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Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) 
merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 

dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, 

berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai 

pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan 

laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi 

akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan 

politik secara adil. 

Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan 

dan keadilan gender, Solidaritas Perempuan bekerja pada 4 fokus isu, 

yaitu (1) Konflik Sumber Daya Alam, (2) Kedaulatan Pangan, (3) Migrasi, 

Trafficking & HIV/AIDS, (4) Seksualitas dan Pluralisme. SP merupakan 

organisasi yang berbasiskan keanggotaan individu, dengan anggota hingga 

2012 berjumlah 774 orang, perempuan dan laki-laki, yang tersebar di 10 

Komunitas/Cabang, di antaranya SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP 

Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri 

Makassar, SP Palu, SP Kendari, SP Mataram, SP Sumbawa, dan SP 

Sintuwu Raya Poso 
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KATA PENGANTAR 

Pendanaan iklim yang masuk ke Indonesia, tidak terlepas dari pernyataan 

komitmen Indonesia untuk menurunkan emisinya hingga 26% dengan usaha 

sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2020, berdampak pada 

semakin masifnya proyek iklim di Indonesia, terutama dalam rangka persiapan 

untuk implementasi skema REDD+. Solidaritas Perempuan melihat pentingnya 

untuk melakukan pemantauan terhadap situasi tersebut, diawali dengan 

melakukan pemantauan terhadap proyek percontohan untuk pengurangan emisi 

dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), yaitu Kalimantan Forest and Climate 

Partnership di Kalimantan Tengah, yang memang menjadi Propinsi percontohan 

untuk REDD di Indonesia. Berbagai fakta permasalahan sosial, ekonomi dan politik 

ditemukan Solidaritas Perempuan, terutama bagi perempuan, baik dalam hal 

informasi, konsultasi dan partisipasi hingga pada persetujuan masuknya proyek. 

Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan merasa penting untuk 

memberikan penguatan  terhadap perempuan yang tinggal di wilayah proyek 

REDD+ KFCP.  Harapan besar Solidaritas perempuan dengan penguatan dan 

membangun kesadaran kritis perempuan, agar perempuan memiliki keberanian 

dan kemampuan untuk mendorong pengakuan terhadap perempuan sebagai 

pemangku kepentingan dan dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan 

keputusan, terutama untuk memperjuangkan akses dan kontrolnya atas 

pengelolaan hutan. Sebagai organisasi Feminis, maka pendekatan FPAR, (Feminist 

Partisipatory Action Riset)  merupakan metode yang tepat untuk melihat dan 

menganalisis relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan para actor yang 

berdampak pada ketidak adilan terhadap perempuan. Bersama perempuan 

komunitas, Solidaritas Perempuan melakukan penelitian terkait dampak dari 

proyek iklim tersebut terhadap perlindungan hak-hak perempuan di wilayah 

proyek. Riset ini dilakukan dengan dukungan dari mitra SP di tingkat regional, 

yaitu Asia Pacific Women Law and Development (APWLD).  

Hasil dari riset ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua 

yang terlibat dalam riset ini, terutama Margaretha Winda Febiana dan Puspa Dewy 

yang selama ini mengawal proses pelaksanaan riset, juga para peneliti lokal yang 

dengan semangat yang tinggi mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan 

setiap proses yang dilakukan di tingkat proyek, dalam hal ini, Ibu Sri Eldawati, Ibu 

Meluh, Ibu Inang, dan Ibu Mariati dari Desa Mantangai Hulu, Ibu Irma, Ibu Rica, Ibu 

Kamala, dan Ibu Gini Andriani dari Desa Kalumpang, serta Ibu Herlina Sukmawati, 

Ibu Lely dan Ibu Yuli dari Desa Sei Ahas. Penghargaan juga kami sampaikan 

kepada Tim Divisi Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam di Sekretariat 
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Nasional Solidaritas Perempuan, yaitu Aliza Yuliana dan Nisa Anisa atas semangat 

dan kerja kerasnya mendukung dan dan melancarkan pelaksanaan FPAR ini, 

terutama dalam proses penyusunan laporan FPAR ini hingga sampai menghasilkan 

informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Ucapan terima 

kasih kami sampaikan kepada APWLD yang selama ini terus berkomitmen 

mendukung kelancaran proses pelaksanaan riset dan memberikan peningkatkan 

kapasitas kepada para peneliti yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Kami berharap hasil riset FPAR ini dapat menjadi sumber referensi dan 

pembelajaran bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam melakukan 

perjuangan menghadapi krisis iklim, baik di tingkat lokal, nasional, regional 

maupun global.  

 

 
Jakarta, 25 Maret 2015 
 
 
 
Wahidah Rustam 
Ketua Badan Eksekutif Nasional 
Solidaritas Perempuan 
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AKRONIM dan SINGKATAN 

Cm  : Centimeter 

CKPP : The Central Kalimantan Peatland Project 

FGD : Focus Group Disscusion 

FPAR : Feminist Participation Action Reaserch  

GT  : Giga Ton 

GRK : Gas Rumah Kaca 

Ha  : Hektar 

IAFCP : Indonesia Australia Forest Carbon Parnership 

KFCP : Kalimantan Forest and Climate Partnership 

KPHL : KesatuanPengelola Hutan Lindung 

KK  : Kepala Keluarga 

KM  : Kilometer 

LDP : Lembaga Dayak Panarung 

LSPBM : Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat 

PTGLD : Peta Tata Guna Lahan Desa 

PLG : Proyek Lahan Gambut 

REDD  : Reduction Emission Degradation and Deforestation 

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

RT  : Rukun Tangga 

SATGAS : Satuan Tugas 

STRADA : Strategi Daerah 

SP  : Solidaritas Perempuan  

TP        : Tim Pengawas 

TPK      : Tim Pengelola Kegiatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak 

perubahan iklim. Tingginya bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti banjir, 

tanah longsor, Kekeringan, badai  adalah fakta atas kerentanan tersebut.  Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa selama 1982-2012 

telah terjadi banjir (4,121), tanah longsor (1,983), Badai (1,903) dan kekeringan 

(1,414), sebagai dampak dari fenomena perubahan iklim (Data BNPB, 2013). Di 

tengah kebutuhan yang tinggi untuk upaya adaptasi,  Indonesia  justru  

menyatakan komitmennya mengurangi emisi hingga 26% pada tahun 2020 

dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Pernyataan 

tersebut dikeluarkan Presiden SBY pada pertemuan perundingan internasional 

untuk perubahan iklim, COP 15 di Copenhagen, Denmark. Dari penurunan emisi 

26% ini, sebanyak 14% diharapkan berasal dari sektor kehutanan.1 Komitmen ini 

diterjemahkan dengan pengembangan kebijakan dan proyek percontohan untuk 

pengurangan emisi dengan mekanisme REDD+, yang dikembangkan untuk masuk 

ke dalam skema perdagangan karbon internasional atau menggunakan 

mekanisme pasar. Komitmen Indonesia telah mengundang berbagai pendanaan 

iklim masuk ke Indonesia. Hingga tahun 2011 komitmen pendanaan iklim ke 

Indonesia telah mencapai USD 4,4 milyar, terbagi dalam USD 3,48 bantuan 

bilateral dan USD 913 juta bantuan multilateral, yang ditujukan untuk aktivitas 

mitigasi perubahan iklim.2 Hingga tahun 2010, telah ada 44 proyek percontohan 

REDD (REDD Readiness) di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan berbagai 

bentuk dan sumber pendanaan. Sedangkan, sumber pendanaan untuk adaptasi 

perubahan iklim masih mengandalkan dana APBN (Bappenas, 2013). 

Lebih lanjut lagi, Presiden SBY kemudian memilih Kalimantan Tengah 

sebagai Propinsi Percontohan pelaksanaan REDD+  dalam Sidang Kabinet, 

Desember 2010.3 Presiden memilih Kalimantan Tengah berdasarkan kombinasi 

dari penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan hasil penilaian SATGAS 

REDD menunjukan bahwa Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan tutupan 

                                                           
1
 UNREDD Programme, Implementasi Mekanisme REDD+ di Propinsi Sulawesi Tengah, 

Ringkasan Eksekutif Persiapan REDD+ di Sulawesi Tengah. 
2
 Brown, Jessica and Leo Peskett, Climate Finance in Indonesia: Lessons for the Future of 

Public Finance for Climate Change Mitigation 
3
 Presiden Pilih Kalteng Provinsi Percontohan REDD, 

http://www.antaranews.com/berita/239939/presiden-pilih-kalteng-provinsi-percontohan-
redd  

http://www.antaranews.com/berita/239939/presiden-pilih-kalteng-provinsi-percontohan-redd
http://www.antaranews.com/berita/239939/presiden-pilih-kalteng-provinsi-percontohan-redd
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hutan dan lahan gambut yang cukup luas, dengan ancaman dari deforestasi yang 

nyata. Tingkat kesiapan dan komitmen dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk 

melaksanakan REDD plus juga dinilai menjanjikan. Hal ini didukung dengan ada 

proyek percontohan REDD di Kalimantan Tengah, dikenal sebagai Kalimantan 

Forest and Climate Partnership (KFCP), yang didukung dengan dana sebesar 30 

juta dollar AUS dari program Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership 

(IAFCP), ditandatangani Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia pada 13 Juni 

2008.4 

Fakta yang ditemukan oleh Solidaritas Perempuan di wilayah Kecamatan 

Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, yang menjadi lokasi 

proyek REDD+ Kalimantan Forest and Climate Partnership, adalah perempuan 

terpinggirkan dari akses informasi dan proses pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di sekitar mereka. Perempuan 

di wilayah tersebut, tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proyek 

REDD di tanah mereka, termasuk dampak dan sumber pendanaan proyek. 

Perempuan tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan proyek dan jarang diminta 

pendapat dan persetujuannya selama proses pengambilan keputusan. Lebih 

lanjut lagi, Perempuan di sana tidak terlibat dalam konsultasi dan/atau tidak 

berkesempatan untuk memberikan persetujuan/penolakan mereka atas proyek 

KFCP tersebut.   

Sedangkan, pada kenyataannya, peran perempuan di wilayah tersebut 

dalam pengelolaan sumber daya alam sangat lah kuat. Aktivitas mereka sehari-

harinya adalah menyadap karet, menangkap ikan, mencari kayu dan obat-obatan 

di dalam hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Ketergantungan mereka atas 

sumber daya hutan masih sangat lah tinggi. Apapun yang terjadi pada hutan di 

sekitar wilayah hidup mereka akan berdampak  pada kehidupan mereka, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 
Perempuan dalam Konteks Nasional 

Indonesia adalah negara dengan populasi tertinggi keempat di dunia dan 

merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia.5 

Penduduk Indonesia mencapai 237.641.3266 jiwa dengan latar belakang budaya, 

bahasa, agama dan kepercayan yang berbeda-beda, yang lahir dari 13.466 pulau. 

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia banyak mengadopsi 

                                                           
4
 Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP) Design Document, 2009. 

5
 UN Women Factsheet on Indonesia, http://www.unwomen-

eseasia.org/docs/factsheets/03%20INDONESIA%20factsheet.pdf 
6
 Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 

http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/03%20INDONESIA%20factsheet.pdf
http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/03%20INDONESIA%20factsheet.pdf
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aturan-aturan yang mengatasnamakan agama, di mana dalam penerapannya 

telah memperkuat budaya patriarkhi yang banyak mendomestifikasi perempuan. 

Hal ini telah mengakibatkan otonomi tubuh perempuan dan  ruang gerak 

perempuan di ranah publik dibatasi, seperti dalam ruang-ruang pengambilan 

keputusan.  

