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Sejak 2008 di bawah UNCFFF, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya 

pencegahan deforestasi dan penekanan jumlah emisi; memberi dukungan dana untuk 

konservasi hutan; menghadirkan sejumlah kebijakan yang mengatur tentang pelarangan 

pembukaan hutan dan lahan gambut untuk seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan 

komitmen tersebut setidaknya sejak tahun 2008, sekitar 10% (12,7 juta hektar) dari 

wilayah hutan Indonesia telah ditetapkan sebagai wilayah perhutanan sosial. 

  

Berdasarkan Permen LHK No. P.83/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/10/2016, Perhutanan 

sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan  yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat 

sekitar hutan atau  masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan 

kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial. Skema perhutanan 

sosial memungkinkan masyarakat kawasan hutan dapat mengakses dan terlibat secara 

legal dalam pengelolaan hutan negara seluas 12,7 juta hektar (Menlhk 2018). Tahun 

2020 KLHK mencatat bahwa terdapat 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan 

dengan estimasi 9,2 juta rumah tangga yang bergantung pada eksistensi hutan.  

Adapun kelompok yang merupakan bagian dari pelaku perhutanan sosial antara lain: 

Lembaga Pengelola Hutan Desa, Kelompok Tani, Masyarakat Hukum Adat, dan 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan.  Selain sebagai upaya konservasi terhadap 

lingkungan hidup, program perhutanan sosial juga dimaksudkan sebagai program 

pengentasan kemiskinan. Perhutanan sosial menjadi penting sebab di dalamnya terdapat 

gagasan dan target bahwa pengelolaan hutan haruslah dilakukan secara inklusif. Oleh 

sebab itu keterlibatan komunitas lokal dan masyarakat adat adalah kesatuan yang tidak 

dapat terpisahkan dari skema perhutanan sosial. Komunitas lokal dan masyarakat 

dengan demikian harus terlibat dalam dialog, pembuatan kebijakan dan mendapatkan 

manfaat dari program-program perhutanan sosial.    

  



Dalam kondisi ketimpangan akses terhadap hutan dan lahan, warga lokal dan 

masyarakat adat sering kali merupakan kelompok yang tereksklusi. Namun di dalam 

kerentanan tersebut perlu dikenali bahwa ada kelompok yang mengalami subordinasi 

berlipat.  Kelompok paling rentan dalam ketimpangan akses terhadap lahan dan hutan 

sering kali adalah kelompok perempuan pedesaan dan perempuan komunitas adat. 

Berbagai riset yang telah dilakukan di tingkat global dan nasional menunjukkan bahwa 

isu perhutanan sosial adalah isu yang berelasi erat dengan persoalan ketimpangan 

gender.  Setidaknya ada sejumlah isu yang muncul dalam hal akses dan tata kelola 

perhutanan sosial.  Maka penting untuk memeriksa praktik dalam perhutanan sosial, 

sejauh apa program tersebut memastikan inklusivitas gender dan mengambil peran 

dalam mendorong pemenuhan target SDGs poin 5 tentang kesetaraan gender dan 

memberdayakan semua perempuan dan juga anak perempuan. 

  

Menurut Cifor (2021), secara global perempuan di wilayah perdesaan tertinggal jauh bila 

dibandingkan dengan laki-laki perdesaan dan juga perempuan perkotaan. Beberapa 

persoalan ketimpangan gender dalam kaitannya dengan perhutanan sosial antara lain: 

(1) secara global, akses perempuan terhadap lahan, hutan dan berbagai sumber daya 

lainnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki; (2) perempuan kurang terepresentasikan dan 

kurang memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan publik dan juga pada posisi-

posisi kepemimpinan di dalam institusi pemerintahan terkait bidang perhutanan; (3) 

perempuan kurang memiliki akses terhadap teknologi juga informasi terkait hutan dan 

agroforestri;  (4) perempuan dieksklusi dari komoditas hutan yang bernilai ekonomis 

tinggi; (5) perempuan memikul beban perawatan rumah tangga dan (6) kurang 

terepresentasi dalam program-program mitigasi dan inisiatif terkait isu perubahan 

lingkungan. Seluruh kondisi ini sesungguhnya saling berkelit-kelindan. Meskipun 

manifestasi dari diskriminasi gender di tingkat lokal dapat berbeda di suatu wilayah 

dengan wilayah lainnya namun kerentanan dan sistem eksklusi terhadap perempuan 

dalam kaitannya terhadap perhutanan sosial memiliki irisan, yakni dalam sistem 

masyarakat yang patriarki kelompok perempuan di wilayah perdesaan dan perempuan 

masyarakat adat adalah kelompok yang paling marginal. Bahkan diskriminasi dan 

ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan dapat berlipat dalam kaitannya 

dengan interseksionalitas terhadap identitas etnis, status perkawinan, usia dan berbagai 

faktor lainnya.  Maka isu marginalisasi perempuan dalam perhutanan sosial perlu 

diperiksa menggunakan matra feminisme.  Tujuannya agar persoalan diskriminasi 

gender dapat dipetakan dan direspons secara utuh.   

