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Hingga sekarang, fokus pemantauan 
pengelolaan hutan tropis pada umumnya 
adalah mengevaluasi kemajuan proyek 
atau menjawab pertanyaan penelitian, 
dan biasanya dilakukan oleh manajer 
profesional atau ilmuwan. Akan tetapi, 
dalam dasawarsa terakhir, pemahaman 
kami tentang pentingnya dan peran 
pemantauan telah banyak berubah. 
Sekarang, masyarakat setempat bekerja 
sama dengan tenaga profesional untuk 
menyusun dan melaksanakan program 
pemantauan bersama-sama. Kerjasama 
ini mengubah dinamika pengelolaan 
hutan, yaitu pemantauan dianggap 
berperan penting, dengan mendorong 
masyarakat setempat untuk bertanya 
tentang hutan dan penghidupan dari 
hutan, berpikir tentang perubahan 
secara sistematis serta menanggapinya 
dengan pengambilan keputusan yang 
meyakinkan. Pemantauan partisipatif  
menjadi sebuah cara yang mampu 
mendorong pembelajaran, penyesuaian, 
dan perbaikan — unsur-unsur penting 
dalam pengelolaan hutan tropis secara 
lestari. 

Apabila dilaksanakan dengan baik, 
pemantauan partisipatif  memberi 
manfaat jelas: mengintegrasikan 
pengetahuan setempat ke dalam 
pemantauan secara ilmiah; membangun 
modal sosial; memberdayakan 
masyarakat setempat; memperkuat 
lembaga setempat; dan membantu 
proses pengambilan keputusan. 
Pemantauan partisipatif  juga dapat 
mengurangi biaya pengumpulan data 
bagi ilmuwan dan lembaga. 

Namun, program pemantauan 
partisipatif  tidak selalu mudah 
untuk dilaksanakan selain juga 
memiliki keterbatasan. Sebagai 
contoh, program ini bisa jadi lebih 
mahal daripada prakiraan (terutama 
apabila mempertimbangkan bahwa 
masyarakat setempat kerap menanggung 
banyak biaya), data mungkin tidak 
bermanfaat untuk penelitian ilmiah, dan 
keberlanjutannya dapat menjadi masalah 
ketika bantuan dari luar dihentikan. 

Kini, tersedia jejak rekam yang baik 
tentang program-program pemantauan 
partisipatif  mengenai hutan tropis di 
seluruh dunia, baik yang berhasil dan 
efektif  maupun yang tidak berhasil 
dengan beberapa kekurangan. Dalam 
tulisan ini, kami mengkaji dampak, 
tantangan, dan kekurangan dari 
program-program tersebut. Kami 
menyoroti tentang pembelajaran dan 
rekomendasi saat ini sebagai arahan 
untuk masa mendatang. 

Kajian ini bukan kumpulan lengkap dari 
semua penelitian mengenai pemantauan 
partisipatif  ataupun pembahasan 
menyeluruh mengenai setiap segi dalam 
pemantauan partisipatif. Ini adalah 
panduan yang kami yakini sebagai 
studi kasus dan telaah yang cocok 
serta akan bermanfaat bagi ilmuwan, 
praktisi lapangan, dan siapa pun yang 
bermaksud menggali, memahami, dan 
melaksanakan pemantauan partisipatif.

Pendahuluan
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Kajian ini terdiri dari tiga bagian utama. 
Bagian pertama mengenalkan konsep 
dan istilah. Bagian ke dua adalah paduan 
dari pembelajaran, yang disusun dalam 
dua tema besar: perencanaan dan 
pelaksanaan pemantauan partisipatif, 
dan dampak utama dari pemantauan 
partisipatif. Ringkasan singkat disajikan 
bersama referensi yang sesuai. Bagian 
ke tiga merupakan tabel matriks dari 
publikasi yang disusun menurut tema: 
pengelolaan hutan untuk berbagai 
tujuan, konservasi keanekaragaman 
hayati dan pengelolaan satwa liar, 
kesejahteraan manusia, proses dan 
lembaga politik, hasil hutan bukan 
kayu (HHBK), dan jasa ekosistem. 
Bagian ini memberi panduan referensi 
singkat tentang segi-segi tertentu dalam 
pemantauan partisipatif, misalnya 
alat bantu, metode, pokok bahasan 
pemantauan. 

Bagaimana memanfaatkan 
kajian ini



Sebuah Kajian atas Alat Bantu, Konsep, dan Pembelajaran  | 3

Tahap pertama dalam penyusunan 
tinjauan ini adalah pencarian publikasi 
yang telah ditinjau oleh rekan 
sejawat lewat mesin pencari melalui 
web Science Direct, Springer, dan 
Blackwell Publishing, serta ISI Web of  
Knowledge (lihat Lampiran A: Kata 
kunci yang dicari). Tahap ke dua adalah 
pencarian lain melalui web tentang 
kepustakaan di area “abu-abu” (laporan 
proyek, modul pengajaran, buku 
panduan, dan prosiding konferensi). 
Dilakukan pula pencarian publikasi-
publikasi yang kurang menonjol 
dengan lingkup kawasan dari India, 
Amerika Tengah, dan Brasil. Informasi 
dikumpulkan dari upaya terkini dan 
pengalaman lapangan yang sedang 
berlangsung, selain juga panduan tahap 
demi tahap untuk pelaksanaan praktis 
upaya pemantauan partisipatif  (lihat 
Lampiran B: situs web yang dicari). 
Daftar kepustakaan kemudian dihimpun 
dengan menggunakan perangkat lunak 
EndNote®; artikel disaring dan dipilih 
sesuai dengan kecocokannya dengan 
kelompok persoalan umum. Selama 
menyaring, kata kunci yang serupa juga 
digunakan untuk memilih kepustakaan 
yang sesuai dengan daftar. Secara 

Metode

keseluruhan, 387 buah publikasi telah 
dihimpun.

Kemudian, kami melakukan jejak 
pendapat dari para pakar terpilih 
dengan menanyakan: (i) Informasi 
tentang pemantauan partisipatif  
apa yang paling bermanfaat bagi 
peneliti dan praktisi lapangan? dan (ii) 
Bagaimana sebaiknya informasi tersebut 
disusun? Kesepakatan umumnya 
adalah studi kasus yang dipilih secara 
terarah, termasuk alat bantu dan 
metode, yang disusun berdasar subjek 
pemantauan atau tema pokok bahasan. 
Dari kumpulan publikasi yang ada, 
kami kemudian memilih publikasi-
publikasi yang merupakan hasil dan 
pembelajaran dari pengalaman lapangan 
atau pembahasan dengan konsep yang 
sesuai. Kepustakaan tersebut cukup 
mutakhir: kebanyakan publikasi yang 
tercakup dalam kajian ini dicetak dalam 
sepuluh tahun terakhir, dan lebih 
dari delapan puluh persen diterbitkan 
dalam lima tahun terakhir. Walau pusat 
perhatian kami adalah hutan tropis, 
beberapa contoh dari daerah beriklim 
sedang disertakan bilamana pengalaman 
yang ada sesuai untuk keadaan tropis.
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Apakah pemantauan 
partisipatif  itu?
Pemantauan adalah pengumpulan dan telaah 
informasi secara sistematis untuk mengukur 
apakah sesuatu sedang berubah (CIFOR 
2007). Pemantauan lebih dari sekedar 
pengkajian satu kali; informasi harus 
dikumpulkan secara berkala yang 
cocok dengan pokok bahasan, hemat 
biaya, dan tidak terlalu memberatkan. 
Informasi tersebut ditelaah dan 
hasilnya dikaji serta digunakan untuk 
pengambilan keputusan. 

Istilah “pemantauan partisipatif ” 
berlaku untuk kegiatan pemantauan 
yang melibatkan masyarakat 
setempat yang mungkin belum 
menerima pelatihan dari para ahli 
dan profesional, dan yang memiliki 
berbagai keterampilan, kepakaran, 
peran dalam masyarakat, dan minat. 
Pemantauan partisipatif  adalah proses 
terus-menerus di mana pengguna hutan 
setempat secara sistematis mencatat 
informasi tentang hutan mereka, 
merefleksikannya, dan melakukan 
tindakan pengelolaan sebagai tanggapan 
terhadap apa yang dipelajari. 

Subjek pemantauan berkisar dari 
pengambilan kayu dan produksi 
madu hingga keterbukaan lembaga 
dan pertanggungjawaban usaha 

hutan kemasyarakatan. Metode dapat 
mencakup contoh vegetasi, transek, 
penanggalan kebakaran, buku harian 
lapangan, lokakarya masyarakat, 
pengukuran curah hujan, dan 
banyak lagi. 

Konsep

“Pemantauan partisipatif  
menggeser perhatian dari program 
yang ditetapkan dan digerakkan 
oleh pihak luar serta menegaskan 
pentingnya proses yang cocok 
dengan keadaan setempat untuk 
mengumpulkan, menelaah, dan 
menggunakan informasi tersebut.” 
Ini berarti melibatkan (kelompok) 
orang dalam berbagai aspek 
pemantauan, di mana mereka belum 
pernah dilibatkan sebelumnya 
dan menciptakan keadaan 
yang memungkinkan mereka 
menentukan fokus, cara, dan irama 
dari proses pembelajaran.” 

–dari Guijt (2007) 
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Mengapa memantau? 
Ada tiga alasan umum untuk melakukan 
pemantauan. Pertama, pemantauan 
dapat membantu para pengelola dan 
pengguna hutan tropis menjawab 
pertanyaan atau kekhawatiran (Cunha 
dos Santos 2002) semisal mengenai 
pengelolaan dan penghidupan 
yang berkelanjutan, konservasi 
keanekaragaman hayati, kesejahteraan 
manusia, proses dan lembaga politik, 
dan jasa ekosistem. Menetapkan 
pertanyaan-pertanyaan pemantauan 
secara jelas merupakan tahap pertama 
dalam menyusun program, menurut 
Case (1990) dalam buku pegangan 
pemantauan partisipatif  pada hutan 
kemasyarakatan, yang menyajikan 
pedoman tahap demi tahap beserta 
penjelasan serta gambar. Masyarakat 
setempat berperan serta dengan 
ikut menentukan dan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan pokok, atau 
— sedikit kurang partisipatif  — para 
profesional dan pihak berwenang yang 
menentukan pertanyaan sedangkan 
masyarakat setempat menyediakan 

datanya. Pertanyaan yang diajukan akan 
bergantung kepada sasaran pengelolaan.

