dengan pengambil keputusan yang dapat
mengakomodir kebutuhan mereka dalam mengelola hutan dan lahan yang adil, setara, dan berkelanjutan.
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