  

Meskipun sejumlah riset di tingkat global dan nasional menunjukkan bahwa perempuan 

di wilayah perhutanan adalah kelompok rentan, bukan berarti keberadaan mereka tanpa 

agensi. Berdasarkan pendekatan feminisme multikulturalisme misalnya, meskipun dalam 

kondisi rentan, perempuan tidak dapat direduksi sebagai korban yang bersikap pasif atas 



situasi yang dialaminya. Dalam situasi-situasi ketimpangan gender sejumlah upaya 

pemberdayaan dan pelestarian terhadap hutan muncul dari kelompok perempuan di akar 

rumput. 

Dalam edisi JP111, Jurnal Perempuan mencoba membangun diskursus keadilan gender 

dalam perhutanan sosial. Melalui penerbitan JP111 Perempuan dan Perhutanan 

Sosial, Jurnal Perempuan mengundang Anda untuk menulis tulisan dengan mengangkat 

isu terkait: 

1.  Kebijakan perhutanan sosial yang responsif gender. 

2.  Keberhasilan dan tantangan penerapan tindakan afirmatif untuk mendorong 

keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial. 

3.  Pengalaman dan/atau persoalan diskriminasi gender yang dialami oleh 

perempuan sebagai agensi dalam relasinya dengan keterlibatan dan akses 

perempuan terhadap perhutanan sosial. 

4.  Keterlibatan perempuan dalam merespons dampak perubahan iklim melalui 

pelestarian perhutanan sosial dalam kaitannya dengan konferensi Glasgow. 

5.  Capaian dan tantangan mendorong keadilan gender dalam rentan 20 tahun 

terakhir diberlakukannya perhutanan sosial.  

  

Keterangan Jurnal Perempuan 

Jurnal Perempuan merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap empat 

bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari). Jurnal Perempuan 

mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoretis hasil penelitian dengan analisis 

mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis 

gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu sosial 

budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi. 

Jurnal Perempuan telah terakreditasi secara nasional dengan No. 

Akreditasi:36/E/KPT/2019, peringkat SINTA 2. Semua tulisan yang dimuat di JP111 

menjadi hak cipta Yayasan Jurnal Perempuan dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dan diunggah di OJS (Open Journal System) www.indonesianfeministjournal.org 

Tenggat Waktu 

Semua tulisan diharapkan masuk ke email redaksi Jurnal Perempuan, 

redaksi@jurnalperempuan.com selambatnya pada hari Jumat, 14 Januari 2022. Bila 

ada pertanyaan harap email abby@jurnalperempuan.com dan 

daru@jurnalperempuan.com   
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1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan 

merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah 

diterbitkan sebelumnya. 

2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide 

tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian. 

3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), 

diketik dengan tipe huruf Calibri ukuran 12, Justify, spasi 1, pada kertas ukuran 

kuarto dan atau layar Word Document dan dikumpulkan melalui alamat email pada 

(redaksi@jurnalperempuan.com) dan abby@jurnalperempuan.com 

4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: Judul 

komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub 

bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. Nama ditulis tanpa gelar, 

institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. Abstrak ditulis dalam dua 

bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh 

lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. Pendahuluan bersifat uraian tanpa 

sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, 

dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode 

analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Pembahasan disajikan 

dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme 

dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. Penutup bersifat reflektif 

atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan 

mengandung nilai perubahan. Daftar Pustaka yang diacu harus tertera di akhir 

artikel. 

5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh 

(body note), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak 

dapat disederhanakan ditulis sebagai Catatan Akhir (endnote). 

6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem 

Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & 

Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat 

atau lebih pengarang. Contoh: 

Arivia, G 2003, Filsafat Berperspektif Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, 

Jakarta. 

Amnesty International (AI) 2010, Left Without a Choice: Barriers to Reproductive 

Health in Indonesia, diakses pada 5 Maret 2016, pukul 21.10 WIB, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for

_PSWG_en_Indonesia.pdf 

Candraningrum, D (ed.) 2014, Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of 

Fire and Narrative of Myth, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta. 



Dhewy, A 2014, “Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General 

Election”, Indonesian Feminist Journal, Vol. 2 No. 2, hh. 130-147. 
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7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris 

Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak 

akan dikembalikan. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan uang lelah, 

dua eksemplar JP cetak, dan menjadi SJP (bagian dari komunitas JP). 

8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan 

Redaksi dan Mitra Bestari. 

  

  

  

  

  

  

 