Ke dua, pemantauan tidak saja menjawab 
pertanyaan tentang pengelolaan hutan, 
tetapi juga menciptakan budaya bertanya. 
Pemikiran mutakhir menyimpulkan 
bahwa pemantauan itu lebih dari 
sekedar cara untuk menghasilkan 
informasi; sebuah katalis dalam 
proses pembelajaran sebagai inti sari 
pengelolaan hutan yang adaptif. Colfer 
(2005) membahas tentang bagaimana 
pemantauan berperan menyatu dalam 
daur yang berulang, yaitu perencanaan, 
tindakan, pengkajian, dan pembelajaran 
— daur yang menghasilkan kemajuan 
secara sistematis dan penyesuaian 
terhadap perubahan (Colfer 2005, Guijt 
2007). Lihat Gambar 1. 

Ke tiga, pemantauan dapat menjadi cara 
yang sangat penting untuk menegakkan 
kepatuhan terhadap aturan penting 
dalam pengelolaan hutan, misalnya akses 
sumber daya, pemanfaatan, konservasi, 
dan pembagian manfaat sumber daya. 

Masa lalu Masa
Depan

pengamatan telaah
peren

canaan
tindakan

re�
eksi

pem
an

ta
ua

n re�
eksi

pem
an
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n

tindakan baru tindakan baru

Gambar 1: “Cacing”, disesuaikan dari Colfer (2005).
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Peristilahan yang 
digunakan dalam 
pemantauan 
partisipatif
Pemantauan partisipatif  dapat mewujud 
dalam berbagai bentuk. Daftar istilah 
yang mencerminkan beragam contoh, 
alat bantu, dan pendekatan yang 
dipakai dalam kajian ini akan diuraikan 
di bawah. 

• Pemantauan oleh masyarakat setempat 
— Danielsen, dkk. (2005b) 
menjabarkan, pemantauan oleh 
masyarakat setempat, di mana 
penduduk setempat, termasuk 
masyarakat dan/atau petugas 
pemerintah setempat mengumpulkan 
dan menelaah data. Hal ini 
berkebalikan dengan “pemantauan 
oleh profesional” yang dilakukan 
oleh para pakar dengan pelatihan 
resmi. Pendekatannya berkisar 
“dari pemantauan sendiri atas 
pengambilan hasil oleh pengguna 
sumber daya setempat hingga 
pencacahan oleh jagawana 
setempat, dan inventarisasi oleh 
naturalis amatir.” 

• Pemantauan kolaboratif — Pemantauan 
kolaboratif adalah “proses 
pencarian informasi yang disengaja 
yang diikuti dengan telaah kritis 
bersama untuk menjadi bahan 
bagi keputusan bersama yang 
memengaruhi pengelolaan sumber 
daya” (Guijt 2007). Pemantauan 
kolaboratif menegaskan pentingnya 

mengembangkan proses yang 
sesuai dengan keadaan setempat 
untuk mengumpulkan, menelaah, 
dan menggunakan informasi untuk 
pengelolaan sumber daya alam; fokus 
digeser dari lembaga atau pengelola 
proyek profesional dari luar menjadi 
pada persoalan terpenting bagi 
masyarakat setempat. Karena terkait 
dengan daur pembelajaran yang 
berulang, kegiatan pemantauan 
menjadi unsur pemantauan 
kolaboratif. Guijt (2007) membahas 
secara saksama pengertian 
pemantauan kolaboratif dan 
memaparkan kumpulan 14 artikel 
pilihan yang mencatat pengalaman di 
seluruh dunia dalam berbagai tatanan 
hutan tropis. 

• Pengkajian, Pemantauan, dan Evaluasi 
Keanekaragaman Hayati secara 
Partisipatif  (PAMEB) – PAMEB 
mencakup pengumpulan dan telaah 
data yang dilakukan bersama dan 
oleh non-ilmuwan yang bertujuan 
untuk memahami keanekaragaman 
spesies atau ekosistem (Lawrence 
dan Ambrose-Oji 2001). Lawrence 
(sedang dalam penerbitan) 
menyajikan kumpulan pengalaman 
PAMEB secara komprehensif.

• Pemantauan Ekosistem oleh Masyarakat 
(CBEM) – Ini adalah istilah untuk 
program pemantauan di negara 
maju yang melibatkan sukarelawan 
setempat dan bukan profesional dalam 
pemantauan lingkungan atau sumber 
daya alam, yang diatur oleh badan 
pemerintah atau organisasi konservasi 
untuk memperbaiki pengumpulan 
informasi dan masukan dari 
masyarakat (Whitelaw, dkk. 2003). 
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• Pemantauan bersama — Masyarakat 
dan pihak berwenang setempat 
terlibat bersama-sama dalam 
pemantauan untuk penegakan aturan 
(Andrianadrasana, dkk. 2005). Ini 
juga dikenal sebagai pemantauan 
oleh banyak pihak (Steinmetz, dkk. 
2006) dan merupakan cara untuk 
menjembatani masyarakat dan pihak 
berwenang setempat dengan cara 
berbagi tanggung jawab (Steinmetz, 
dkk. 2006). 

• Pemantauan mandiri — Masyarakat 
setempat memantau kegiatannya 
sendiri yang terkait dengan sumber 
daya alam (berkebalikan dengan 
pemantauan sumber daya itu sendiri). 

Contohnya termasuk perburuan 
atau pengambilan kayu (Noss, dkk. 
2005). Pemantauan mandiri benar-
benar bermanfaat untuk memantau 
pemungutan dan pengelolaan 
HHBK (Stockdale 2005).

• Pemantauan peristiwa — Masyarakat 
setempat mencatat peristiwa 
apapun yang terjadi di luar kegiatan 
pemantauan yang direncanakan 
(seperti pencacahan atau patroli). 
Pemantauan jenis ini cocok untuk 
pokok bahasan yang lebih jarang 
terjadi seperti kebakaran, perburuan 
liar, satwa bermasalah, dan kematian 
satwa liar (Stuart-Hill, dkk. 2005).
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Berikut adalah pembelajaran, tema 
umum, dan kesimpulan yang dihasilkan 
dari kajian ini.

Merencanakan 
dan melaksanakan 
pemantauan 
partisipatif
Bagian ini mempertimbangkan 
permasalahan di seputar perencanaan 
dan pelaksanaan pemantauan 
partisipatif: Siapa yang berperan serta 
dan bagaimana caranya? Apa yang 
akan dipantau dan bagaimana caranya? 
Bagaimana program pemantauan 
partisipatif  disusun dan diperbesar 
cakupannya? Apa saja kesulitan-
kesulitan yang tersembunyi dan 
bagaimana menghindarinya untuk 
pelaksanaan program berikutnya?

Siapa yang berperan serta dan 
bagaimana caranya?
Pemantauan partisipatif  didefinisikan 
sebagai cara masyarakat bekerja bersama 
dan peran yang dijalankannya dalam 
perencanaan dan pelaksanaan program 
pemantauan. Masyarakat setempat 
mencurahkan waktunya, aksesnya ke 
sumber daya alam, dan pengetahuannya. 

Pembelajaran

Battarai (2002) menguraikan 
bagaimana hubungan antara peneliti 
dan tenaga profesional (“orang luar”) 
dan masyarakat setempat (“orang 
dalam”) dapat berkisar dari sekedar 
memanfaatkan hingga kerjasama 
dalam kemitraan pemantauan 
partisipatif:

“Mereka tidak tahu apa-apa; kami 
hanya memanfaatkan mereka sebagai 

pelayan atau pembantu.” 

“Tentu saja kami lebih tahu, 
tetapi mereka lebih tahu cara dan 

tempatnya.” 

“Kami lebih tahu, tetapi bertanya 
kepada mereka akan mempercepat 

pekerjaan kami; mereka juga 
membantu kami.” 

“Tidak diragukan lagi, kami lebih 
tahu, tetapi mereka juga tahu 

mengenai beberapa hal yang dapat 
membantu pekerjaan kami.” 

“Mereka tahu sebanyak yang kami 
tahu, tetapi pendapat mereka 

berbeda; jadi marilah saling bertukar 
pikiran.” 

“Mereka jauh lebih tahu mengenai 
beberapa hal; marilah bekerja 

bersama karena apa yang kami kaji 
menyangkut kita semua; [informasi 

tersebut] milik setiap orang.”
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Cakupan peran dapat berkisar dari 
sekedar mengumpulkan informasi 
hingga memprakarsai, mengembangkan, 
dan menggerakkan program 
pemantauan. Pihak luar — para 
peneliti, praktisi pembangunan, LSM, 
instansi pemerintah yang berwenang 
— tentunya memiliki tujuan masing-
masing, yang bisa jadi selaras atau 
tidak selaras dengan tujuan masyarakat 
setempat. Memenuhi tujuan dari 
sekaligus pihak dalam dan luar adalah 
salah satu tantangan tersulit (Lawrence 
dan Elphick 2002). Bantuan dari pihak 
luar kerap diperlukan untuk memulai 
pemantauan partisipatif  karena mereka 
memiliki sumber daya keuangan dan 
kepakaran secara teknis. Akan tetapi, 
program yang secara umum digerakkan 
oleh pihak luar banyak diakui 
bermasalah dengan keberlanjutannya 
dan terkadang menjadi problematika 
secara etika (Danielson, dkk. 2005b; 
Ghate dan Nagendra 2005; Garcia 
dan Lescuyer 2008). Guijt (1999) 
menunjukkan bahwa dalam banyak 
sistem pemantauan partisipatif, peran 
masyarakat setempat sering terbatas 
semata-mata untuk pengumpulan 
data: “Apa yang membedakan proses 
partisipatif  yang lebih inovatif  adalah 
menyertakan pengguna-akhir dalam 
perancangan [pemantauan dan evaluasi 
partisipatif]. 

Pertimbangan ketika 
menyusun program 
pemantauan partisipatif

Sebagian pakar pemantauan 
menyarankan agar terlebih dahulu 
menetapkan indikator yang dapat 

ditelusuri sebelum pemantauan 
dilakukan (Case 1990; Prabhu, dkk. 
1999). Kerangka kriteria dan indikator 
(C&I) untuk pengelolaan hutan 
dikembangkan pada tahun 1990-an, 
terutama untuk memantau kelestarian 
pengambilan kayu besar-besaran untuk 
industri secara nasional. Prabhu, dkk. 
(1999) menyatakan bahwa kriteria 
“adalah titik temu di mana informasi 
yang disediakan oleh indikator 
terpakai (dapat dimasukkan) dan di 
mana penilaian yang dapat ditafsirkan 
berwujud jelas”, dan indikator “adalah 
peubah atau unsur dari ekosistem 
atau sistem pengelolaan hutan yang 
digunakan untuk memprakirakan 
status dari kriteria tertentu.” Akan 
tetapi, muncul pendapat yang berbeda 
tentang manfaat kerangka C&I dalam 
pemantauan partisipatif. Publikasi 
berikutnya membahas persoalan 
mengenai pemilihan perangkat C&I, 
yang diikuti dengan pendekatan-
pendekatan alternatif.