Akses dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan 

pengelolaan Sumber Daya Alam masih sangat rendah di berbagai tingkatan mulai 

dalam rumah tangga sampai tingkat nasional dan internasional.7 Perempuan juga 

terbatas akses dan kontrol perempuan atas pendidikan, informasi, pelatihan, 

modal, lahan, dan teknologi tentang Sumber Daya Alam. Ketidakadilan dalam 

menikmati manfaat pembangunan Sumber Daya Alam masih terjadi. Perempuan 

mengalami beban lebih besar ketika terjadi dampak pengrusakan lingkungan. 

Akibatnya, dampak negatif degradasi Sumber Daya Alam  pada perempuan lebih 

besar daripada laki-laki.  

Walaupun secara regulasi, pendidikan perempuan dan laki-laki sama, 

tetapi dalam praktek dan pendekatan pendidikan masih mengadopsi budaya 

partiarkhi, perempuan masih menjadi mahluk nomor dua dalam memperoleh 

pendidikan, dimana masyarakat lebih mengutamakan anak laki-laki untuk 

mengenyam pendidikan. Ini berdampak pada mayoritas mata pencaharian 

perempuan adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, misalnya 

menjadi buruh, pekerja rumah tangga, atau menjadi buruh migrant di luar negeri. 

Dilihat dari presentasenya, perempuan yang bekerja sebagai buruh formal 53.3% 

dibandingkan laki-laki yang mencapai 86.2%. Angka pengangguran tetap tinggi 

dengan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang menganggur atau te 

dengan Unemplibat dalam pekerjaan yang rentan dan beresiko di sektor 

informal.8    

 Selain itu, perlindungan hukum pada hak-hak perempuan juga masih 

sangat lemah.9 Hak perempuan korban eksploitasi sumber daya alam, perempuan 

yang bekerja sebagai buruh migran-pekerja rumah tangga, perempuan petani, 

                                                           
7
 Laporan Bayangan 20 Tahun Implementasi Deklarasi Beijing Dan Landasan Aksi Beijing 

Versi 22 Oktober 2014, yang disusun oleh 54 perwakilan  lembaga-lembaga perempuan 
dari latar belakang organisasi massa, NGO, organisasi berbasis agama, dan lembaga 
kajian.   
8
 UN Women Factsheet on Indonesia, http://www.unwomen-

eseasia.org/docs/factsheets/03%20INDONESIA%20factsheet.pdf 
9
 Laporan Bayangan 20 Tahun Implementasi Deklarasi Beijing Dan Landasan Aksi Beijing 

Versi 22 Oktober 2014, yang disusun oleh 54 perwakilan  lembaga-lembaga perempuan 
dari latar belakang organisasi massa, NGO, organisasi berbasis agama, dan lembaga 
kajian. 

http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/03%20INDONESIA%20factsheet.pdf
http://www.unwomen-eseasia.org/docs/factsheets/03%20INDONESIA%20factsheet.pdf
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perempuan adat, sampai saat ini masih belum terlindungi dan terpenuhi. Berbagai 

kasus perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan industri ektraktif, 

seperti perkebunan skala besar dan pertambangan. Para perempuan terpaksa 

beralih profesi, atau bekerja serabutan, akibat hilangnya tanah mereka untuk 

bertani. Selain itu, tidak jarang perempuan mengalami kekerasan psikis dan fisik 

saat perampasan tanah terjadi. Intimidasi oleh perusahaan juga kerap terjadi pada 

perempuan, yang berakibat pada munculnya trauma pada perempuan.  

Padahal sejak tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi CEDAW, dan 

memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang 

ditujukan mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Namun 

sayangnya, perangkat yang disediakan oleh pemerintah belum menjawab 

permasalahan yang ada. Walaupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak telah melakukan MoU dengan 32 Kementerian terkait 

pengarusuatamaan gender, namun inipun tidak memberi dampak yang signifikan 

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian-kementerian tersebut. 

 

Perempuan Dalam Konteks Lokal 

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia 

dengan luas wilayah 153 564 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 2.384.700 jiwa, 

yang terdiri dari 1.243.800 laki-laki dan 1.140.900 perempuan.10 Provinsi ini terbagi 

menjadi 14 kabupaten/kota dengan jumlah total 1.356 desa. Provinsi Kalimantan 

Tengah sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 8,7 juta ha atau 

57 % dari luas wilayahnya. Tutupan hutan tersebut, telah berkurang seluas 

570.000 ha jika dibandingkan dengan tutupan hutan tahun 2000 yang seluas 9,3 

juta ha atau berkurang 7 persen dalam waktu 9 tahun atau rata-rata 63.000 

ha/tahun.11 Sedangkan, Kabupaten Kapuas adalah salah satu Kabupaten yang 

terletak di Propinsi Kalimantan Tengah yang memiliki uas wilayah 14.999 Km2 

(9,77% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah).12 Suku bangsa yang 

dominan di Kalimantan Tengah adalah suku Dayak, yang merupakan penduduk 

asli di pulau Kalimantan.  

                                                           
10

 Kalteng dalam Angka 2014, http://kalteng.go.id/userfiles/file/masakemasa/kalteng-
dalam-angka-2014.pdf  
11

 Governors’ Climate & Forests Task Force Kalimantan Tengah, 
http://www.gcftaskforce.org/documents/Kalteng%20-%20GCF%20Draft%20Booklet.pdf  
12

 Informasi Kabupaten Kapuas, 
http://www.kapuaskab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemi
d=34  

http://kalteng.go.id/userfiles/file/masakemasa/kalteng-dalam-angka-2014.pdf
http://kalteng.go.id/userfiles/file/masakemasa/kalteng-dalam-angka-2014.pdf
http://www.gcftaskforce.org/documents/Kalteng%20-%20GCF%20Draft%20Booklet.pdf
http://www.kapuaskab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=34
http://www.kapuaskab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=34
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Sistem geneologis dalam masyarakat Dayak adalah pa¬rental, di mana 

garis keturunan ayah dan ibu dianggap sama, oleh sebab itu, dalam struktur 

masyarakat Dayak, pada hakikatnya kaum perempuan mempunyai kedudukan 

yang sama dengan kaum pria, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan 

religius.13 Namun, kendatipun menganut pola keluarga parental, juga 

mempraktekkan pola patriarkat, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga dan 

berkuasa dalam hal mengambil keputusan, pemenuhan ekonomi, aktivitas sosial, 

budaya, dan politik, dan keamanan keluarga.14 Hal ini juga terlihat dari 

pengambilan suatu keputusan penting dalam keluarga yang berperan adalah laki-

laki, bukan perempuan, misalnya dalam keluarga orang Dayak selalu ada yang 

disebut dengan wali/asbah biasanya seorang laki-laki (contohnya dalam 

perkawinan), baik dalam keluarga inti maupun dalam keluarga luas.  

Selain itu, dalam kegiatan pertanian, mulai dari menebas, menebang, 

membakar dan menanam padi peran laki-laki lebih dominan dibandingkan 

perempuan, sedangkan dalam kegiatan merumput, menuai padi, dan proses 

pembersihan padi perempuan lebih dominan, dibandingkan laki-laki. Namun, 

dalam melakukan kegiatan luar (sosial, budaya dan politik) laki-laki tetap 

dominan, sementara kegiatan di ruang domestik untuk pekerjaan rumah tangga 

dan mengurus anak-anak, masih dibebankan dan menjadi tanggung jawab 

perempuan.. . 

 

Situasi perempuan, baik di tingkat nasional maupun lokal, akan 

berpengaruh dan berpotensi memperkuat ketidakadilan gender, terutama bagi 

perempuan Dayak, dalam menghadapi perubahan iklim maupun kebijakan dan 

proyek iklim yang ada di wilayahnya.  

 
Peran Organisasi 

Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) 

merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengan 

tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-

prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan 

yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara 
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dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, 

budaya, ekonomi dan politik secara adil. Hingga 2012, Solidaritas Perempuan (SP) 

memiliki 774 anggota berasal dari komunitas komunitas, aktivis, akademisi 

maupun mahasiswa, yang tersebar di seluruh Indonesia dan mayoritas tergabung 

dalam 10 komunitas SP di 8 Propinsi di Indonesia, yaitu SP Bungoeng Jeumpa 

(Aceh), SP Palembang (Sumatera Selatan), SP Jabotabek (DKI Jakarta dan 

sekitarnya), SP Kinasih (Yogyakarta), SP Anging Mammiri Makassar (Sulawesi 

Selatan), SP Palu (Sulawesi Tengah), SP Sintuwu Raya Poso (Sulawesi Tengah), 

SP Kendari (Sulawesi Tenggara), SP Mataram (Nusa Tenggara Barat), SP 

Sumbawa (Nusa Tenggara Barat). 

Solidaritas Perempuan secara konsisten telah memperjuangkan keadilan 

gender dan hak-hak perempuan, terutama perempuan komunitas melalui 

berbagai upaya penguatan dan pemberdayaan perempuan, baik di tingkat akar 

rumput, aktivis, maupun mahasiswa, memperjuangkan hak-hak yang terlanggar, 

serta mendorong perubahan kebijakan yang mengarah pada penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan hak perempuan serta kepentingan keadilan bagi 

masyarakat, termasuk pada isu sumber daya alam dan lingkungan antara lain 

dengan memperkuat akses dan kontrol perempuan atas pengelolaan lingkungan 

dan sumber daya alam  sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-haknya 

yang terlanggar, mampu melawan kebijakan dan proyek yang berbasis pada 

mekanisme pasar; serta melawan pembiayaan internasional yang memiskinkan 

perempuan dan memicu konflik sumber daya alam.  

Pada isu perubahan iklim, Solidaritas Perempuan telah memantau 

perkembangan dan mengadvokasi kebijakan, proyek dan pendanaan iklim, baik di 

tingkat nasional maupun internasional sejak tahun 2007 dan mulai memantau di 

tingkat wilayah sejak tahun 2012. Solidaritas Perempuan secara konsisten 

mendorong dan mendesakkan keadilan iklim berkeadilan gender dalam kebijakan 

program dan pendanaan perubahan iklim, antara lain dengan mengembangkan 

dan mendorong adanya aturan perlindungan perempuan untuk kebijakan dan 

proyek iklim untuk diadopsi sebagai kebijakan. Sepanjang tahun 2013, Solidaritas 

Perempuan bersama perempuan komunitas telah melakukan pemantauan 

terhadap pengembangan kebijakan dan pelaksanaan proyek percontohan REDD+ 

di wilayah, termasuk di Kalimantan Tengah. 

Dalam penelitian ini, Solidaritas Perempuan bersama-sama dengan 

perempuan komunitas melaksanakan penelitian FPAR mengenai dampak dari 

kebijakan dan proyek iklim terhadap kehidupan perempuan yang tinggal dan 

hidup di wilayah proyek iklim, dan secara khusus berperan dalam memberikan 
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peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi perempuan komunitas dalam 

mengidentifikasi permasalahan, memetakan aktor dan mengumpulkan informasi 

dan data sebagai bahan advokasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan 

atas pengelolaan sumber daya hutan.  
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BAB II 

KERANGKA PENELITIAN 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Meningkatkan pemahaman dan kapasitas perempuan, termasuk 

perempuan adat, mengenai kebijakan dan proyek iklim, khususnya 

REDD+, serta memperkuat pemahaman mengenai hak-hak perempuan 

dalam pengelolaan sumber daya hutan 

2) Mengidentifikasi permasalahan dan dampak dari proyek REDD+ terhadap 

masyarakat, khususnya perempuan dan bagaimana dampak tersebut 

memperburuk situasi ketidaksetaraan dan relasi gender. 

3) Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan perempuan dalam 

menghadapi kebijakan dan proyek REDD+, dalam kaitannya dengan 

perlindungan hak-hak perempuan.  

4) Mengidentifikasi kebijakan Negara dan kebijakan lokal  yang  berpotensi 

memperburuk situasi perempuan karena proyek REDD+.  

5) Memperkuat kapasitas bagi perempuan dalam memetakan, 

mengidentifikasi persoalan perempuan akibat proyek REDD+, 

memunculkan inisiatif perempuan untuk terlibat dalam pengambilan 

keputusan terkait proyek di wilayah mereka. 

6) Mengembangkan strategi advokasi dan penguatan perempuan, 

berdasarkan hasil penelitian, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan 

dan memastikan perlindungan perempuan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan terfokus pada dampak dari kebijakan dan proyek 
REDD+ terhadap hak-hak perempuan serta inisiatif perempuan dalam 
menghadapi dampak tersebut, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan 
perempuan di wilayah Proyek Percontohan REDD Kalimantan Forest and Climate 
Partnership (KFCP) di Kalimantan Tengah  

Adapun Cakupan penelitian adalah: 

 Dampak dari masuknya proyek REDD+ dikaitkan dengan situasi social, 
ekonomi, budaya dan politik perempuan di wilayah fokus penelitian 

 Upaya atau inisiatif perempuan dalam menghadapi proyek REDD+ yang 
masuk ke wilayahnya 

 Memetakan dan menganalisa dari aspek kebijakan nasional dan daerah 
yang berkaitan dengan proyek REDD+ 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode FPAR (Feminist Partisiparoty Action 

Research), di mana pengalaman dan pengetahuan perempuan merupakan hal 

yang utama dalam penelitian ini. Metode ini juga memberikan penguatan kepada 

perempuan komunitas, sehingga perempuan paham, sadar, dan melakukan aksi-

aksi  melawan segala kebijakan dan proyek yang melanggar hak-hak mereka. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.  

 

Adapun teknik pengumpulan informasi yang digunakan adalah:  

1. Studi literatur, yaitu literatur terkait dengan kebijakan proyek REDD+, 

baik, nasional, maupun lokal diutamakan literatur mengenai proyek 

REDD+ dan perempuan.  

2. Observasi langsung dan live-in. Dimana metode tersebut adalah untuk 

mengamati secara langsung situasi sosial, ekonomi, budaya dan politik 

perempuan yang ada di Desa Sei Ahas, Kalumpang dan Mantangai Hulu 

dikaitkan dengan proyek REDD+ KFCP .  

3. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Perempuan (Tim riset), untuk 

memetakan dampak dan aktor yang berpengaruh di desa mereka.  Selain 

memetakan, FGD juga akan dilakukan untuk mendiskusikan bersama 

perempuan terkait temuan-temuan yang telah diperoleh oleh perempuan.  

4. Diskusi kampung untuk mendiskusikan situasi perempuan di Desa Sei 

Ahas, Kalumpang dan Mantangai Hulu terkait proyek REDD+ KFCP 

5. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam, maka dilakukan 

wawancara dan FGD mendalam dengan perempuan, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, pemimpin perempuan, pelaksana proyek REDD+ KFCP,  NGO 

dan pemerintahan. 

Critical Pathway  

1. Perangkat Pengetahuan   

Prosesnya dimulai dengan mengembangkan beberapa dokumen pendukung 

untuk membantu tim penelitian dalam melakukan penelitian di lapangan. 

Perangkat pengetahuan yang dikembangkan adalah: (a) Bahan 

bacaan/literature popular terkait perempuan dan proyek iklim REDD+ serta 

hak-hak perempuan dalam pengelolaan hutan, (b) Panduan untuk melakukan 

wawancara, FGD dan diskusi kampong, serta pendokumentasian, termasuk 

untuk menelaah kebijakan iklim.  

2. Peningkatan Kapasitas bagi Tim Peneliti Lokal dan Perempuan Komunitas 

lainnya 
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Dokumen yang dikembangkan menjadi bahan untuk memperkuat perempuan 

melalui FGD dan diskusi kampung, yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis situasi perempuan terkait proyek iklim, serta melakukan 

pemetaan actor dan factor yang mempengaruhi situasi perempuan, termasuk 

dalam proses memperkuat perempuan.  

3. Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) 

Proses ini dilakukan tidak hanya untuk mengetahui perspektif dari pemangku 

kepentingan yang menentang proyek iklim, tapi juga untuk mengetahui sejauh 

mana para pemangku kepentingan mendukung upaya perempuan dalam 

memperjuangkan hak-hak mereka. Wawancara dilakukan terhadap pemangku 

kepentingan di tingkat desa (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh 

perempuan) dan pemerintah desa.  

4. Validasi Data Hasil Penelitian 

Validasi data hasil penelitian dilakukan melalui Workshop hasil penelitian yang 

dilakukan bersama dengan perempuan komunitas dan tim peneliti untuk 

memeriksa kembali data hasil penelitian dan melakukan verifikasi data 

bersama perempuan komunitas. 

5. Penggalangan dukungan untuk perempuan komunitas dan perubahan 

kebijakan di Kalimantan Tengah, yang dilakukan melalui diskusi dengan 

pemangku kepentingan di wilayah penelitian, komunitas di sekitar wilayah 

penelitian, dan organisasi masyarakat sipil pemerhati isu kehutanan dan 

perubahan iklim, serta melalui media lokal. 

6. Dialog dengan Pengambil Kebijakan  

Data hasil penelitian menjadi bahan untuk dialog mengenai kebijakan dan 

proyek iklim di Kalimantan Tengah.  

 

 

Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan selama 12 bulan (Januari-Desember 2014), 

melalui beberapa tahapan, yaitu selama Januari-Mei 2014 merupakan tahapan pra 

riset atau persiapan penelitian, di mana dilakukan kegiatan konsolidasi 

perempuan, peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam melakukan FPAR, 

serta membangun desain penelitian bersama perempuan komunitas. Selama Juni-

Desember 2014 merupakan tahapan pelaksanaan FPAR, termasuk pengumpulan 

data dan pendokumentasian, serta mulai melakukan advokasi kepada pemerintah 

daerah (Task force REDD+ di Kalimantan Tengah).    
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Tim Peneliti Lokal 

Proses pemilihan tim peneliti lokal dilakukan melalui proses diskusi di 

antara kelompok-kelompok perempuan yang selama ini berkegiatan bersama 

dengan Solidaritas Perempuan dengan memperhatikan kapasitas dan kesiapan 

untuk melakukan penelitian. Dari hasil diskusi, terbentuk Tim Peneliti di tiap desa 

di mana dilakukan penelitian, yang terdiri dari 4 orang di Desa Mantangai Hulu, 4 

orang di Desa Kalumpang dan 3 orang di Desa Sei Ahas.  

 

Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah proyek percontohan REDD Kalimantan Forest 

and Climate Partnership (KFCP)-informasi proyek tersedia dalam sub bagian 

tersendiri, tepatnya di 3 desa dari 7 desa dan 7 dusun yang menjadi lokasi proyek. 

Ketiga desa tersebut adalah Desa Mantangai Hulu, Desa Kalumpang dan Desa Sei 

Ahas di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.  

 

Desa Mantangai Hulu 

Desa Mantangai Hulu berada di pinggiran sungai Kapuas, yang berjarak 2 

km dari Kecamatan Mantangai atau 92km dari wilayak Kabupaten Kapuas serta 

139 km dari ibukota Propinsi kalimantan Tengah, dengan luas wilayah kurang 

lebih 18.100 Km. Desa Mantangai Hulu dapat diakses melalui jalan sungai dengan 

menggunakan perahu atau dengan menggunakan jalan darat. Mayoritas 

penduduk Desa Mantangai Hulu dihuni oleh suku asli yaitu Suku Dayak Ngaju, 

dengan Jumlah penduduk Desa Mantangai Hulu menurut data tahun 2010 

sebanyak 2.482 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.247 jiwa dan penduduk 

perempuan 1. 235 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 510 KK yang 

tersebar di 5 RT. Selain dihuni oleh masyarakat asli suku Dayak Ngaju hingga 

berkisar 95 persen, Desa Mantangai Hulu pun di huni oleh Masyarakat pendatang, 

yang berasal dari Suku Jawa dan Banjar. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa 

Mantangai Hulu belum bisa dikatakan sejahtera, yang mana terdeteksi dari data 

kemiskinan pada tahun tahun 2010, di mana jumlah keluarga pra sejahtera dan 

sejahtera tercatat sebanyak 183KK atau berkisar 30,6 persen. Mayoritas 

penduduknya sudah beragama Islam dengan presentasi terbanyak dibanding 

dengan agama lainnya, yaitu Kristen dan Kaharingan (agama asli suku Dayak 

Ngaju). Dari segi pendidikan, masih banyak masyarakat desa yang buta huruf, 

namun dengan semakin membaiknya fasilitas pendidikan di Desa Mantangai 

Hulu, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama 

hingga sekolah menengah atas, maka kini sudah hampir tidak ada anak-anak di 
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usia sekolah yang tidak sekolah, didukung juga dengan adanya program wajib 

belajar 9 tahun.  

Fasilitas kesehatan di desa ini masih minim, karena tidak ada rumah sakit, 

namun pelayanan ada pelayanan puskesmas. Di desa ini sudah masuk listrik, 

namun masih sangat minim pelayanannya. Sanitasi dan air bersih di kampung ini 

pun masih kurang layak, MCK masih bergantung pada air sungai Kapuas. Adanya 

layanan PDAM di desa ini tidak terlalu membawa pengaruh karena kualitas air 

yang disediakan pun masih jauh dari baik dan hanya 5% saja masyarakat yang bisa 

menikmati ketersediaan air bersih. Selebihnya masyarakat desa Mantangai Hulu 

masih mengkonsumsi air sungai yang sudah tercemar limbah perusahaan sawit 

dan perusahaan lainnya. Selain air sungai tersebut dikinsumsi, masyarakat juga 

menggunakan air sungai tersebut untuk sanitasi. tak jarang masyarakat pun 

sering menderita penyakit seperti muntaber, gatal-gatal dan penyakit kulit 

lainnya. 

Mayoritas mata pencaharian masyarakat baik laki-laki maupun 

perempuan di Desa Mantangai Hulu adalah sebagai petani karet, petani padi, 

nelayan sungai dan pengrajin anyaman rotan khusus bagi perempuan. Namun ada 

juga yang bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Pada proyek  Lahan 

Gambut Sejuta Hektar (PLG) yang dilakukan pada tahun 2005, Desa Mantangai 

Hulu merupakan salah satu kawasan yang masuk untuk percetakan sawah baru 

yang terletak di bagian atas di belakang pemukiman masyarakat. Sistem 

perladangan di desa ini menggunakan sistem perladangan menetap. Rata-rata 

lahan yang dikelola oleh masyarakat Desa Mantangai Hulu sekitar 2 Hektar untuk 

perladangan, di mana dalam satu 1 tahun 1 kali menanam dan 1 kali panen. 

Biasanya mereka mendapatkan hasil 1,5-2 ton per Hektar. Untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya masyarakat Desa Mantangai Hulu bergantung kepada 

perkebunan karet dan juga rotan. Untuk rotan, biasanya mereka panen dalam 3 

tahun sekali, di mana tanaman rotan ini digunakan sebagai bahan baku anyaman 

oleh sebagian kaum perempuan di Desa Mantangai Hulu. 