Ada beberapa pendekatan untuk 
memilih indikator. Salah satunya adalah 
menerapkan perangkat kerangka 
C&I umum yang telah disusun oleh 
para pakar profesional. Colfer, dkk. 
(2005) membahas pembelajaran 
dalam melaksanakan pendekatan ini 
dan menyimpulkan bahwa kerumitan 
perangkat C&I tersebut menyulitkan 
pelaksanaan pemantauan partisipatif  
bersama masyarakat yang bergantung 
pada hutan, karena perangkat tersebut 
sulit untuk diukur serta memerlukan 
terlalu banyak kepakaran profesional.

Pokorny, dkk. dalam Guijt (2007) 
membahas pengalaman mereka 
dalam mengenalkan C&I kepada tiga 
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kelompok masyarakat hutan di Amazon 
bagian timur. Mereka melaporkan 
bahwa masyarakat gagal menemukan 
kecocokan dalam proses atau 
memahami tujuan penyusunan C&I. 
Penulis menyimpulkan bahwa perangkat 
C&I tidak cocok ataupun tidak terlalu 
bermanfaat bagi masyarakat. Apabila 
hendak menggunakan C&I, penulis 
menyarankan untuk memilih sedikit 
indikator yang benar-benar cocok 
dengan menggunakan alat bantu 
penilaian yang sederhana. 

Purnomo, dkk. (2005) menyajikan 
studi kasus yang menetapkan perangkat 
C&I untuk berbagai pemangku 
kepentingan. Mereka menemukan 
bahwa indikator yang dipilih oleh 
berbagai kelompok — pemegang 
HPH, instansi pemerintah, LSM, dan 
masyarakat— ternyata beragam. Hal ini 
menyebabkan penulis mempertanyakan 
faedah dari C&I umum apabila 
pemangku kepentingan setempat tidak 
mencapai mufakat. Terdapat perbedaan 
sudut pandang tentang kelestarian 
hutan antara masyarakat dan LSM : 
“… nampaknya pendapat yang berbeda 
antara masyarakat setempat dan LSM 
menimbulkan persoalan penting dalam 
hal kemampuan LSM untuk mewakili, 
atau berbicara atas nama masyarakat 
setempat. Telaah secara saksama 
dan komunikasi yang baik di antara 
dua kelompok ini harus dilakukan 
untuk memastikan bahwa LSM cukup 
mewakili pendapat dan sudut pandang 
masyarakat setempat.”

Pendekatan ke dua ialah menetapkan 
kerangka C&I pada tingkat setempat. 
Ritchie, dkk. (2000) menawarkan 
metodologi dengan alat bantu untuk 

Stuart-Hill, dkk. (2005) 
merekomendasikan perancangan 
sistem pemantauan partisipatif  yang 
sesuai tujuan pengelola — bukan 
ilmuwan:
• Memisahkan penelitian dan 

pemantauan.
• Lebih berfokus untuk menyusun 

sistem pemantauan berkelanjutan 
daripada sekedar mengeluarkan 
dana untuk memperoleh data.

• Berupaya sungguh-sungguh 
untuk memahami lingkungan 
kerja pengelola sumber daya 
agar dapat secara realistis menilai 
kemampuannya untuk melakukan 
pemantauan.

• Berfokus pada pokok bahasan 
yang berharga bagi pengelola 
hutan. Dengan tumbuhnya 
kepercayaan, cakupannya dapat 
secara bertahap diperluas dengan 
menyertakan persoalan lainnya, 
misalnya hal-hal yang membantu 
pengelola untuk menentukan 
tindakan-tindakan yang efektif  
maupun tidak.

• Mengembangkan etika layanan di 
mana pengelola merupakan ‘klien’ 
penting — yaitu melakukan hal-
hal yang mereka inginkan; bukan 
yang ilmuwan inginkan. 

• Membangun keberhasilan-
keberhasilan kecil ketimbang 
harapan yang terlalu ambisius.
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menetapkan C&I yang sesuai untuk 
diterapkan dalam program pemantauan 
dengan daur pembelajaran adaptif  
(Gambar 1). Publikasi tersebut 
menyertakan buku panduan untuk 
menyusun kerangka C&I dan rencana 
pemantauan dengan masyarakat 
setempat. Pendekatannya lugas, mudah 
digunakan, dan partisipatif.

Cunha dos Santos (2002) juga 
menyajikan studi kasus dan panduan 
dalam hal penggunaan kerangka C&I 
yang disusun sesuai konteks lokal 
dan ilmiah, berdasarkan program 
pemantauan oleh masyarakat setempat 
mengenai pengambilan kayu di Amazon 
bagian barat, Brasil. Penulis memulai 
dengan kajian penetapan masalah, yang 
diikuti dengan pendefinisian kriteria dan 
indikator, melalui pemetaan partisipatif, 
skenario masa mendatang, pertanyaan 
pokok, dan wawancara semi-terstruktur. 

Penulis mendampingi masyarakat 
dan mitra setempat selama dua masa 
pengambilan kayu, di mana sepanjang 
waktu itu peserta menyusun program 
pemantauan untuk mendukung 
penyelesaian sengketa, memperbaiki 
pelaksanaan proyek, dan memperlancar 
sertifikasi hutan.

Banyak praktisi menemukan bahwa 
memulai dengan kerangka C&I 
bukanlah pendekatan yang terbaik 
apabila bekerja bersama masyarakat. 
Terlalu mengutamakan C&I sewaktu 
menyusun program pemantauan 
partisipatif  dapat menghasilkan sistem 
yang disetir oleh pakar dari luar dan 
tidak diarahkan untuk mengutamakan 
pengelolaan oleh masyarakat setempat, 
sehingga menjadi terlalu rumit dan 
tidak luwes untuk dilaksanakan oleh 
masyarakat tanpa dukungan dari 
luar. Selain itu, kecil kemungkinan 

Whitelaw, dkk. (2003) mengambil pelajaran ketika menyusun sistem 
pemantauan ekosistem hutan berbasis relawan di Kanada, hal-hal berikut 
penting untuk dilakukan:
• Memastikan diperolehnya pendanaan dan komitmen awal sebelum memulai 

kegiatan pemantauan.
• Memberikan umpan-balik kepada relawan tentang bagaimana pekerjaan 

mereka berkontribusi terhadap perencanaan dan pengelolaan.
• Memahami motivasi dan tingkat keterampilan peserta, dan 

menyesuaikannya dengan protokol pemantauan yang terpilih.
• Bekerjasama dengan organisasi yang sudah melakukan pemantauan melalui 

pengembangan kemitraan.
• Menggunakan metodologi sederhana dan teruji secara ilmiah.
• Menyertakan pelatihan tentang protokol pemantauan, pengawasan 

lapangan, dan pembuktian data ke dalam perancangan pemantauan oleh 
masyarakat.

• Menetapkan program “penghargaan kepada relawan”.
• Memusatkan pada hasil yang melayani masyarakat dengan memberikan 

informasi yang sesuai dengan kebijakan.
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bahwa sistem tersebut mencerminkan 
kebutuhan masyarakat setempat (Garcia 
dan Lescuyer 2008). 

Paudel dan Ojha dalam Guijt (2007) 
menguraikan proyek penelitian di Nepal 
yang semula mulai mengembangkan 
C&I dengan kelompok-kelompok 
pengguna hutan di kalangan masyarakat 
setempat. Beberapa masalah segera 
tampak: kesulitan untuk menyampaikan 
makna pemantauan dan indikator, 
dan kesulitan mencapai mufakat 
mengenai makna dari indikator tertentu. 
Keseluruhan proses menjadi macet 
saat masih berproses untuk penetapan 
indikator. Kemudian mereka mengubah 
pendekatan agar berfokus pada 
kerangka yang lebih besar: bagaimana 
menyusun sistem pemantauan yang 

membantu masyarakat setempat untuk 
mengembangkan penghidupannya 
secara berkelanjutan sekaligus mengelola 
hutannya secara lestari. Prosesnya 
kemudian berkembang menjadi 
penetapan prioritas dan penyusunan 
rencana untuk mengatasi dan memantau 
hal-hal tersebut. Dengan mengubah 
fokus yang tidak lagi pada indikator, 
pemantauan bukan lagi merupakan 
kegiatan terpisah namun telah menjadi 
bagian dari proses lebih besar yang 
mengkhususkan pada pembahasan 
persoalan, refleksi, dan tindakan.

Alih-alih memulai dengan kerangka 
C&I umum, pendekatan lain adalah 
menyusun sistem pemantauan 
dasar, demikian menurut Ghate 
dan Nagendra (2005). Dengan 

Aktivitas 
tunggal berdasar 

rencana aksi
Mengidentifikasi peran
pemangku kepentingan

dalam penelitian aksi
partisipatif

Kesepakatan bersama
mengenai apa

yang akan dipantau

Kesepakatan bersama
mengenai indikator

pemantauanKesepakatan 
bersama mengenai

alat bantu
pemantauan melalui

penggunaan peta,
pertemuan dan
alat bantu lain

Pengamatan bersama
mengenai kegiatan yang
disepakati berdasarkan
indikator dan alat bantu

Landasan untuk berbagi
data dan merefleksikan

data yang terkumpul

Mengevaluasi atau
menelaah sistem

pemantauan

Gambar 2: Proses Pemantauan Bersama (diambil dari Prabhu [2003]).
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membandingkan program pemantauan 
dan penegakan aturan antarkelompok 
masyarakat di India, sistem yang paling 
berhasil dan berkelanjutan dimulai 
dengan aturan tunggal; masyarakat 
kemudian memutuskan bagaimana cara 
memantaunya. Pada setiap pertemuan, 
masyarakat menambah aturan untuk 
menanggulangi keadaan baru. Penulis 
merekomendasikan untuk memulai 
program pemantauan dengan kegiatan 
sederhana, kemudian secara perlahan 
menambah kegiatan baru seiring 
dengan semakin beragamnya kondisi 
pengelolaan dan berkembangnya 
persoalan. Hal ini juga memberi 
kesempatan kepada masyarakat 
setempat untuk bekerjasama dalam 
persoalan pemantauan serta menyusun 
program berdasarkan kebutuhannya.