Sejak jaman dulu masyarakat Desa Mantangai Hulu sangat memegang 

teguh rasa toleransi dan menghargai antar sesame serta budaya gotong royong. 

Salah satu contoh dari budaya gotong royong adalah ketika melakukan Menugal 

(menanam padi) masyarakat saling membantu dalam kegiatan tersebut. 

Sedangkan, dalam kepercayaan adat istiadat,  masyarakat Desa Mantangai Hulu 

masih sangat kental dengan budaya nenek moyang mereka. Kebiasaan 

masyarakat Dayak untuk melakukan ritual-ritual terbukti masih dilakukan sampai 

sekarang, meski mereka sudah menganut agama lain, antara lain ritual adat (1) 
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Acara Balian (membayar hajat), (2) Mapas Lewu ( membersihkan kampung dari 

kuasa  roh Jahat), (3) Mampakan sahut lewu ( memberikan sesajin kepada roh 

yang dianggap dapat memberikan rejeki), (4) Manyanggar (membersihkan 

kampung dari kuasa roh jahat), 5) Mamanggul ( melakukan ritual adat sebelum 

melakukan pesta pernikahan).15 

 

Desa Kalumpang 

Desa Kalumpang terletak di pinggiran sungai Kapuas, bersebelahan 

dengan Desa Mantangai Hulu. Desa Kalumpang mempunyai luas wilayah sekitar 

17.000 Ha, dengan jumlah penduduk per tahun 2010, berjumlah 1024 jiwa terdiri 

dari 523 jiwa laki-laki dan 501 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 262 yang tersebar di 3 RT. Kepadatan penduduk 3 jiwa / km dengan luas 

pemukiman 210 Ha.  

Untuk sarana pendidikan di Desa Kalumpang saat ini baru tersedia 

bangunan sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama. namun meski demikian anak-anak usia sekolah tidak sampai ada yang 

tidak sekolah atau putus sekolah. Tenaga guru pun tersedia dan memadai. Dari 

segi kesehatan, di Desa Kalumpang cukup tersedia tersedia tenaga medis, seperti 

bidan dan mantri. Namun, dalam hal sanitasi, masyarakat masih banyak yang 

tergantung pada air sungai Kapuas, seperti untuk MCK dan termasuk untuk air 

minum. Tidak jarang, masyarakat mengalami penyakit seperti muntaber, gatal-

gatal dll,  karena kondisi air sungai yang tercemar. Meski sebagian masyarakat 

memiliki sumur bor, namun tidak semua masyarakat bisa menikmati air tersebut. 

Di desa ini sudah ada layanan listrik, namun dengan kualitas pelayanan yang 

sangat terbatas dan masyarakat masih sering mengalami mati lampu. 

Kegiatan pertanian masih dilakukan dengan cara tradisional dengan cara 

ladang berpindah-pindah. Hal ini metode yang cukup efektif  digunakan oleh para 

petani dengan alasan mudah dan murah. Tanaman yang biasa ditanam adalah 

padi, jagung, ubi kayu, pisang dan sayur mayur. Mata pencaharian utama 

masyarakat adalah petani karet, nelayan sungai, petani padi dan palawija serta 

pengrajin rotan.  

Dalam masalah keagamaan masyarakat Desa Kalumpang sangat toleransi 

dan saling menghargai. Sementara dalam budaya, seiring dengan perkembangan 

zaman, banyaknya teknologi canggih, tidak merubah tradisi budaya Dayak di 

Desa Kalumpang. Meski banyak masyarakat pendatang ke Desa Kalumpang, 

namun  Budaya Dayak masih dominan sebagian besar adalah penduduk lokal  
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 Hasil Wawancara Mantir Adat Desa Mantangai Hulu tanggal 18 juli 2014. 
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suku Dayak Ngaju yang tinggal di Desa Kalumpang dan bahasa yang digunakan 

pun bahasa dayak Ngaju ( bahasa Ibu). 

Dalam adat sendiri, Desa Kalumpang memiliki Mantir Adat yang dipilih 

oleh masyarakat mewakili 3 Agama yaitu Mantir dari Agama Islam, Kristen dan 

Kaharingan, yang bertugas mengatur dan menjalankan adat di Desa Kalumpang. 

Aturan-aturan atau norma-norma yang masih berlaku bagi masyarakat yang 

melanggar akan dikenakan sanksi dengan Jipen (Denda adat), disesuaikan dengan 

tingkat berat dan ringan kesalahan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan ritual adat 

yang masih berlaku di Desa Kalumpang, seperti upacara Tiwah (mengantarkan 

jasad ke surga), Mapas Lewu (membersihkan kampung dari roh jahat), Tampung 

Tawar dan Sangiang membayar hajat.  

 

Desa Sei Ahas 

Desa Sei Ahas terletak di pinggiran sungai Kapuas di mana jarak Desa 

dengan pusat pemerintahan Kecamatan adalah 15 Km, namun Desa ini hanya 

dapat diakses melalui jalur sungai karena jalur daratnya terputus. Luas wilayah 

desa ini mencapai 13.500 Ha, dengan jumlah penduduk Desa Sei Ahas 1.406  jiwa 

terdiri dari 939 jiwa laki-laki dan 467 jiwa perempuan dari 237 Kk, tersebar di 2 RT.  

Sebagian besar masyarakat yang menduduki Desa Sei Ahas ini adalah masyarakat 

Lokal Dayak Ngaju hampir 98 persen, sedangkan sisanya pendatang dari suku 

banjar dan suku Jawa.  

Pendidikan Masyarakat di Desa Sei Ahas, banyak yang tidak memiliki 

pendidikan, menurut data tahun 2010, 535 jiwa masyarakat tidak tamat sekolah 

dasar, 70 jiwa bisa menyelesaikan sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah 

Pertama, 8 orang bisa melanjutkan pendidikan dari sekolah menengah pertama 

dan 1 jiwa bisa melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi, sementara 151 

jiwa buta huruf.16 Dalam hal sanitasi dan air bersih, warga Desa Sei Ahas sangat 

bergantung pada air Sungai Kapuas yang sudah tercemar, tanpa ada alternative 

air bersih lainnya. Semua warga masyarakat menggunakan air sungai untuk 

kehidupan sehari-harinya, contohnya untuk mandi, minum, memasak, cuci piring 

dan baju, sekaligus buang air besar dan kecil, warga desa sei ahas menggunakan 

air dari sungai Kapuas. Hal ini berpengaruh pada perempuan, karena perempuan 

yang lebih banyak bersinggungan dengan air saat melakukan pekerjaan rumah 

tangga, seperti mencuci, memasak dan memandikan anak. Di desa ini juga belum 

ada layanan listrik. Mayoritas Pekerjaan atau mata pencaharian adalah petani 

                                                           
16

 Data Desa, RPJMDS Desa Sei Ahas tahun 2010. 
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karet dan berladang padi, dengan Potensi kekayaan alam atau Hasil bumi utama 

berupa karet, ikan, rotan dan padi. 

  

Situasi Perempuan di Wilayah Penelitian 

Perempuan hidup dan bergantung kepada hutan, di mana hutan bagi 

mereka memiliki makna yang sangat besar dimana hutan adalah lumbung 

kehidupan mereka. Mereka bisa mendapatkan bahan pangan dan obat-obatan 

dari dalam hutan untuk kebutuhan keluarga mereka. Sumber-sumber yang ada di 

hutan seperti rotan diolah menjadi kerajinan tangan anyaman, yang 

dimanfaatkan kaum perempuan sebagai  sumber ekonomi keluarga mereka. 

Hutan bagi perempuan, selain sebagai tempat bercocok tanam, juga memiliki 

makna spiritual yang tinggi.  

 

 

 

 

 

Aktivitas perempuan menyadap 
Karet di Hutan 

Perempuan Mantangai Hulu 

menganyam rotan 

Aktivitas perempuan Desa 
Kalumpang untuk mencapai kebun 

karet mereka di Hutan 

Aktivitas Perempuan Menanam 

(Menunggal) 
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Aktivitas Rumah Tangga Perempuan di Desa Sei Ahas 

Selain pergi ke kebun untuk menyadap karet setiap harinya dan mencari 

bahan baku anyaman rotan, perempuan pada umumnya masih melakukan fungsi 

dan tugasnya sebagi ibu rumah tangga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi Proyek Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) 

Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) merupakan aktivitas 

demonstrasi REDD dengan dukungan dana program dari Indonesia-Australia 

Forest Carbon Partnership (IAFCP) sebesar AUSD 30.000.000.17 Proyek 

percontohan REDD pertama di Indonesia ini direncanakan berlangsung selama 3 

tahun (2009-2012) dan berlokasi di 7 (tujuh) desa dan 7 (tujuh) dusun di 

Kecamatan Mantangai  dan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, dengan areal 

seluas 120.000 hektar. Sebagian besar kawasan hutan dan gambut di daerah 

tersebut merupakan areal bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 

sejuta hektar.  Target KFCP didasarkan pada 4 komponen REDD, yaitu:  

1) mengurangi gas rumah kaca (GRK) melalui insentif kepada orang-orang lokal 

dan sarana teknis, dengan target mengurangi deforestasi dan degradasi hutan 

rawa gambut;  

2) mengembangkan metode dan kapasitas untuk mengukur dan memantau emisi 

gas rumah kaca, dengan target Pendirian Program KFCP untuk Pemantauan 

dan Estimasi Emisi GRK yang terkoneksi dengan INCAS;  

3) mengembangkan dan menguji mekanisme pembayaran yang adil dan praktis 

untuk menyalurkan pembayaran keuangan kepada orang-orang dan organisasi 

yang berkontribusi untuk mencapai pengurangan emisi, dengan target 

mendemonstrasikan Mekanisme Pembayaran REDD yang praktis dan efektif 

untuk emisi GRK dan  

                                                           
17

 Kalimantan Forest and Climate Partenership (KFCP) Design Document, 2009. 
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4) membangun kesiapan kelembagaan dan teknis pada bagian dari pemerintah 

daerah dan desa-desa untuk melaksanakan REDD secara berkelanjutan, 

dengan target Persiapan dan Kapasitas Teknis Manajemen REDD 

dikembangkan di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.  

Untuk target tersebut, Ada lima aktivitas utama KFCP, yaitu: (1) 

pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan mencegah 

kebakaran, memulihkan dan melindungi hutan gambut, dan mengembangkan 

mata pencaharian alternatif masyarakat; (2) rehabilitasi dan memulihkan lahan 

gambut terdegradasi dengan memblokir kanal dan menghutankan kembali 

daerah itu; (3) mengembangkan sistem pemantauan emisi gas rumah kaca, 

pengukuran dan akuntansi, menyediakan data untuk acuan dasar; (4) menerapkan 

mekanisme pembayaran yang adil dan akuntabel yang mengaitkan pembayaran 

dengan pemangku kepentingan kunci (di tingkat masyarakat nasional, provinsi, 

kabupaten dan) dengan kinerja berbasis hasil; dan (5) mendukung penelitian dan 

pengembangan kapasitas. 

Proyek ini dimulai sejak Juli tahun 2009, dan seharusnya berakhir pada 

Juni 2012. Namun, hingga 2 kali perpanjangan pada Juni 2012 dan Juni 2013, serta 

mendapatkan penambahan dana sebesar AUSD 17.000.000 hingga totalnya 

AUSD 47.000.000, KFCP berakhir pada Juni 2014 walaupun sebagian besar 

targetnya belum tercapai. Hingga berakhirnya proyek KFCP, ditemukan beberapa 

fakta terkait KFCP antara lain: 18 

1. Program Reforestasi yang dilakukan KFCP tidak mampu menjawab 
permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi, di mana 
deforestasi dan kebakaran hutan terus berlangsung serta masih terjadi 
perluasan aktivitas perkebunan sawit di lahan warga. 
 

                                                           
18

 Factsheet KFCP, “Datang Tak Diundang, Pulang Tinggalkan Utang”, Yayasan Pusaka, 
Yayasan Petak Danum, Solidaritas Perempuan dan Serikat Tani Manggatang Tarung-
Mantangai, Juli 2014.  

Bekas kebakaran lahan (Dok. Mei 2014) Kebakaran lahan 
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“..sejak banyak masuk proyek ke sini, kebakaran lahan terjadi setiap tahun…”19  
Perempuan Desa Mantangai Hulu 
 

2. Tidak ada perluasan kebun masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, padahal akses mereka sudah dibatasi selama pelaksanaan proyek 
dengan adanya program blocking kanal dan masyarakat dilarang masuk ke 
wilayah hutan, sehingga masyarakat menjadi sulit atau takut untuk 
menjangkau lokasi kebun mereka.  
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 Wawancara perempuan desa Mantangai Hulu, 8 Mei 2014 

Penabatan oleh KFCP 

 

Pelarangan Memasuki Kawasan Hutan 
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BAB III 
TEMUAN DAN ANALISIS 

 
Perempuan mengalami dampak berlapis akibat terjadinya pemanasan 

global dan perubahan iklim, tidak hanya dampak akibat perubahan iklimnya itu 

sendiri, namun juga dampak yang dialami akibat kebijakan dan proyek iklim yang 

seharusnya ditujukan untuk menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. FPAR 

ini fokus pada dampak dari kebijakan dan proyek iklim di Kalimantan Tengah, 

namun juga memperhatikan dampak yang dialami perempuan akibat terjadinya 

perubahan iklim. 

 
Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kehidupan Perempuan 

Perubahan cuaca yang ekstrim seperti terjadinya banjir yang 

berkepanjangan dan atau kemarau yang berkepanjangan sangat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian mereka. Perubahan iklim sangat 

dirasakan oleh masyarakat  baik laki-laki dan perempuan. Hal ini, sangat 

berpengaruh kepada penghidupan di dalam keluarga, terutama perekonomian 

mereka, di mana mata pencaharian utama mereka adalah petani ladang, petani 

karet dan nelayan sungai.   

Dalam hal pertanian, biasanya masyarakat menggunakan kalender 

musiman untuk memulai pertanian maupun panen, namun dengan hadirnya 

perubahan iklim terjadi perubahan pada pola pertanian mereka, dimana kalender 

musim sudah tidak bisa lagi digunakan akibat cuaca  tidak menentu.  Selain 

musim yang tidak menentu, kegagalan panen sering dirasakan yang diakibatkan 

oleh banyaknya hama  yang menyerang pertanian mereka. Cuaca yang tidak bisa 

diprediksi ini  juga mempengaruhi pertanian karet, di mana ketika datang musim 

hujan yang berkepanjangan petani karet tidak bisa menoreh karet. Selain tidak 

bisa nyadap karet juga harga karet yang turun drastic karena hujan akan 

mempengaruhi kualitas dari getah karet yang dikumpulkan.  

“ musim sekarang tidak bisa ditentukan. Seperti contohnya sedang musim kemarau, 

tiba-tiba turun hujan yang berkepanjangan, ini membuat petani karet sulit untuk 

menyadap “20 

Begitu pula dengan nelayan sungai karena musim penghujan yang sangat 

panjang semakin sulit untuk mencari ikan sungai, karena kondisi air sungai yang 

pasang dan banjir. Perubahan cuca ini bukan hanya dirasakan laki-laki namun juga 

perempuan yang di mana perempuan melakukan pekerjaan yang sama, selain 
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 Hasil wawancara masyarakat (perempuan) Desa Mantangai Hulu 19 juli 2014.  
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bekerja di ranah domestik perempuan juga bekerja sebagi petani karet, ladang 

dan nelayan sungai. Masyarakat laki-laki dan perempuan, yang menggantungkan 

diri kepada alam untuk memulai pertanian, dengan kalender musim yang sudah 

digunakan sejak puluhan tahun lalu, dengan hadirnya perubahan iklim membuat 

masyarakat kesulitan untuk memulai pertaniannya. Banjir yang berkepanjangan 

yang bisa terjadi berbulan-bulan   sangat mempengaruhi penghidupan 

masyarakat.  

“ banjir yang terjadi, bisa sampai 3 bulan, dan kadang-kadang pada musim 

kemarau air bisa pasang dan menyebabkan banjir “  

Selain itu musim kemarau yang panjang, juga mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Kemarau mempengaruhi pada air sungai, dimana  air sungai juga 

digunakan masyarakat, khususnya perempuan untuk MCK.  Kemarau 

berkepanjangan membuat air sungai menjadi surut dan banyak limbah dari 

perkebunan kelapa sawit ataupun tambang emas, mengakibatkan penyakit 

seperti gatal-gatal dan muntaber.  Sementara  itu musim kemarau yang 

berkepanjangan bisa sampai 6 bulan, juga menyebabkan kebakaran hutan, hal ini 

juga mempengaruhi pertanian mereka yang gagal karena kebakaran.  

Walaupun, pada umumnya dampak perubahan iklim tersebut dirasakan 

sama oleh masyarakat laki-laki maupun perempuan. Namun, dampak paling besar 

dirasakan oleh perempuan, dimana perempuan bukan hanya memikirkan masalah 

pertanian yang tidak menentu  dan mempengaruhi penghasilannya diakibatkan 

perubahan alam. Perempuan juga harus berfikir keras untuk mendapatkan 

ekonomi untuk kebutuhan keluarga mereka. Salah satu contoh di 3 Desa ini akibat 

terjadinya perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian adalah dengan 

banyaknya masyarakat laki-laki keluar dari kampung untuk mencari penghasilan 

lain, seperti menambang emas di daerah hulu dari sungai Kapuas, juga 

berdampak bagi perempuan, di mana perempuan kemudian harus ditinggalkan 

sendiri selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tanpa kepastian 

kecukupan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka 

harus mencari alternative ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

antara lain dengan berjualan makanan. Selain itu, perempuan juga terkadang 

keluar desa untuk mencari pekerjaan tambahan yang tidak bisa ditentukan 

waktunya, seperti jika musim penghujan datang, untuk menjadi buruh 

perkebunan kelapa sawit. Selain berjualan, inisiatif perempuan lainnya ketika 

tidak bisa menyadap karet akibat hujan, adalah mereka mencari ikan untuk tetap 

bisa menghidangkan makanan di atas meja.  
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Situasi perubahan iklim ini telah mengakibatkan perempuan lah yang 

mendapatkan dampak paling besar, bukan hanya dari segi perekonomian. 

Masalah kesehatan pun menjadi dampak yang paling besar yang dirasakan oleh 

perempuan, yang tinggal di sepanjang  aliran sungai Kapuas, di mana sumber 

mata air yang mereka konsumsi dan gunakan untuk hidup menjadi surut 

diakibatkan oleh kemarau dan banjir yang dirasakan ketika musim penghujan. 

Kerentanan pada kesehatan reproduksi perempuan membuat mereka lebih 

terdampak pada setiap perubahan yang terjadi pada sumber air. Perempuan harus 

memikirkan biaya tambahan untuk membeli air bersih yang digunakan untuk 

minum dan memasak.  

 

Dampak Kebijakan dan Proyek Iklim terhadap Kehidupan Perempuan 

Di tengah krisis iklim yang sudah membebani kehidupan masyarakat, 

terutama perempuan, masyarakat harus menghadapi kebijakan dan proyek iklim 

yang seharusnya membantu masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim, 

namun justru memberikan permasalahan baru dalam kehidupan mereka. Pada 

saat KFCP mulai masuk ke dalam wilayah kecamatan Mantangai, belum ada 

kebijakan di tingkat daerah yang dapat dijadikan acuan dalam 

mengimplementasikan program KFCP. STRADA REDD+ untuk Kalteng masih 

dalam proses pengembangan dan tidak ada turan perlindungan yang dapat 

menjaga masyarakat dari dampak proyek. Hal ini menunjukkan bahwa di saat 

kebijakan daerah belum siap, program sudah dipaksakan untuk berjalan dan 

menjadikan masyarakat Mantangai sebagai subyek uji coba. Dampak terhadap 

pemenuhan hak-hak perempuan ditemukan sebagai berikut: 

 

Pada tahapan persiapan proyek KFCP 

 Pada tahapan persiapan proyek, tidak ada forum rapat khusus untuk 

perempuan yang disediakan oleh KFCP, berakibat pada kurangnya informasi yang 

diketahui kaum perempuan desa Mantangai Hulu, terkait kegiatan proyek yang 

dilaksanakan oleh KFCP. “ Tidak ada infomasi yang diberikan, secara khusus untuk 

perempuan, sebelum Proyek masuk ke Desa Sei Ahas” 21 

 “kami perempuan tidak diundang, dalam rapat, dan kami tidak tau rapat terkait 

apa, jadi kami tidak tau terkait KFCP”.22  
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 Hasil diskusi kelompok perempuan Desa Sei Ahas, Juli  2014.  
22

 Hasil wawancara perempuan Desa Mantangai Hulu 19 juli 2014. Data Riset FPAR desa 
Mantangai Hulu.  
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Ada pun keterwakilan perempuan dalam rapat hanya sekedar pemenuhan 

kuota yang mengharuskan adanya keterwaklilan perempuan dalam forum Rapat. 

Namun dalam pelaksanaan rapat tersebut perempuan tidak dimintai pendapat. 

Sehingga perempuan hanya sekedar menjadi pendengar. Adapun yang 

berkomentar dalam rapat, akan tetapi pernyataannya atau masukannya tidak 

dijadikan bahan pertimbangan sebagi masukan untuk kepentingan perempuan 

ketika pelaksanaan Proyek. Selain tidak ada pelibatan perempuan dalam 

melakukan sosialisasi dan konsultasi Proyek, bahasa yang digunakan pun, bahasa 

yang sangat sulit dimengerti oleh peserta rapat. ” Saya tidak tahu, kapan awalnya 

KFCP masuk ke Desa Mantangai Hulu ini, sebelumnya tidak pernah ada informasi 

terkait akan adanya proyek KFCP, saya ikut dalam rapat KFCP Pada pelaksanaan 

Rapat Musdes perjanjian Desa, karena mewakili suami saya yang tidak ada 

dikampung, dalam rapat itu pun banyak bahasa yang kurang dimengerti seperti 

REDD dan banyak lagi bahasa yang tidak dipahami”.23 

Dalam Musyawarah Desa, suara perempuan tidak dianggap karena 

perempuan dianggap tidak mengetahui apa yang sedang di rapatkan didalam 

musyawarah Desa. Selain tidak didengar dan dianggapnya pendapat perempuan 

waktu pelaksanaan rapat-rapat juga dilakaukan pada jam diama perempuan 

sedang sibuk mengurusi kegiatan domestiknya. Seperti yang diungkapkan oleh 

ibu Rantian. 