Prabhu (2003) membahas bagaimana 
menjalankan pemantauan partisipatif. 
Tiap kelompok menyusun landasan 
kerja bersama untuk mengamati 
hasil dan dampak dari rencana dan 
hasil yang tidak terduga. Mereka 
juga membahas dan merundingkan 
tujuan dan visi, menyepakati tentang 
bagaimana mereka mengumpulkan data, 
kemudian membahas, merefleksikan, 
serta menelaah data. Akhirnya, mereka 
menerapkan apa yang telah dipelajari 
ke dalam perencanaan dan proses 
dimulai kembali. Lihat Gambar 2 yang 
menggambarkan cara kerjanya. 

CIFOR (2007) membahas dua aspek 
pengelolaan yang perlu dikaji ketika 
menyusun program pemantauan: 
proses dan dampak. Proses pemantauan 

Pengkajian
sumber daya

Pengendalian Telaah
kebutuhan

Dinamika
Pemantauan

Musyawarah
mengenai
akses serta

penggunaan

Pengelolaan
yang terarah

Gambar 3. Unsur pengelolaan sumber daya setempat yang terarah. Jika masyarakat 
tidak dilibatkan secara langsung dalam kelima unsur tersebut, kemungkinan yang terjadi 
adalah gagalnya pemantauan partisipatif  dalam jangka pendek. Diambil dari Garcia dan 
Lescuyer (2008).
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menguji pelaksanaan tindakan 
pengelolaan dalam rangka memahami 
bagaimana — dan apabila — tindakan 
tersebut dilakukan. Pemantauan dampak 
menguji perubahan sebagai akibat 
dari tindakan pengelolaan. Dengan 
memantau keduanya, hubungan antara 
tindakan dan dampak dapat ditetapkan.

Garcia dan Lescuyer (2008) mengkaji 
kecenderungan pemantauan partisipatif  
dan mengidentifikasi permasalahan 
dengan program yang telah disusun 
dan digerakkan oleh kepentingan 
pihak luar. Penulis menemukan bahwa 
program yang disusun oleh pihak luar 
gagal mengaitkan pemantauan dengan 
kepentingan masyarakat setempat. 
Akibatnya, program tersebut tidak 
dapat dilanjutkan setelah penyandang 
dana tersebut selesai. Beberapa 
masalah yang kemudian muncul adalah: 
rendahnya atau tidak adanya imbalan 
keuntungan, kurangnya fokus pada 
hal-hal yang benar-benar penting bagi 
masyarakat setempat (kebanyakan 
program memusatkan perhatian pada 
persoalan ekosistem dan mengabaikan 
kepentingan sosial ekonomi), dan terus 
berubahnya kesepakatan antar lembaga 
yang mungkin dapat melengserkan 
program utama, dan diabaikannya 
peraturan pemantauan yang telah 
disusun. Kegagalan tersebut merupakan 
gejala dari persoalan yang lebih parah 
di banyak kasus yaitu pengambilan 
keputusan yang tidak benar-benar 
dilimpahkan kepada masyarakat 
sementara pemangku kepentingan 
yang lebih berkuasa tetap memegang 
kendali. Oleh karena itu, apabila 
masyarakat belum menerima hak dan 
kewenangan penuh atas hutannya, 
pemantauan partisipatif  akan tetap 
terpisah dari pengambilan keputusan 

dengan hanya sedikit kemungkinan 
untuk memengaruhi pengelolaan. 
Oleh karena itu, penulis mengenalkan 
pemikiran mengenai “pengelolaan yang 
terarah” (Gambar 3), yang terjadi ketika 
masyarakat secara resmi berkumpul 
dan membuat keputusan tentang 
tujuan pengelolaan serta kebutuhan 
masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan 
dalam kelima aspek utama pengelolaan 
yang disengaja: pengkajian sumber 
daya, pengendalian, telaah kebutuhan, 
dinamika pemantauan, dan musyawarah 
mengenai akses serta penggunaan.

Memperluas 
cakupan dan jejaring 
program pemantauan 
partisipatif
Memperluas cakupan program 
pemantauan memungkinkan 
asalkan metodenya sederhana, dapat 
disesuaikan, dan sesuai dengan kondisi 
setempat. Jika informasi antara hutan 
yang berbeda atau cakupan yang 
berbeda perlu dibandingkan, maka 
serangkaian kecil indikator yang mudah 
diukur perlu dipilih. Selain itu, informasi 
perlu dikembalikan kepada masyarakat 
setempat agar mereka dapat memahami 
pentingnya program pemantauan dan 
dapat menggunakan informasi tersebut 
untuk pengambilan keputusan (Stuart-
Hill, dkk. 2005). Pemerintah dan 
LSM kerap menganggap pemantauan 
partisipatif  sebagai cara yang hemat 
biaya untuk melaksanakan sistem 
pemantauan berskala besar dengan 
mengerahkan relawan setempat untuk 
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melakukannya (Whitelaw, dkk. 
2003). Pemerintah dapat diuntungkan 
dengan biaya yang lebih rendah dan 
umpan balik dari pelaksana langsung di 
lapangan (Whitelaw, dkk. 2003, van 
Rijsoort dan Jinfeng 2005). Walaupun 
demikian, dibutuhkan investasi besar 
untuk pengembangan lembaga setempat 
dan pembangunan kapasitas. Selain 
itu, di negara berkembang, masyarakat 
setempat kerap tidak memiliki waktu 
luang untuk menjadi relawan kegiatan 
pemantauan, kecuali apabila manfaatnya 
jelas terhadap penghidupannya. Contoh-

Bennun, dkk. (2005) 
menunjukkan persoalan yang 
timbul berkaitan dengan 
perluasan cakupan dan jejaring 
program pemantauan: 
• Diperlukan dukungan 

koordinasi yang mantap dan 
terus-menerus. Khususnya, 
umpan balik secara cepat dan 
rutin yang disampaikan secara 
tepat mutlak diperlukan untuk 
mempertahankan moralitas 
dan antusiasme. Hal itu juga 
membantu untuk menunjukkan 
adanya nilai-tambah apabila 
data dimasukkan ke dalam 
kumpulan data yang 
lebih besar.

• Pentingnya pelembagaan 
proses. Akan tetapi, hal ini 
memakan waktu dan upaya 
aktif. Terdapat kesenjangan 
antara memulai pemantauan 
dan manfaat yang dihasilkan 
di mana diperlukan kerja keras 
untuk menjaga momentum.

contoh berikut membahas beberapa 
pertimbangan praktis, tantangan, dan 
keberhasilan dalam membuat program 
yang menerapkan pemantauan oleh 
masyarakat setempat untuk kepentingan 
tingkat nasional.

Stuart-Hill, dkk. (2005) menyajikan 
sistem Event Book (Buku Peristiwa) 
dari Namibia sebagai contoh kisah 
keberhasilan dalam perluasan cakupan. 
Program pemantauan tersebut 
menggabungkan hasil pengumpulan 
data setempat dengan menggunakan 
penjilid dan lembar kerja, ke dalam 
pusat data pemantauan dan evaluasi 
nasional. Keberhasilannya terletak 
pada karakternya yang bersifat baku 
dan adaptif; kelompok setempat dapat 
memilih apa yang hendak dipantau — 
satwa liar, perburuan, terjadinya masalah 
— tetapi mereka selalu menggunakan 
metode yang sama dengan kelompok 
lainnya. Ini memampukan informasi 
untuk dihimpun dan dibandingkan 
secara nasional. Catatan asli tetap 
disimpan oleh masyarakat sehingga 
informasinya selalu dapat diakses saat 
dibutuhkan. Artikel ini memperinci 
keseluruhan metodologi Event Book 
beserta foto dan contohnya.

Whitelaw, dkk. (2003) menjabarkan 
upaya untuk menyatukan kelompok 
relawan pemantau di seluruh 
Kanada untuk membentuk Jejaring 
Pemantauan Masyarakat Kanada. 
Para relawan memantau persoalan 
ekosistem seperti keanekaragaman 
hayati, DAS, dan perubahan tata guna 
lahan. Mereka dapat memperluas 
program pemantauan tersebut pada 
persoalan sosial, budaya, dan ekonomi. 
Penulis berpendapat bahwa manfaat 
pemantauan berbasis masyarakat 
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dapat disebarluaskan ke seluruh 
negeri agar berdampak lebih besar 
apabila program-program masyarakat 
setempat terhubung dalam jejaring 
tersebut. Mereka mengidentifikasi 
dua tahap untuk membangun jejaring. 
Pertama, melibatkan prasarana 
yang diperlukan untuk memulai 
pemantauan oleh masyarakat (CBEM) 
di daerah tertentu. Diperlukan enam 
tugas terkait, antara lain: telaah tata 
kelola, konsultasi dan penjangkauan, 
identifikasi pemenang, pengembangan 
kemitraan, penggalangan dana, dan 
penetapan bagan organisasi yang tepat 
bagi kelompok atau jejaring tersebut. 
Tahap ke dua, memulai CBEM dan 
menghubungkan kegiatan pemantauan 
dan data untuk pengambilan keputusan.

Bennun, dkk. (2005) 
mendokumentasikan perkembangan 
jejaring nasional pemantauan oleh 
masyarakat di Important Bird Areas 
(daerah burung yang penting, IBA) 
di Afrika. Ada dua jenis pemantauan 
dalam jejaring IBA — sederhana dan 
rumit — tergantung pada tingkat 
perkembangan program di masyarakat. 
Topik pemantauan diatur dalam 
kerangka tekanan/keadaan/tanggap. 
Indikatornya mencakup: luas habitat, 
kualitas habitat, populasi spesies burung 
di mana IBA tercatat, intensifikasi/
peluasan pertanian, pembakaran 
vegetasi, deforestasi, rekreasi/
pariwisata, penyusunan rencana 
tindak, jumlah petugas dan relawan 
konservasi, dan proyek/kegiatan 
konservasi yang dilaksanakan. Mereka 
memulai dengan proyek percontohan 
di Kenya dan telah memperluas 
cakupannya ke sepuluh negara lainnya. 
Tantangannya besar; sebagai contoh, 

“Pemantauan hutan 
kemasyarakatan akan menerima 
manfaat apabila menghindari 
pengumpulan ‘data’ yang sangat 
besar serta luas dan lebih 
memusatkan pada telaah strategis 
untuk menguak ketidakpastian 
serta mengidentifikasi pertanyaan-
pertanyaan dan indikator-
indikator pembelajaran di semua 
tingkat. Karena tidak ada ‘resep’ 
mujarab untuk sebuah sistem 
pemantauan mikro-makro 
yang efektif, pemantauan perlu 
dianggap sebagai sebuah proses 
pembelajaran melalui inovasi dan 
refleksi bersama secara lintas-
sektor lembaga pada semua 
tingkat tata kelola hutan.”