“Kami perempuan, tidak pernah memberikan masukan terkait Proyek KFCP, karena 

seringkali suara kami tidak dianggap, selain itu rapat-rapat sering dilakukan sore 

hari ketika kami sedang sibuk didapur”24 

Perempuan hanya dilibatkan dalam kegiatan rapat terkait lapangan 

pekerjaan yang akan dibuka dalam Proyek KFCP, itu pun tidak semua perempuan 

dilibatkan. Selain dilibatkan dalam rapat terkait lapangan pekerjaan, perempuan 

Desa Mantangai Hulu hanya diikut sertakan dalam rapat terkait cara pembibitan 

pohon. Dalam rapat tersebut membahas bagaimana cara membibit dengan baik,  

Seperti yang diungkapkan ibu Lili salah satu  perempuan yang terlibat di tim 

pengelola kegiatan KFCP.“Informasi yang disampaikan hanya bagi mana cara 

membibit, perempuan yang ingin terlibat diberi pelatihan bagi mana cara membibit 

pohon dan jenis pohon yang harus dibibit”.25 
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 Hasil wawancara perempuan Desa Mantangai Hulu, 20 juli 2014. Data Riset FPAR desa 
Mantangai hulu.  
24

 Hasil FGD Desa Kalumpang, 02 september 2014, pernyataan perempuan Desa 
Kalumpang.  
25

 Hasil FGD Desa Mantangai Hulu, 01 september 2014, pernyataan perempuan Desa 
Mantangai Hulu. 
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Perempuan juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait 

kegiatan-kegiatan KFCP. Di dalam rapat-rapat desa yang membahas kegiatan 

KFCP, perempuan yang diundang hanyalah dalam bentuk keterwakilan saja dan 

hanya bagi  beberapa orang tertentu saja, seperti yang dianggap berpendidikan 

atau istri aparat Desa, dengan alasan belum ada organisasi atau kelompok yang 

bisa menaungi. “Pihak Tim pengelola kegiatan ( TPK ) mengatakan sangat sulit 

kegiatan jika mengajak perempuan untuk terlibat, karena perempuan kurang 

pengalaman dan kurang pengetahuan”26.  

Perempuan juga tidak dilibatkan dalam rapat membahas perjanjian desa 

antara KFCP dengan pihak desa. Pihak KFCP hanya melakukan konsolidasi 

dengan aparatur Desa dan hanya melibatkan pemangku Adat seperti mantir dan 

damang ditingkat Kecamatan. Namun tidak ada keterwakilan perempuan dan 

tidak ada perwakilan perempuan yang berada di aparat desa ataupun pemangku 

adat, sehingga kepentingan dan kebutuhan perempuan tidak terangkat. 

Sedangkan, masyarakat hanya terinformasi mengenai perjanjian desa tersebut 

hanya melalui musyawarah desa, ketika proyek tersebut akan dilaksanakan dan 

draf isi dari perjanjian desa tersebut sudah baku dan tidak bisa diubah, sehingga 

masyarakat tidak bisa  memberi masukan atau usulan sesuai dengan kebutuhan 

dan kepentingannya.  

”...Pada awal KFCP masuk, tidak ada informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat, kami masyarakat tau, ketika adanya Musyawarah Desa untuk 

membahas perjanjian antara Desa dan KFCP”,.  

 “kami perempuan tidak dilibatkan dalam rapat- rapat membahas perjanjian Desa, 

yang saya tau informasinya setelah rapat dilakukan, bahwa jika KFCP masuk akan 

ada lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tapi saya tidak ikut dalam rapat tersebut, 

saya mendapatkan informasi dari orang-orang yang diundang didalam rapat”.27  

Kurangnya pelibatan perempuan dalam pertemuan yang dilakukan oleh 

pihak pelaksana proyek telah menutup informasi terkait hadirnya Proyek KFCP 

tersebut. Hal ini berdampak pada tingkat pemahaman perempuan terkait proyek 

dan dampak-dampaknya, sehingga perempuan tidak dapat memberikan 

pandangannya terkait proyek, memahami dan mendapatkan manfaat dari proyek 

ataupun ikut menentukan apakah proyek tersebut dapat diterima atau ditolak. 
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 Hasil Diskusi Kampung Desa Mantangai Hulu, 14 juli 2014, pernyataan perempuan Desa 
Mantangai Hulu. 
27

 Hasil wawancara perempuan Desa Mantangai Hulu, 22 Juli 2014. Data Riset FPAR Desa 
Mantangai Hulu. 
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Pembibitan yang dilakukan Perempuan Desa Kalumpang 

Keterlibatan mereka dalam beberapa aktivitas pada saat implementasi proyek 

tidak didasarkn pada pemahaman mengenai proyek itu sendiri. 

“Ikut bekerja sebagai buruh di Proyek KFCP sangat merugikan saya, saya tidak 

mendapatkan untung malah saya yang berutang. Bekerja ikut penanaman dengan 

upah 1,8juta/ha yang dikerjakan dalam waktu 2 mingggu yang tidak ada hasilnya 

bagi saya. Tahu bakal jadi seperti itu, lebih baik saya menyadap karet daripada 

menjadi buruh KFCP dikampung sendiri”28 

 

Pada tahapan implementasi proyek 

Program pertama yang 

diimplementasikan dalam proyek 

KFCP adalah program pembibitan, 

yang mana dalam program ini, 

mayoritas buruh pembibitan yang 

terlibat adalah perempuan. 

Sebelumnya KFCP mengadakan 

kegiatan pelatihan untuk masyarakat, 

pelatihan tersebut adalah pelatihan 

cara pembibitan pohon. Setelah 

proyek KFCP masuk dan berjalan, 

banyak perempuan yang beralih menjadi buruh pembibitan dalam proyek KFCP, 

mereka berharap KFCP bisa memberikan penghasilan yang lebih besar. Hal ini 

terjadi di setiap desa. “setelah proyek KFCP masuk ke Desa Mantangai Ini, hampir 

seluruh perempuan ikut bekerja pembibitan, dengan dibagi perkelompok di masing-

masing RT, sebelumnya ketua kelompok tersebut diberikan pelatihan cara 

membibit”29 

Hadirnya proyek percontohan REDD yang dilaksanakan oleh KFCP ini 

hanya dianggap sebagai lapangan pekerjaan semata, karena kurangnya 

pemahaman masyarakat, terutama perempuan, terkait proyek itu sendiri.  

Lapangan pekerjaan yang diberikan juga tidak bersifat jangka panjang, pekerjaan 

ini pun hanya sementara. Upah sudah ditentukan oleh pihak KFCP, bukan 

berdasarkan harapan masyarakat terutama perempuan. Dalam rancangan 

penentuan upah ini pun masyarakat terutama perempuan tidak dilibatkan. 
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 Hasil wawancara perempuan Desa Mantangai Hulu, Laporan Pemantauan Perempuan, 
Solidaritas Perempuan, Juni 2013.  
29

 Hasil wawancara Ketua TPK Desa Mantangai Hulu, 19 Juli 2014. Data Riset FPAR Desa 
Mantangai Hulu. 
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Sehingga perempuan yang menjadi buruh tersebut hanya menerima upah yang 

sudah ditentukan dari pihak pelaksana proyek, tanpa bisa mengusulkan sesuai 

dengan keinginan mereka. Selain itu juga tidak ada jaminan keselamatan buruh 

dalam Proyek KFCP. “ikut kerja di KFCP tidak ada untungnya, yang ada malah 

buntung, dan saya hampir kehilangan nyawa karena perahu saya karam ketika akan 

mengantarkan bibit pohon yang siap tanam ke pulau begantung, namun kerugian 

saya tidak diganti oleh KFCP”.30 

Kehadiran proyek ini juga telah menimbulkan konflik antar masyarakat. 

Penanganan konflik juga tidak berjalan, meski pihak pengelola kegiatan 

menyediakan kotak keluhan, namun keluhan-keluhan masyarakat terutama 

keluhan masyarakat yang menjadi buruh tidak pernah diselesaikan. Selain itu, 

ketika perempuan mengajukan usulan maupun keluhan, mereka sama sekali tidak 

pernah ditanggapi, seperti yang pernah dialami oleh salah seorang perempuan di 

Mantangai Hulu, “saya pernah melakukan komplain terhadap KFCP mengenai upah 

yang diberikan, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, pada saat rapat di Desa, 

namun komplain saya, tidak didengarkan oleh mereka KFCP”31 

 Program selanjutnya adalah program blocking (penabatan) kanal, yang 

mana KFCP melakukan penutupan jalur sungai-sungai kecil (kanal) dengan 

membangun bendungan kecil. Proses ini hanya melibatkan para pemilik lahan di 

tempat di mana bendungan tersebut akan dibangun, di mana diberikan ganti 

kerugian terhadap pemilik lahan (tatas). Hal ini berdampak pada penutupan akses 

masyarakat untuk masuk ke dalam hutan, termasuk ke kebun mereka di dalam 

hutan. Di mana perempuan sangat bergantung terhadap hutan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam keluarga. Sumber daya hutan seperti rotan, ikan, sayur-sayuran 

dan obat-obatan kini semakin sulit didapatkan oleh perempuan, karena 

pembatasan-pembatasan dan hilangnya hak mereka untuk mengakses hutan. dan 

menggunakan sumber daya yang ada didalam hutan tersebut. Adanya 

pembatasan terhadap hutan lewat program Penabatan Kanal, telah 

meminggirkan secara paksa perempuan dalam pengelolaan hutan. Perempuan 

yang bekerja sebagai pengrajin anyaman rotan, kini harus membeli bahan rotan 

tersebut dari luar Desa.  “akses kami ke hutan dibatasi, dan kami sudah tidak bisa 

lagi mencari sayuran kedalam hutan, seperti rebung, umbut dan ikan…..“ 32 
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 Hasil wawancara perempuan Desa Mantangai Hulu, Juli 2014. Data Riset FPAR Desa 
Mantangai Hulu. 
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 Hasil wawancara perempuan Desa Mantangai Hulu, 15 Juli 2014. Data Riset FPAR Desa 
Mantangai Hulu. 
32

 Hasil Diskusi Kampung di Desa Mantangai Hulu,  14 juli 2014, Pernyataan Perempuan 
Desa Mantangai Hulu 
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Pasca Proyek KFCP Berakhir 

Pasca proyek berakhir, tidak ada peningkatan pada kehidupan ekonomi, 

sosial dan budaya maupun pada kondisi lingkungan.. Kehadiran proyek KFCP, 

telah berdampak baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Pada aspek 

ekonomi, masyarakat justru semakin sulit dalam mata pencaharian. Sebelum 

proyek KFCP masuk, mayoritas masyarakat bekerja sebagai penyadap karet, 

mencari ikan dan juga berladang. Masyarakat juga memanfatkan hutan untuk 

mencari kebutuhannya, seperti tanaman obat tradisional. Setelah proyek masuk 

dan proyek berjalan, masyarakat menjadi beralih pekerjaan sebagi buruh,  

sementara itu menyadap karet hanya dijadikan pekerjaan sampingan. Setelah 

proyek berakhir,  masyarakat kembali bekerja seperti biasa menyadap karet dan 

berladang karena mata pencaharian yang diberikan oleh proyek KFCP hanyalah 

sementara tidak untuk keberlangsungan hidup. Namun, sebagian masyarakat 

telah berubah pola kerjanya, terutama masyarakat yang sebelumnya 

mendapatkan gaji setiap bulan dari KFCP,  sekarang cenderung malas tidak mau 

lagi bekerja sebagai petani karet atau berladang. Sebagian masyarakat lainnya, 

terutama yang terlibat dalam kegiatan KFCP, memilih untuk mencari pekerjaan di 

luar kampung, seperti menambang emas. “masyarakat sekarang kebanyakan 

malas untuk kembali menyadap karet, masyarakat Desa Sei Ahas 50 % kini, mencari 

pekerjaan di luar Desa, seperti menyedot emas dan bahkan ada yang jadi buruh di 

Tambang dan sawit” 33 Situasi ini diperkuat dengan adanya penabatan yang 

dilakukan, di mana masyarakat tidak lagi bisa masuk kehutan untuk mencari ikan 

ataupun menyadap karet, sementara bekerja sebagai buruh sudah berhenti 

karena proyeknya berakhir.  