- dari Ojha, dkk. (2003)
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pengembangan kelembagaan yang 
merupakan proses terus-menerus 
dan jejaring membutuhkan dukungan 
yang ajeg. Lebih lanjut, ada persoalan 
dengan keandalan dan kemanfaatan 
dari data yang dikumpulkan oleh 
relawan untuk pengelolaan konservasi. 

Meskipun demikian, contoh tersebut 
membuktikan kemungkinan tentang 
dibangunnya jejaring relawan yang 
tertarik pada persoalan lingkungan 
dan kesehatan ekosistem di negara 
berkembang dengan dukungan lembaga 
secara nyata. 

Danielsen, dkk. (2005b) mengidentifikasi enam kaidah yang membantu 
keberlanjutan program pemantauan oleh masyarakat setempat tanpa bantuan 
dari luar.
• Pemantauan oleh masyarakat setempat harus mengidentifikasi dan tanggap 

terhadap manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari habitat atau 
populasi yang sedang dipantau. 

• Manfaat bagi masyarakat setempat yang berperan serta dalam pemantauan 
harus lebih besar daripada biayanya.

• Pola pemantauan harus memastikan bahwa sengketa dan politik antara 
pengelola dari pihak pemerintah dan masyarakat tidak menghambat 
keterlibatan pemangku kepentingan setempat dalam proses pemantauan.

• Pemantauan perlu dibangun sedapat mungkin berlandaskan lembaga 
tradisional dan tatanan pengelolaan yang ada. 

• Pentingnya melembagakan pekerjaan pada berbagai tingkat, dari kebijakan 
nasional hingga tata kerja petugas pemerintah daerah.

• Data semestinya disimpan dan ditelaah oleh masyarakat setempat 
walaupun berarti menurunnya kualitas data. Data tersebut juga semestinya 
tetap mudah diperoleh masyarakat setempat.
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Terdapat tantangan yang tidak sekadar 
peluasan cakupan program pemantauan, 
tetapi bagaimana mengembalikan 
informasi kepada masyarakat. Di 
Nepal, Ojha, dkk. (2003) menelaah 
istilah “pemantauan mikro-makro” 
atau pemantauan di tingkat lokal 
untuk digunakan dalam pengambilan 
keputusan di tingkat nasional. Mereka 
menemukan bahwa sebagian besar data 
telah dikumpulkan dan dikirim “ke 
tingkat atas”, tetapi hanya sedikit hasil 
yang dikembalikan kepada masyarakat. 

Hamilton, dkk. (2001) bekerja 
bersama 1.600 kelompok pengguna 
hutan (FUG) di Nepal untuk menyusun 
sendiri program pemantauan dan 
evaluasi mandiri untuk pengelolaan 
hutan setempat, yang dapat pula 
menghasilkan informasi untuk 
pemantauan pada tingkat kabupaten 
dan provinsi. Program pemantauan 
tersebut disebut dengan “Pemeriksaan 
Kesehatan FUG” dan “Perencanaan 
dan Evaluasi Mandiri FUG.” 
Program tersebut memantau: (i) 
kriteria kelembagaan — seberapa 
sering FUG bertemu, persentase 
laki-laki, perempuan, dan berbagai 
kasta yang menghadiri serta terwakili 
dalam kepengurusan, dan adakah 
rencana khusus bagi antara lain 
anggota termiskin; (ii) segi ekologi, 
seperti inventarisasi HHBK secara 
sederhana untuk menentukan volume 
pemungutannya secara lestari; dan, 
(iii) segi ekonomi — penghasilan yang 
diperoleh FUG (dari penjualan hasil 
hutan) serta pengeluarannya. Program 
tersebut mencakup pembuatan peta 
sumber daya alam dan peta masyarakat, 
mengidentifikasi kegiatan untuk 
mewujudkan harapan ideal FUG, 

dan pemrioritasannya dengan cara 
pemeringkatan berpasangan serta telaah 
kelembagaan dengan diagram Venn 
untuk mengidentifikasi jaringan yang 
saat ini ada dan ideal serta dukungan 
dari organisasi lain. Penanggalan 
musim bergambar juga dibuat untuk 
memperjelas rencana operasional 
kehutanan yang menunjukkan langkah-
langkah pengelolaan yang diperlukan 
untuk mencapai harapan dan jadwal 
waktu pemungutan hasil hutan yang 
diizinkan. Program tersebut berhasil 
menciptakan “daur pembelajaran yang 
adaptif  dan dinamis serta dijiwai oleh 
penggunanya.” Proses penyusunan 
program pemantauan mandiri 
memberikan kepercayaan diri kepada 
pengguna untuk mengusulkan indikator 
yang mewakili sudut pandang dan 
kepentingan mereka sendiri. Namun, 
program perlu distandarisasi agar FUGS 
dapat saling dibandingkan di tingkat 
kabupaten dan provinsi. Lebih jauh lagi, 
untuk mendapatkan pengakuan resmi 
atas hasil pemantauan untuk syarat 
ketat ilmiah perlu dibangun seperangkat 
indikator minimum yang terukur secara 
kuantitatif.  

Memastikan 
keberlanjutan jangka 
panjang 
Mempertahankan program pemantauan 
partisipatif  agar mampu mencapai 
tujuan dalam jangka waktu yang lama 
— tanpa batas waktu apabila diperlukan 
— merupakan sebuah tantangan. 
Dari sebagian besar kasus yang 
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ditinjau, organisasi dari luarlah yang 
memprakarsai dan mempertahankan 
program tersebut. Bukan hal baru 
lagi jika kemudian kegiatan akan 
berhenti segera begitu organisasi 
tersebut pergi walaupun pekerjaan 
pemantauan belum selesai. Kuncinya 
adalah mempertahankan kegiatan 
agar sesederhana mungkin dan sebisa 
mungkin disesuaikan dengan keadaan 

setempat. Walaupun biaya untuk 
memulainya mungkin saja besar serta 
biasanya harus ditanggung oleh lembaga 
dari luar, segera setelah dijalankan, 
sebagian program pemantauan bisa 
mulai mandiri. 

Topp-Jorgensen, dkk. (2005) 
menguraikan tentang program 
pemantauan hutan di Tanzania yang 

“Karena sangat sedikit pengetahuan ekologi yang dihasilkan oleh komunitas 
ilmiah tentang ekologi dasar dari spesies HHBK yang justru banyak digunakan, 
pengetahuan setempat mengenai pengelolaan dan pemungutan hasil kerap 
menjadi inti dalam penyusunan indikator keberlanjutan yang andal.”

- dari Shanley dan Stockdale (2008)
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memantau pemungutan sumber daya 
dan gangguan. Masyarakat setempat 
mengelola hutan melalui upaya 
bersama (di hutan pegunungan) atau 
pengelolaan hutan oleh masyarakat 
(di tanah berhutan kering Miombo). 
Sistem pemantauan diperlukan 
untuk mengalokasikan izin dan biaya 
pemungutan untuk pemanfaatan 
sumber daya. Kelompok masyarakat 
memantau proses pengelolaan, 
pendapatan dari sumber daya alam, 
kelestarian ekologi, pemungutan kayu, 
dan risiko kebakaran. Alat bantu 
termasuk patroli desa, wawancara 
mengenai pendapat masyarakat, laporan 
data bulanan, pertemuan pemantauan 
berkala, dan laporan tidak resmi. 
Meskipun bantuan dari luar diperlukan 
untuk menyiapkan sistem pada tahap 
awal, sistem perizinan yang dihasilkan 
diharapkan dapat mengumpulkan cukup 
biaya untuk menjamin keberlanjutan. 
Program pemantauan tersebut 
sederhana, hemat biaya, dan transparan, 
yang memerlukan sedikit pelatihan 
dan pendidikan. Kegiatan pemantauan 
juga mendorong pembahasan 
tentang kecenderungan dan ancaman 
terhadap sumber daya alam di desa. 
Studi kasus ini menguraikan secara 
terperinci mengenai bagaimana dan 
kapan masyarakat memantau kegiatan 
pengelolaannya, dengan menekankan 
transparansi, pengawasan oleh 
masyarakat, dan keberlanjutan ekonomis 
dari sistem pemantauan tersebut. 

Sekher (2001) menelaah tiga proses 
partisipatif  dan bagan organisasi yang 
berbeda dalam pengelolaan hutan 
kemasyarakatan. Keberhasilan dan 
keterbatasan tiap bagan organisasi 
dibahas dalam hubungannya dengan 
keterwakilan yang layak dan adil 

bagi semua warga masyarakat 
dalam pengambilan keputusan, 
pertanggungjawaban, keikutsertaan, 
keberlanjutan organisasi, dan 
pembagian manfaat. Organisasi yang 
diprakarsai NGO biasanya bagus 
dalam menggerakkan usaha-usaha 
konservasi, tetapi strateginya tidak 
berlanjut karena kurangnya keterwakilan 
dan peran serta. Kelompok yang 
dibentuk oleh pemerintah diuntungkan 
dengan bantuan dari pemerintah 
untuk pengelolaan sumber daya secara 
partisipatif, tetapi kurang dalam 
hal kemandirian dan prakarsa. Pola 
pengelolaan tradisional memperoleh 
dukungan lebih besar dari masyarakat. 
Fakta yang sangat nyata bahwa pola 
tradisional yang mampu bertahan 
selama bertahun-tahun sebelum adanya 
program hutan kemasyarakatan adalah 
bukti akan keberhasilan, keabsahan, dan 
penerimaan. Dengan demikian, bagan 
tata kelola tradisional perlu dianggap 
sebagai “landasan pembangun dalam 
bagan organisasi pembangunan modern 
yang bertujuan untuk pengelolaan 
partisipatif  atas sumber daya 
masyarakat.”