Pada aspek sosial, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bersama masyarakat. Sebelum proyek masuk kehidupan masyarakat sangat 

kompak dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk membuka ladang pun 

biasanya dilakukan secara bergotong royong, komunikasi antara masyarakat baik 

tidak saling curiga mencurigai. Setelah proyek masuk dan  berjalan masyarakat 

cendrung  hidup sendiri-sendiri dan budaya gotong royong pun berkurang. 

Komunikasi antar masyarakat pun menjadi tidak baik karena cenderung penuh 

curiga satu sama lain. Seringkali terjadi kecemburuan sosial yang berujung konflik 

dan perselisihan serta memecah belah warga.  

“Pada kenyataannya setelah proyek berjalan, berbagai masalah mulai timbul 

kepermukaan dan menjadi konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat 
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 Hasil Workshop Validasi Data, pernyaataan Herlina, perempuan Desa Sei Ahas 05 
September 2014. 
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setempat bahakan konflik persaudaraan pun terjadi, masalah ini mulai muncul pada 

tahun 2012, mengenai upah yang diberikan kepada masyarakat yang ikut terlibat 

dalam pembibitan dan penanaman”, Mantir Adat Mantangai Hulu34. 

 

Dampak dari konflik yang terjadi akibat adanya proyek KFCP masih 

dirasakan masyarakat bahkan setelah KFCP dihentikan di wilayah tersebut. “ 

Ketika (proyek) KFCP berjalan di Desa Mantangai Hulu, konflik di masyarakat 

semakin muncul, yang disebabkan oleh ketidaktransparanan pengelola Kegiatan ( 

TPK) dan akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan anatra masyarakat dan 

pengelola kegiatan, jadi pada tahun 2012, masyarakat yang tidak setuju hadirnya 

proyek KFCP menghentikan secara paksa proyek tersebut.”35 

 

Sedangkan, dampak dalam aspek budaya adalah sebelum proyek masuk 

kedesa, masyarakat sangat menghargai budaya kebersamaan yang diwariskan 

oleh leluhur, dengan saling bekerjasama dalam segala hal. Dengan masuknya 

proyek KFCP, kerjasama tersebut mulai hilang, bahkan dalam melakukan rapat-

rapat atau yang biasa di kenal sebagai  hapakat, hilang, masyarakat hanya akan 

hadir dalam rapat ketika panitia rapat memberikan ‘uang duduk’ dan 

menyediakan makan. Hal ini disebabkan oleh hadirnya KFCP yang biasa 

memanjakan masyarakat dengan memberikan uang dalam rapat yang di 

laksanakan oleh mereka. Selain itu, Hadirnya proyek KFCP juga telah mengubah 

budaya masyarakat, pasca proyek KFCP berakhir di desa kalumpang, masyarakat 

banyak yang berhutang, karena terbiasa ketika ada proyek KFCP masyarakat 

berhutang terlebih dahulu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena upah 

yang di berikan tidak menentu turunnya. “ada proyek KFCP, malah membuat 

masyarakat banyak hutang, dan kebiasaan berhutang itu terjadi sampai sekarang”36 

  Konflik yang timbul karena kecemburuan sosial diantara masyarakat 

karena mekanisme kerja yang dijalankan KFCP, telah merubah situasi kehidupan 

masyarakat. Masyarakat yang sejak jaman dulu hidup saling menghargai secara 

perlahan mulai terkikis. Hal ini juga pada keharmonisan dalam lingkungan 

kehidupan perempuan yang pada akhirnya saling menutup diri dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu terjadi pembatasan terhadap perempuan dalam bergaul 
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 Hasil Wawacara  Mantir Adat Desa Kalumpang. 1 mei 2014. Data Riset FPAR Desa 
Kalumpang 
35

 Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Mantangai Hulu, 18 Juli 2014. Data Riset 
FPAR Desa Mantangai Hulu. 
36

 Hasil wokshop validasi data, 05 september 2014. Pernyataan Rica, perempuan desa 
kalumpang.. 
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dengan  perempuan lainnya, sehingga ruang-ruang untuk perempuan berdiskusi 

atau berkumpul menjadi berkurang. Konflik yang memecah belah masyarakat 

kemudian semakin mempermudah para investor untuk mempengaruhi 

masyarakat sehingga hak mereka semakin hilang dalam pengelolaan hutan. 

Selain itu, program-program yang sempat membatasi akses masyarakat dalam 

pengelolaan hutan, membuat masyarakat memilih untuk keluar dari desa untuk 

mencari pekerjaan lain dan kebiasaan tersebut berlanjut hingga sekarang.  

 

Inisiatif Perempuan 

Dari situasi yang dihadapi, perempuan kemudian berinisiatif untuk 

membangun tindakan kolektif, baik di antara perempuan sendiri maupun di 

tingkat masyarakat. Kelompok perempuan di Kalumpang menginisiasi gerakan 

penolakan terhadap perpanjangan proyek KFCP di Desa Kalumpang. Gerakan ini 

kemudian berhasil mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa dan berhasil 

menghentikan proyek tersebut untuk berlanjut di Desa Kalumpang sejak tahun 

2013. Sedangkan, di Desa Mantangai Hulu, perempuan mulai membangun 

kelompok atas inisiatif sendiri melalui kegiatan bersama dan usaha anyaman 

rotan bersama untuk merawat dan memperkuat konsolidasi di antara perempuan 

dalam menghadapi berbagai serangan proyek yang ingin masuk ke desa mereka.  

Perempuan Desa Mantangai Hulu pun mulai terlibat secara substantif 

dalam gerakan masyarakat dalam menolak perusahaan sawit yang akan masuk ke 

wilayah mereka, pasca kehadiran KFCP, untuk mempertahankan akses dan 

control mereka atas lahannya. Selain itu, secara umum, perempuan di Desa 

Mantangai Hulu, Kalumpang dan Sei Ahas terlibat dalam kegiatan FPAR ini 

dikarenakan keinginan untuk memperkuat diri dan kelompoknya dengan 

mengumpulkan data dan informasi sebagai basis untuk mempertahankan dan 

merebut kembali akses dan control mereka atas lahan, termasuk hutan. 

 

Analisis Kebijakan Lokal  

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyusun 

dokumen Strategi Daerah (Strada) REDD+, yang ditujukan sebagai acuan atau 

pedoman untuk implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah. Hingga saat laporan 

ini dibuat, telah dikeluarkan 2 versi draf STRADA REDD+ Kalteng, yaitu yang 

pertama adalah draf versi Tahun 2012 dan draf versi Desember Tahun 2013. Pada 

draft Strada REDD+ versi 2012, tidak ada penyebutan secara eksplisit kata 

“perempuan” dan tidak ada deskripsi situasi perempuan.  Ini artinya perempuan 

belum dianggap sebagai pemangku kepentingan utama. Padahal perempuan 
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memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya hutan. 

Namun, peran dan fungsi perempuan dalam pengelolaan hutan belum diakui. 

Dalam dokumen Strada tersebut, pemangku kepentingan yang diakui adalah 

masyarakat dan masyarakat adat. Pada pola dan sistem partiarkhi, perempuan 

sering dianggap nomor dua dalam rapat pengambilan keputusan tidak diakui 

suaranya, sehingga suara perempuan sering diwakilkan kepada laki-laki, seperti 

yang kita ketahui bahwa perempuan juga memiliki kepentingan dalam 

pengelolaan hutan tersebut. Tidak diakuinya perempuan sebagai salah satu 

pemangku kepentingan, semakin meminggirkan akses dan kontrol perempuan 

dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Draft STRADA REDD+ tersebut tidak 

memuat analisis gender, data terpilah gender, rencana aksi gender maupun 

kerangka pengaman bagi perempuan untuk melindungi hak-hak perempuan, 

terutama dalam pengelolaan hutan. Dalam hal ini, dokumen Strada yang disusun 

belum memuat analisa dampak, resiko, serta langkah-langkah pencegahan 

terhadap dampak yang akan ditimbulkan secara terpilah antara perempuan dan 

laki-laki. 

  Dalam hal ini, penyusunan STRADA tidak mengacu pada kebijakan 

nasional yang telah mengarahkan untuk bagaimana kebijakan pembangunan 

berperspektif gender, yaitu Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional.37 Tidak terlindunginya hak perempuan 

dalam STRADA juga karena tidak tercantumnya regulasi yang berbasis HAM 

sebagai referensi. Absennya UU seperti  UU no. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi 

CEDAW, UU no, 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Ekonomi, Sosial dan 

Budaya, UU no. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi Sipil Politik. Sehingga 

STRADA ini terkesan lebih mengutamakan kepentingan private sektor di 

                                                           
37

 Inpres No. 9 Tahun 2000 ini menginstruksikan kepada Pejabat Negara pembuat 
kebijakan, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk Melaksanakan 
pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang 
berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-
masing, yang bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang 
berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Inpres 
tersebut jelas disebutkan bahwa Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program 
pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender dilakukan antara lain dengan melakukan 
analisa gender untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-
sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan 
permasalahannya. 
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bandingkan masyarakat. Regulasi yang digunakan dalam STRADA ini, 

diantaranya adalah UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 6/2007 jo. PP.03/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Dalam regulasi tersebut 

menyatakan bahwa hasil hutan dapat digunakan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Namun, landasan hukum ini, tidak membahas mengenai pelibatan 

masyarakat, terutama perempuan dalam proses perencanaan hutan. Tidak ada 

Peran masyarakat hanya lebih pada pelibatan masyarakat dalam pengelolaan 

hutan, dalam bentuk pemberian ijin untuk mengelolaan wilayah hutan. 

Sedangkan, secara proses penyusunannya, masyarakat terkena dampak, baik 

perempuan dan laki-laki tidak dilibatkan dalam proses konsultasi yang sejati untuk 

membahas strategi dan rencana pengelolaan hutan. 

Pada draf dokumen STRADA REDD+ Kalteng versi Desember 2013 telah 

memasukkan isu perempuan sebagai salah satu isu strategis. Namun yang 

dibahas lebih pada pemberdayaan ekonomi saja. Padahal perempuan tidak hanya 

memaknai hutan sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis semata. Bagi 

perempuan Dayak yang tinggal di sekitar hutan di Kabupaten Kapuas, hutan 

memiliki nilai sosial dan juga budaya. Perempuan Mantangai menganggap 

aktivitas bercocok tanam di hutan sebagai “temu perempuan”. Karena dalam 

melakukan aktivitas inilah para perempuan saling berinteraksi dan berkomunikasi 

terkait pengelolaan hutan. Di hutan juga para perempuan melakukan ritual untuk 

menyembah nenek moyang. Selain itu, bagi perempuan, hutan juga merupakan 

apotek hidup, dimana sumber daya yang ada di hutan dapat digunakan oleh para 

perempuan untukmenjaga kesehatan keluarga. Misalnya sarang semut untuk 

obat batuk, pasak bumi untuk menjaga stamina.  

Selain itu, dalam draf STRADA  tersebut sudah memasukan  poin terkait 

pemberdayaan ekonomi perempuan, dan sudah direncanakan juga program dan 

Rencana Aksinya38, namun tidak dituliskan adanya jaminan bahwa perempuan 

harus dilibatkan dalam proses perencanaan program pengelolaan hutan tersebut. 