Menggabungkan 
penelitian ilmiah 
dengan pengetahuan 
dan kepakaran 
setempat 
Sistem pemantauan yang melibatkan 
masyarakat setempat dalam proyek yang 
dirancang secara ilmiah memiliki banyak 
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keuntungan, misalnya kelengkapan data, 
biaya keseluruhan lebih rendah, dan 
lebih besar peluang untuk berkelanjutan. 
Beberapa jenis informasi hanya dapat 
disediakan oleh masyarakat setempat, 
misalnya perubahan atau peristiwa 
yang telah lama terjadi, informasi 
tentang pemanfaatan hutan secara 
tradisional serta pandangan masyarakat 
tentang hutan. Masyarakat setempat 
juga menerima manfaat dari metode 
ilmiah, dari data yang dihasilkan 
serta keterampilan yang dipelajari 
ketika bekerja bersama ilmuwan. 
Mereka mungkin kurang dilibatkan 
dalam penelaahan dibandingkan 
dengan pengumpulan data, tetapi 
selama hasilnya jelas dan dibahas 
secara terbuka, mereka akan mampu 
mengambil keputusan berdasarkan hasil 
tersebut (Carter 1996). 

Steinmetz, dkk. (2006) memanfaatkan 
“lokakarya mengenai satwa liar” 
bersama suku-suku pegunungan di 
Thailand untuk menetapkan waktu 
terjadinya degradasi satwa liar. Catatan 
waktu kejadian tersebut menyertakan 
alasan terjadinya degradasi — seperti 
perburuan liar dan pertanian untuk 
kebutuhan sehari-hari — yang 
menyebabkan disusunnya rencana 
pemantauan dan penegakan aturan. 
Pengetahuan setempat membantu 
melihat skala waktu. Ini selanjutnya 
menghasilkan wawasan yang jelas 
tentang proses ekologis tertentu yang 
terjadi secara perlahan atau jarang, 
misalnya berubahnya vegetasi dan 
kebakaran hutan. Informasi tersebut 
dapat diperoleh ilmuwan hanya dengan 
bekerjasama dengan masyarakat.

Namun, program pemantauan yang 
mengandalkan peran serta masyarakat 

setempat tidak selalu memberikan 
data yang cukup mantap agar dapat 
bermanfaat bagi penelitian ilmiah; 
mungkin ada masalah dengan 
ketelitian, ketepatan, dan persepsi 
ketika para nonprofesional terlibat 
dalam kegiatan ilmiah (Danielsen, 
dkk. 2005b). Studi kasus memastikan 
bahwa pemantauan partisipatif  oleh 
masyarakat setempat harus sederhana 
agar berhasil: namun sesederhana 
apakah sistem pemantauan tersebut 
yang sekaligus memiliki keabsahan 
ilmiah? Danielsen, dkk. (2005b) 
menyimpulkan bahwa ada kesenjangan 
besar dalam memahami kecocokan 
antara data yang dikumpulkan secara 
ilmiah dan oleh masyarakat setempat. 
Berdasarkan beberapa perbandingan 
data pemantauan secara ilmiah dan 
oleh masyarakat setempat yang telah 
dilakukan, terlihat tingginya jumlah 
minimum data yang perlu dikumpulkan 
oleh program pemantauan setempat 
untuk mendapatkan hasil yang sama 
dengan metode ilmiah. Penulis ragu 
apakah pemantauan setempat saja 
mampu melacak perubahan populasi, 
habitat atau pola penggunaan sumber 
daya secara cukup teliti dan tepat 
untuk pengambilan keputusan secara 
ilmiah. Mereka menyimpulkan bahwa 
perencanaan secara cermat diperlukan 
agar program pemantauan dapat absah 
secara ilmiah. Penulis menguraikan 
enam tahap kerangka kerja untuk 
merencanakan sistem pemantauan 
partisipatif.

Sheil dan Lawrence (2004) 
membahas tentang pelatihan bagi para 
ahli taksonomi setempat agar dapat 
membantu ilmuwan mengumpulkan 
informasi untuk penelitian dan 
konservasi keanekaragaman hayati. Ahli 
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taksonomi setempat dapat menjadi 
komunikator yang lebih tepat mengenai 
nilai konservasi dan keanekaragaman 
hayati kepada pimpinan daerah 
dibandingkan dengan pakar asing. Lebih 
lanjut, peran mereka dalam masyarakat 
dapat memudahkan peneliti untuk 
memperoleh informasi yang mungkin 
sulit didapatkan dengan cara lain. 

Shanley dan Stockdale (2008) 
menjabarkan pengalaman ketika 
mendokumentasikan pengetahuan 
ekologi tradisional di Namibia, Brasil, 
dan Filipina guna mengumpulkan 
cukup informasi untuk tujuan 
sertifikasi hasil hutan bukan kayu 
(HHBK). Mereka menemukan 
bahwa kurangnya pengetahuan ilmiah 
tentang HHBK dapat diatasi dengan 
melibatkan masyarakat setempat 
dalam perancangan percobaan dan 

pengumpulan data. Mereka menyajikan 
berbagai contoh di mana pengetahuan 
yang diberikan oleh masyarakat 
setempat itu bermanfaat bagi 
ilmuwan, dan masukan mereka dalam 
penyesuaian metode pengumpulan 
data ternyata tidak ternilai. Masyarakat 
setempat di Filipina dilibatkan dalam 
penyusunan kerangka Kriteria dan 
Indikator (C&I) untuk pengumpulan 
HHBK pada proyek percontohan untuk 
mengembangkan standar pemantauan 
nasional. C&I yang dipilih oleh peserta 
mencerminkan sudut pandang utuh 
yang menarik tentang persyaratan 
pengelolaan yang lestari. Sebagai 
contoh, indikator mereka tentang 
produksi madu secara lestari mencakup 
pemantauan sumber air, pohon 
berbunga yang penting, dan pohon yang 
ideal untuk sarang lebah.



Sebuah Kajian atas Alat Bantu, Konsep, dan Pembelajaran  | 23

Dampak pemantauan 
partisipatif
Pengambilan 
keputusan
Pemantauan partisipatif  dapat 
memberikan ruang dan peluang bagi 
pengambilan keputusan yang lebih 
lengkap dan mudah dipahami. Tulisan 
berikut ini memberikan contoh 
pemantauan yang diarahkan untuk 
pengambilan keputusan yang nyata dan 
langkah-langkah pengelolaan.

Becker, dkk. (2005) menyajikan 
contoh di pegunungan Ekuador di 
mana pemantauan oleh masyarakat 
setempat terhadap tangkapan 
kabut melalui vegetasi hutan lumut 
mengingatkan penduduk setempat 
akan pentingnya jasa ekosistem hutan 

seperti penyimpanan kelembapan dan 
keutuhan DAS. Dengan dilibatkannya 
dalam pemantauan populasi burung, 
mereka belajar tentang spesies burung 
setempat dan status konservasinya, 
mengenali potensi wisata alam, 
dan mulai menyatukan konservasi 
keanekaragaman hayati ke dalam 
perencanaan pembangunan yang 
lestari di kalangan masyarakatnya. 
Terdapat tiga dampak penting 
pengelolaan: penduduk setempat 
mengusulkan untuk membangun cagar 
alam guna melindungi DAS mereka; 
tempat tersebut diajukan sebagai 
IBA oleh Birdlife International; dan 
pemantauan telah menumbuhkan 
kesadaran masyarakat setempat 
akan jasa ekosistem. Keterkaitan 
antara pemantauan dan penghidupan 
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menentukan seberapa cepat langkah-
langkah pengelolaan dapat diambil. 
Misalnya, pemantauan tangkapan 
kabut dengan cepat mendorong 
keputusan pengelola hutan karena 
dampak langsung hilangnya air terhadap 
penghidupan terjadi dengan segera; 
dalam waktu dua bulan, masyarakat 
membangun kawasan perlindungan 
DAS. Pemantauan burung memiliki 
dampak lebih bertahap – mengarah 
pada upaya perlindungan oleh 
masyarakat setempat dan peningkatan 
pembangunan wisata alam setempat 
selama sembilan tahun – karena 
manfaatnya tidak segera dirasakan. 

Steinmetz, dkk. (2006) membahas 
bagaimana program pemantauan 
bersama di Suaka Margasatwa Thung 
Yai Naresuan di Thailand Barat, 
yang berbatasan dengan Myanmar, 
membantu menjembati Suku Karen 
dengan pengelola cagar alam yang 
memiliki sejarah tidak saling percaya 
satu sama lain. Para ahli konservasi 
memprakarsai serangkaian lokakarya 
tentang satwa liar, termasuk pengkajian 
status satwa liar, analisis dampak, 
dan perencanaan konservasi, yang 
semuanya menghasilkan program 
pemantauan-bersama mamalia besar. 
Lokakarya ini mendorong penduduk 
desa untuk menyadari berkurangnya 
populasi spesies setempat karena 
perburuan yang melampaui batas dan 
perburuan liar. Mereka juga sepakat 
untuk memantau menu rumah makan 
setempat yang menyebabkan adanya 
permintaan daging hasil perburuan liar 
serta membentuk patroli bersama di 
tempat-tempat perburuan liar di dalam 
cagar alam. Penduduk desa membangun 
“kawasan pemulihan satwa liar” untuk 

melindungi mamalia berkuku dan 
primata. Sejak dibangun, kawasan 
ini menjadi lebih terkenal, mendapat 
perhatian mengenai pengelolaannya, 
dan patroli yang meningkat. Selain 
itu juga laporan tentang perburuan 
untuk kebutuhan sendiri atau dijual di 
dalam kawasan ini semakin berkurang. 
Komunikasi antar desa dengan petugas 
setempat juga membaik; petugas 
sekarang sering menghadiri pertemuan 
desa triwulanan mengenai pengelolaan 
kawasan lindung. Pemantauan-bersama 
berjalan ketika upaya sebelumnya 
oleh masyarakat setempat untuk 
mengendalikan perburuan yang 
melebihi batas telah gagal. 