Aktivitas yang melibatkan perempuan dalam pengelolaan hutan lebih kepada, 

program pemerintah terkait penanaman kembali hutan39,  dengan tujuan  

mencegah dampak buruk perubahan iklim. Selain itu, program penanaman pohon 

di lahan sendiri atau lahan negara  yang terlantar dengan menggunakan sistem 
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 Tim Pengkayaan STRADA REDD+ Kalimantan Tengah, Draf STRADA REDD+ Kalimantan 
Tengah versi Desember 2013, hlm 70. 
39

 Ibid., hlm. 84. 
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reward kepada masyarakat40, berdampak kepada berubahnya kultur masyarakat 

yang dulunya saling tolong menolong, dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi 

menjadi masyarakat yang matrealistis. Padahal masyarakat adat, masyarakat 

lokal, dan para perempuan yang tinggal di sekitar hutan sedari dulu memang 

menjaga, dan mengelola hutan, tanpa melakukan tindakan eksploitatif dalam 

mengakses sumber daya hutan, dan mereka melakukan ini tanpa dibayar. 

Secara proses penyusunan draf versi Desember 2013 ini juga tidak 

melibatkan masyarakat terdampak khususnya perempuan dalam proses 

konsultasi publik yang dilakukan. Rangkaian konsultasi publik yang telah 

dilakukan pada tingkat provinsi maupun tingkat regional41 tidak 

menginformasikan / tidak mengundang pihak yang terdampak, khususnya 

perempuan dan hasil dari konsultasi publikpun tidak diinformasikan kepada 

masyarakat luas. Dalam hal informasi ini, dalam draf STRADA tersebut juga, tidak 

ada jaminan bagi perempuan untuk mendapat akses informasi yang jelas, mudah 

dimengerti, serta mudah diakses terkait proyek REDD+. Hal ini sangat penting 

karena berdasarkan pengalaman di lapangan, saat proyek KFCP masuk ke 

Mantangai, fasilitator melakukan sosialisasi dengan menggunakan istilah dengan 

bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia baku. Padahal perempuan di Mantangai 

terbiasa menggunakan bahasa lokal. Selain itu, karena peran gender perempuan 

yang selama ini terlanjur mendarah daging di Indonesia, menyebabkan 

perempuan selalu ditempatkan di ranah domestik. Ini berdampak pada adanya 

akses informasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, karena informasi 

berputar di ranah publik. 

Secara umum, kedua draf STRADA tersebut belum mengintegrasikan 

analisis gender secara komprehensif untuk merespon situasi dan permasalahan 

perempuan dalam pengelolaan hutan. Padahal pada saat penyusunan draf kedua, 

di tingkat propinsi sendiri sudah mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan 

gender, yaitu Pergub No. 68 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di 

Propinsi Kalimantan Tengah.42  
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 Ibid., hlm. 82. 
41

 Rangkaian konsultasi publik dilakukan di tingkat provinsi pada tanggal 17 Mei 2013 dan 
pada tingkat regional yaitu di Palangka Raya (21-22 Mei 2013), Muara Teweh (28-29 Mei 
2013) dan Pangkalan Bun (12-13 Juni 2013) (Dokumen Draf STRADA REDD+ Propinsi 
Kalimantan Tengah versi Desember 2013). 
42

 Pergub ini mengatur secara lebih detail mengenai pengarusutamaan gender di Propinsi 
Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan  dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan 
nasional yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan 

Percepatan perubahan iklim telah memberikan dampak secara nyata bagi 

komunitas masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, yang menggantungkan 

hidupnya pada alam, baik secara social, ekonomi maupun budaya. Namun, bagi 

perempuan, perubahan iklim memberikan dampak yang berlapis. Karena peran 

gendernya yang dikonstruksikan secara sosial, menempatkan perempuan sebagai 

perawat keluarga dan komunitas, di mana perempuan bertanggung jawab untuk 

memastikan kebutuhan keluarga, terutama anak-anaknya, terpenuhi. Hal ini 

membuat perempuan yang harus berpikir, berupaya dan bekerja lebih ketika 

perekonomian keluarga terancam dan terganggu akibat cuaca yang tidak 

menentu maupun bencana ekologis. Hal ini juga terjadi pada perempuan di 

Mantangai. Selain itu, pada komunitas masyarakat Mantangai, dampak 

perubahan iklim yang secara khusus dirasakan perempuan adalah datangnya 

banjir maupun surutnya air sungai akibat kemarau panjang yang mempengaruhi 

ketersediaan maupun kualitas air yang dapat digunakan masyarakat. Di mana 

bagi perempuan hal tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan mereka yang 

mengharuskan mereka bersinggungan dengan air, seperti menyediakan air 

minum, memasak, mencuci, ataupun memandikan anak. Ditambah lagi dalam 

melindungi kesehatan reproduksinya, di mana alat reproduksi perempuan 

memiliki kerentanan yang berbeda dan sangat membutuhkan air bersih. 

Walaupun terkait kesehatan reproduksi, masih banyak perempuan di Mantangai 

yang belum menyadari. Dalam hal ini, inisiatif yang muncul dari perempuan untuk 

menghadapi perubahan iklim, antara lain adalah dengan mencari penghasilan lain 

di kala cuaca dan keadaan alam tidak mendukung pertanian mereka, misalnya 

dengan mencari ikan di kala musim hujan ataupun berjualan untuk bertahan 

hidup.  

Selain itu, di tengah krisis iklim yang dihadapi, komunitas masih harus 

menghadapi berbagai proyek yang masuk ke desa mereka serta mempengaruhi 

ketentraman mereka dalam mengelola sumber daya alam dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sebelum proyek KFCP masuk ke desa-desa di kecamatan 

Mantangai, masyarakat sudah berhadapan dengan proyek-proyek kehutanan 

lainnya dan investasi sawit. Namun, KFCP seperti memberikan nuansa baru 

dengan mengalirkan uang masuk ke desa, baik untuk biaya persiapan dan 

implementasi proyek, seperti uang transportasi untuk peserta konsultasi 
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(sosialisasi proyek), pengadaan bibit dan penabatan (pembangunan tanggul) 

untuk kanal atau sungai-sungai kecil, maupun untuk pembayaran upah 

pembibitan dan penanaman pohon. Pendanaan tersebut hadir tanpa mekanisme 

pengelolaan dan pengawasan yang transparan dan akuntable, sehingga 

berdampak pada terjadinya konflik horizontal di masyarakat, selain merubah cara 

pandang masyarakat yang menjadi berorientasi pada upah. Tidak adanya 

kebijakan yang mengatur mengenai proyek REDD, termasuk kebijakan yang 

melindungi hak-hak masyarakat, menjadi salah satu faktor penyebabnya. Proyek 

KFCP menjadikan masyarakat Mantangai sebagai subyek percobaan untuk 

mekanisme atau skema aktivitas demonstrasi REDD+ tanpa memperhatikan dan 

memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat, baik secara social, ekonomi, 

maupun budaya. Hal ini diperkuat oleh kurangnya informasi yang diberikan 

kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Proyek ini datang dan 

dilaksanakan tanpa dipahami oleh masyarakat. Perempuan kemudian menjadi 

pemangku kepentingan yang paling terpinggirkan karena KFCP tidak 

memperhitungkan situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya perempuan di 

tingkat lokal. Tidak ada pendekatan yang sensitif dan responsif jender dalam 

persiapan dan pelaksanaan proyek, khususnya dalam hal keterlibatan secara 

substansial. Sebagai contoh, tidak ada ruang aman yang disediakan bagi 

perempuan untuk terlibat secara substantif, baik dalam hal memahami, 

memberikan pendapat atau ikut menentukan di dalam proyek. 

Dampak dari tidak adanya kebijakan REDD+ di Kalimantan Tengah dan 

kehadiran proyek KFCP di Mantangai, antara lain adalah pembatasan akses dan 

kontrol masyarakat atas lahan dan sumber daya alamnya, terutama hutan; 

perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akibat terjadi konflik 

horisontal di antara masyarakat sendiri akibat kecemburuan social, perubahan 

budaya gotong rotong menjadi individual, perubahan pola kehidupan masyarakat 

dan cara pandang dari orientasi produksi ke orientasi upah, dan berkurangnya 

rasa kepemilikan masyarakat atas wilayah hutannya yang berdampak pada 

semakin mudahnya terjadi kebakaran hutan, baik akibat faktor alam maupun 

manusia. Hadirnya Proyek KFCP ini hanya dianggap sebagi Mata pencaharian 

sementara bagi masyarakat, yang diperkuat dengan tidak adanya keberlanjutan 

dari proyek tersebut. Dampak yang secara khusus dirasakan perempuan antara 

lain, akibat penabatan kanal, perempuan kesulitan untuk mengambil bahan untuk 

anyaman rotan sehingga harus membeli; perempuan harus berpikir dan bekerja 

lebih untuk memenuhi ekonomi keluarga dan dalam memastikan kebutuhan 

keluarga tercukupi, termasuk dalam hal semakin banyaknya masyarakat laki-laki 
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yang keluar kampung untuk mencari penghasilan; perempuan juga cenderung 

harus menjadi penengah ketika terjadi konflik antar masyarakat. Dampak lainnya 

adalah menguatnya ketidakadilan gender yang selama ini sudah dialami oleh 

perempuan, di mana peminggiran perempuan dilanggengkan dan semakin 

diperkuat oleh mekanisme proyek yang tidak melindungi hak dan kepentingan 

perempuan. Dampak akibat situasi ini telah memunculkan inisiatif perempuan 

antara lain membangun dan memperkuat kelompok perempuan untuk 

membangun gerakan kolektif masyarakat, melalui kegiatan dan usaha bersama. 

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari proyek KFCP ini tidak menjadi 

bahan pembelajaran bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. 

Kebijakan yang dibangun untuk mengatur mengenai pelaksanaan REDD+ di 

Kalimantan Tengah belum mengintegrasikan perspektif keadilan gender dan 

tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjamin 

perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karenanya, tetap diperlukan adanya 

kebijakan yang menjadi kerangka pengaman untuk memastikan terjamin dan 

terpenuhinya hak-hak perempuan dalam pengelolaan hutan.  

 

Rekomendasi 

Rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan Solidaritas Perempuan bersama 

perempuan komunitas adalah sebagai berikut: 

1. Komunitas masyarakat, termasuk gerakan sosial perlu meningkatkan 

kepekaannya terhadap situasi dan permasalahan perempuan untuk 

menciptakan kondisi pendukung bagi penguatan dan pemberdayaan 

perempuan 

2. Pemerintah dalam membangun kebijakan perlu mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, 

termasuk hak asasi perempuan, serta mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang telah jelas mengatur mengenai bagaimana 

membangun kebijakan yang berperspektif gender demi terwujudnya 

kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Negara dan 

manusia. 

3. Pemerintah dalam membangun kebijakan perlu melibatkan serta 

memperhatikan situasi, kepentingan dan kebutuhan perempuan, dengan 

melakukan analisis terpilah gender, pemilahan data berbasis gender dan 

menyediakan anggaran yang sensitive dan responsive gender 

4. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melindungi hak dan 

kepentingan perempuan, termasuk kerangka pengaman untuk 
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perlindungan hak-hak perempuan untuk memastikan perempuan 

mendapatkan akses, control dan manfaat yang sama terkait informasi, 

partisipasi dan pengambilan keputusan, khususnya dalam pengelolaan 

sumber daya alam 

5. Pemerintah di tingkat lokal dan nasional, termasuk pihak Internasional, 

mengakui dan menjadikan kegagalan proyek KFCP dalam memastikan 

akses, kontrol dan manfaat yang sama dari proyek KFCP, termasuk dalam 

hal dampak yang ditimbulkan KFCP pada komunitas masyarakat, 

terutama perempuan, sebagai pembelajaran.  
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