Anil (2004) menyajikan alat bantu 
inovatif  (pemodelan partisipatif  
3 dimensi/P3DM) untuk 
mentransformasikan informasi lanskap 
ke dalam bentuk yang dapat dipantau 
oleh masyarakat untuk pengambilan 
keputusan mengenai pengelolaan. 
P3DM merupakan alat bantu interaktif  
yang memudahkan pengumpulan 
informasi dan mengubahnya menjadi 
peta 3 dimensi daerah pengelolaan 
sumber daya alam. Peta ini berfungsi 
sebagai alat bantu pemantauan yang 
tangguh serta selalu tersedia bagi warga 
masyarakat untuk mengamati dan 
memberikan lebih banyak informasi 
yang sesuai apabila lanskap mereka 
berubah. Dilengkapi dengan informasi 
visual dan geografis dalam bentuk 
P3DM, masyarakat di Sasatgre, 
Meghalaya, India meningkatkan 
peran serta dan ikatan antar warganya 
serta memfasilitasi refleksi kritis 
yang akhirnya mampu menghasilkan 
keputusan penting dalam pengelolaan.
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Shanley dan Gaia (2002) menjelaskan 
proyek pemantauan NTFP di Amazon, 
Brasil yang memberikan informasi 
penting kepada penduduk setempat 
tentang nilai ekonomi hutan mereka. 
Perkumpulan petani desa setempat 
prihatin karena petani menjual 
kayu dengan harga murah karena 
sedikitnya informasi tentang nilai 
hasil hutan bukan kayu (HHBK). 
Mereka mengajak para peneliti untuk 
bekerja bersama warga masyarakat 
untuk memantau pemakaian HHBK 
agar lebih memahami nilai ekonomi 
dan manfaatnya bagi penghidupan 
masyarakat setempat. Para asisten 
peneliti dari warga masyarakat mengisi 
lembar data lingkungan dengan judul 
yang menampilkan gambar hewan atau 
buah-buahan yang diburu, dipungut, 
dan dikonsumsi oleh keluarga mereka. 
Keluarga mereka hanya perlu memberi 
tanda centang untuk menunjukkan 
apa saja yang telah mereka konsumsi 
pada hari itu. Lalu, mereka menghitung 
nilai konsumsi mereka. Nilai daging 
hewan semak yang dimakan oleh setiap 
rumah tangga melebihi US$1.000, 
yang menunjukkan manfaat ekonomi 
akan pentingnya memelihara kesehatan 
ekologi hutan dan tidak sebanding 
dengan kecilnya jumlah uang dari 
penjualan kayu. Pencacahan pohon 
buah-buahan mengungkapkan 
bahwa ternyata jumlah pohon piquiá 
(Caryocar spp.), buah penting untuk 
konsumsi, lebih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah yang mereka yakini 
ada. Masyarakat mengambil tindakan 
dengan menerapkan pelarangan lebih 
ketat terhadap pembalakan, pelarangan 
penebangan pohon buah-buahan, dan 
membangun hutan lindung.

“Dengan menghasilkan data, 
masyarakat menyadari masalah 
pokok, misalnya merasakan 
atau menyaksikan perburuan 
yang melebihi batas atas spesies 
tertentu... Proses refleksi dapat 
menghasilkan langkah pengelolaan 
awal yang dapat digabungkan ke 
dalam proses pengelolaan adaptif... 
Pengambilan keputusan bersama 
merupakan kuncinya, metode 
partisipatif  memberikan masukan 
dan kerangka untuk pembahasan.
Informasi ilmiah terperinci dengan 
penelaahan yang canggih mungkin 
bukan yang terpenting selama kita 
menggunakan informasi yang telah 
akrab dan membuat percaya diri 
bagi pengelola sumber daya beserta 
petugasnya.” 

- dari Noss, dkk. (2005)
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Pembelajaran dan 
adaptasi
Setiap tahap pemantauan memberikan 
peluang untuk pembelajaran dan 
refleksi. Tulisan berikut ini menjelaskan 
keterkaitan antara pemantauan dan 
pembelajaran, serta menyajikan 
studi kasus di mana pemantauan 
yang memfasilitasi pembelajaran 
dan menghasilkan langkah-langkah 
pengelolaan.

Kusumanto dalam Guijt (2007) 
membahas sebuah kasus di mana 
program pemantauan partisipatif  di 
Indonesia yang dikembangkan sebagai 
cara untuk menghubungkan antara 
pemantauan dan pembelajaran serta 
memajukan tata kelola hutan di Jambi, 
Sumatera. Program pemantauan 
partisipatif  memusatkan pada tiga cara 
tata kelola masyarakat setempat: panitia 
pemilihan, pertemuan warga, dan 
penyebarluasan informasi ke seluruh 
masyarakat. Pemantauan dimulai dengan 
pertanyaan teknis sederhana, misalnya 
“Bagaimana kita memastikan bahwa 
masyarakat memilih di kabupaten 
yang tepat?” Ketika proses tersebut 
berkembang, pertanyaan-pertanyaan 
semakin bermuatan politik dan rumit. 
Penulis mempelajari bahwa ketika 
kemampuan pemangku kepentingan 
berkembang, program pemantauan 
perlu beradaptasi untuk menjawab 
pertanyaan baru mereka. Proses 
tersebut membantu melembagakan 
budaya pertanggungjawaban dan 
transparansi yang tidak ada sebelumnya; 
misalnya, ketika perkebunan kelapa 
sawit ingin menggunakan lahan 
masyarakat, penolakan didasarkan pada 

pendapat mayoritas; bukan keputusan 
para tokoh masyarakat setempat.

Lawrence, dkk. (2006) membahas 
program pemantauan keanekaragaman 
hayati di Nepal yang mengintegrasikan 
pendekatan penelitian aksi partisipatif  
dengan pemantauan. Dengan mengawali 
proyek lewat proses pemantauan 
partisipatif, pertanyaan diajukan dan 
informasi perlu diidentifikasi untuk 
mengarahkan pada proses penelitian 
baru yang dapat diintegrasikan ke 
dalam pengelolaan hutan. Masyarakat 
memantau banyak aspek hutan, 
termasuk kualitas hutan, spesies 
tumbuhan yang berguna, satwa liar, 
kegiatan pengelolaan, dan kepatuhan 
terhadap aturan dan prosedur. 
Metodenya meliputi diskusi kelompok, 
berjalan kaki memasuki hutan, dan 
peta sumber daya. Identifikasi indikator 
keanekaragaman hayati menandai 
dimulainya daur pembelajaran dan 
merangsang pertanyaan penelitian dan 
percobaan oleh pengguna, misalnya 
tentang teknik silvikultur atau nilai 
tumbuhan setempat. 

Hartanto, dkk. (2002) menyajikan 
rencana pemantauan partisipatif  bagi 
program hutan kemasyarakatan dan 
pengembangan masyarakat di Filipina 
yang dirancang untuk memungkinkan 
pembelajaran dan adaptasi. Mereka 
berlandaskan kerangka kerja C&I untuk 
menetapkan indikator yang diikuti 
dengan mengujicoba skenario. Indikator 
tersebut meliputi empat kategori, 
yaitu: pengelolaan hutan, organisasi, 
pendapatan, dan pendidikan. Mereka 
menyimpulkan bahwa pemantauan 
merupakan unsur pokok dalam proses 
pembelajaran karena masyarakat dan 
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pemangku kepentingan setempat 
mampu mengamati dampak atas 
tindakan mereka sendiri. 

Noss, dkk. (2005) membahas program 
pemantauan perburuan mandiri oleh 
kelompok adat di Bolivia. Para pemburu 
secara sukarela mengumpulkan data 
kegiatan mereka sendiri beserta 
dampaknya dengan mencatat praktik 
mereka pada lembar data dan 
mengumpulkan contoh spesimen 
dari hewan buruan (tengkorak, tulang 
rahang, isi perut, janin). Para pemantau 
dari kalangan masyarakat membantu 
dengan mencatat data melalui survei 
transek dan menghitung selama 
berjalan. Pemantauan mandiri telah 
mendorong kesadaran akan perubahan, 
kelompok diskusi, dan kepercayaan 
dalam proses pengumpulan data. 
Namun, penulis menyimpulkan bahwa 
pemantauan populasi perburuan 
walaupun sudah melibatkan relawan, 
tetap saja memakan waktu dan 

mahal. Selanjutnya, ketepatan untuk 
mengantisipasi naik turunnya populasi 
jangka pendek menjadi masalah 
tersendiri. Penulis juga menyinggung 
mengenai bagaimana penduduk 
setempat dapat menggunakan 
pemantauan ilmiah untuk menguji 
kepercayaan tradisional tentang 
pengelolaan satwa liar berkelanjutan.

Roy (2004) membahas bagaimana 
pemantauan vegetasi secara 
partisipatif  (PVP) terbukti merupakan 
alat bantu yang tepat di India 
dalam memadukan pengetahuan 
tradisional dan keterampilan modern 
untuk mengindentifikasi masalah, 
mendorong tukar-pikiran, dan 
mengambil keputusan. Proses PVP 
meliputi pengkajian status vegetasi 
dari hutan alam dan tanaman yang 
telah ada dan yang merupakan hasil 
permudaan, pengkajian bagaimana 
pengetahuan tentang status vegetasi 
memengaruhi lembaga dan kegiatan 
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ekonomi setempat, dan pemantauan 
bagaimana penduduk memanfaatkan 
temuan untuk memperbaiki fungsi 
lembaga, keadaan hutan, dan 
tingkat pendapatan. Pertama-tama, 
penduduk desa bertemu dan berbagi 
pengalaman tentang pengelolaan 
hutan, termasuk perubahan vegetasi, 
alasan pemantauan, dan perlunya 
berperan serta. Selanjutnya mereka 
belajar cara mengukur perubahan pada 
pohon, semak, dan spesies perdu. 
Akhirnya, semua peserta termasuk 
warga masyarakat dan rimbawan, 
menyusun sebuah proposal rencana aksi 
berdasarkan temuan mereka. Di suatu 
desa, melalui pemantauan, penduduk 
desa mendapati bahwa 70 persen 
pohon akasia dan ekaliptus mereka 
telah dikupas kulitnya untuk membuat 
tali pengikat untuk mengangkut kayu 
bakar. Ini menyebabkan pohon menjadi 
kerdil atau mati. Karena itu, masyarakat 
kemudian mencari bahan lain untuk 
menggantikan kulit pohon.

Bagby, dkk. (2003) menjelaskan 
program pemantauan jamur multipihak 
di Pasifik Timur-laut Amerika Serikat. 
Harga internasional jamur matsutake 
yang tinggi menyebabkan pemungutan 
yang melampaui batas oleh pengumpul 
komersil yang kebanyakan adalah 
imigran baru dari Kamboja, Laos, 
dan Amerika Latin. Pemantauan 
multipihak berusaha mengintegrasikan 
pengetahuan, pengalaman, dan 
kekhawatiran para pemungut ke 
dalam proses pengambilan keputusan 
masyarakat bawah dan lembaga untuk 
mengatasi masalah yang semakin 
beragam. Langkah-langkah yang 
dilakukan oleh pemungut dan pejabat 
pemerintah meliputi pertemuan 

perkemahan umum dan refleksi terarah 
secara terus-menerus di kalangan 
para mitra proyek. Pada awal proyek, 
kepercayaan dan pemahaman yang 
diperlukan untuk bekerjasama tidak 
dimiliki oleh para pemungut, mitra 
masyarakat, dan ilmuwan biologi. 
Seiring waktu, minat untuk berbagi hasil 
pembelajaran dan sikap saling percaya 
bertumbuh; demikian pula dengan 
minat di kalangan para pemantau 
untuk memantau sumber daya secara 
lebih sistematis, menunjukkan bahwa 
pemantauan HHBK dapat menciptakan 
peluang bagi kerjasama antara 
masyarakat dengan ilmuwan.

Pembentukan modal 
sosial dan penguatan 
lembaga setempat
Program pemantauan partisipatif  
terbukti memperkuat lembaga dan 
masyarakat setempat. Tulisan berikut 
ini menjelaskan hasilnya secara lebih 
lengkap. 

Andrianadrasana, dkk. (2005) 
membahas rencana pemantauan-
bersama lahan basah di Madagaskar dan 
dampaknya terhadap transparansi dan 
tata kelola yang baik. Warga masyarakat 
dan instansi pemerintah setempat 
memantau lemur, burung air, tangkapan 
ikan, rawa, perburuan, dan lahan 
yang terbakar. Mereka menggunakan 
metode lapangan, seperti pengamatan 
di sepanjang transek dengan perahu di 
kawasan penting berdasar informasi 
penduduk desa, pengamatan di 
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sepanjang transek tetap dengan perahu, 
mengidentifikasi spesies, penimbangan 
dan pengukuran ikan tangkapan dari 
tiga kapal nelayan pertama yang tiba 
di pantai menurut perbedaan cara 
penangkapan ikannya dan beberapa cara 
yang menggunakan pemetaan dengan 
GPS. Rencana tersebut meningkatkan 
kerjasama dan komunikasi antara warga 
masyarakat dan instansi pemerintah 
setempat. Ini 
memberikan 
peluang bagi 
petugas pemerintah 
untuk menjelaskan 
peraturan perundang-
undangan kepada 
masyarakat 
setempat dan 
meningkatkan rasa 
saling percaya. Ini 
juga meningkatkan 
transparansi dan 
pertanggungjawaban 
petugas pemerintah 
dalam pengawasan 
perikanan karena 
masyarakat semakin 
sadar akan kegiatan 
petugas setempat. 
Program tersebut memastikan bahwa 
semua pihak, termasuk pemerintah dan 
warga masyarakat, mengetahui apakah 
peraturan perikanan atau larangan 
membakar rawa telah dilanggar. 
Kegiatan pemantauan merupakan cara 
penegakan aturan tanpa konfrontasi; 
pembakaran rawa berkurang ketika 
program pemantauan dimulai karena 
penduduk desa takut ditangkap. 
Ada juga tindakan penegakan yang 
menyebabkan petugas menyita lebih 
banyak kapal tidak berizin beserta 
jaring. Para pimpinan dan politisi 

memberi arahan selama pertemuan 
pemantauan dengan masyarakat dalam 
mendukung pengelolaan secara lestari; 
akibatnya, mereka mengalami lebih 
banyak tekanan dari masyarakat agar 
selaras dengan sikap mereka di mata 
masyarakat. Program pemantauan 
lahan basah disertai dengan kampanye 
pendidikan masyarakat melalui acara 
cepat-tepat mengenai lingkungan, 

lomba, dan 
kegiatan pers. 
Program tersebut 
membuktikan eratnya 
hubungan antar 
tingkat pengetahuan 
dan pengelolaan 
lingkungan yang 
positif. Kegiatan 
ini menciptakan 
minat umum dan 
momentum dalam 
program pemantauan 
yang sekaligus 
telah membantu 
kesinambungannya. 

Cronkleton, 
dkk. dalam Guijt 
(2007) membahas 

bagaimana program pemantauan upah 
dan tenaga kerja di hutan yang dikelola 
oleh masyarakat di Bolivia menjadi 
sebuah cara untuk memperkenalkan 
konsep pemantauan kepada masyarakat 
yang sebelumnya hanya sedikit 
dipahami. Dua kelompok masyarakat 
telah memanen kayu melalui rencana 
pengelolaan hutan yang diizinkan 
oleh pemerintah; warga masyarakat 
menerima upah sesuai hari kerja 
mereka. Masyarakat sangat tertarik 
untuk memantau upah dan memastikan 
bahwa upah dibayar dengan benar 

“Ketika sanksi diterapkan secara 
ketat, maka akan mencegah 
berkembangnya perilaku 
mendompleng sehingga 
menanamkan rasa saling percaya 
di kalangan masyarakat. Sangat 
penting untuk mengusahakan 
keadaan yang memungkinkan rasa 
keadilan dan kejujuran di kalangan 
anggota dengan memastikan bahwa 
semua orang yang melanggar 
aturan akan dikenakan sanksi tanpa 
memandang kedudukannya di 
masyarakat.”

- dari Ghate dan Nagendra (2005)
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dan adil karena adanya pengaduan 
bahwa akuntan dan tokoh masyarakat 
menyalahgunakan dana tersebut. Dalam 
serangkaian pertemuan masyarakat, 
tokoh masyarakat bertemu dengan 
warga untuk meninjau bersama-sama 
semua data pengupahan. Pendamping 
lapangan mengajarkan kepada warga 
masyarakat cara membaca buku 
keuangan dan memeriksa kembali 
upah mereka berdasarkan buku 
kas induk. Program pemantauan 
tidak hanya membuat semakin 
terbukanya pengelolaan sumber 
daya masyarakat, tetapi juga menjadi 
cara untuk memahami pengaturan 
dan pengelolaan sistem pemantauan 
resmi. Warga masyarakat terus 
menggunakan sistem pemantauan upah 
sendiri setelah pendamping lapangan 
meninggalkan desa.

McDougall, dkk. dalam Guijt (2007) 
membahas program pemantauan 
mandiri yang diprakarsai oleh kelompok 
pengguna hutan di Nepal. Program ini 
memungkinkan penelaahan mengenai 
bagaimana sebaran sumber daya dan 
peluang di kalangan pengguna hutan 
dengan membuat sistem pemantauan 
yang memungkinkan penduduk 
setempat memahami bagaimana agar 
setiap orang memperoleh manfaat. 
Kajian tersebut membandingkan 
bagan organisasi masyarakat sebelum 
dan setelah melaksanakan program 
pemantauan untuk menelaah 
dampaknya terhadap proses 
pengambilan keputusan dan lembaga. 
Masyarakat menetapkan terlebih dahulu 
kriteria tertentu untuk mengevaluasi 
kegiatannya yang berkaitan dengan 
hutan. Kriteria ini meliputi antara 
lain penciptaan pendapatan, terutama 

bagi pengguna hutan yang paling 
terpinggirkan. Kegiatan pemantauan 
meliputi telaah keanekaragaman. 
Ketika penelaahan selesai, menjadi 
jelas bahwa kelompok pengguna hutan 
belum mencapai tujuannya dalam hal 
kesetaraan akses terhadap sumber 
daya dan meningkatnya penciptaan 
pendapatan. Sebagai tindak lanjut, 
pengguna hutan memutuskan untuk 
membuat usaha kerajinan bambu 
dan mempekerjakan warga termiskin 
sebagai pekerja untuk meningkatkan 
penghidupan mereka. Pemantauan telah 
menciptakan suatu kondisi di mana 
pengguna yang terpinggirkan tidak 
perlu bertikai agar dapat mengakses 
sumber daya. Melalui pengumpulan 
dan penelaahan data untuk program 
pemantauan tersebut, menjadi jelas 
bagi semua warga bahwa terjadi 
ketidakmerataan yang perlu diatasi.

Penegakan dan 
kepatuhan terhadap 
aturan
Penegakan aturan merupakan unsur 
penting dalam sistem pengelolaan 
sumber daya alam, apakah aturan 
itu dibuat oleh masyarakat setempat 
atau ditetapkan pada tingkat nasional 
(Ostrom 1990). Terdapat bukti yang 
meyakinkan bahwa pemantauan atas 
penegakan aturan merupakan syarat 
penting dalam pengelolaan hutan secara 
lestari. Tulisan berikut membahas 
peran dan pentingnya penegakan 
aturan dalam pengelolaan sumber 
daya alam dan bagaimana pemantauan 
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partisipatif  dapat menjadi pendekatan 
tanpa konfrontasi yang tepat untuk 
memastikan kepatuhan masyarakat 
setempat. 

Gibson, dkk. (2004) membandingkan 
penegakan aturan dengan kondisi 
hutan pada 130 kelompok pengguna 
hutan di 12 negara (beriklim sedang 
dan tropis, maju dan berkembang), 
untuk memahami bagaimana kualitas 
hutan mencerminkan empat hal: 
proses penegakan aturan, modal sosial, 
ketergantungan pada sumber daya 
hutan, dan apakah kelompok tersebut 
merupakan organisasi resmi. Hasilnya 
jelas bahwa penegakan aturan dan 
kondisi hutan saling berhubungan, 
terlepas dari modal sosial, organisasi 
resmi atau ketergantungan pada hutan. 
Penegakan aturan, yang dilakukan 
melalui pemantauan sistematis dan 
sanksi, merupakan syarat penting 
bagi keberhasilan pengelolaan hutan 
kemasyarakatan. 

Ghate dan Nagendra (2005) 
membandingkan tiga bentuk 
pengelolaan hutan kemasyarakatan di 
India: pengelolaan yang diprakarsai 
oleh masyarakat, pengelolaan yang 
dikawal oleh LSM, dan Pengelolaan 
Hutan Bersama (PHB) yang dibiayai 
oleh negara. Penulis tersebut 
menggunakan teknik lapangan untuk 
menelaah keadaan hutan di tiga desa 
dengan tiga tatanan yang berbeda, 
dan menggunakan hasil uji kualitas 
hutan sebagai ukuran untuk menelaah 
efektivitas tiga bentuk lembaga 
tersebut. Penulis mendapati bahwa 
masyarakat yang mengelola hutan 
kemasyarakatan atas prakarsa sendiri 
dan memberi hukuman terberat atas 

pelanggaran, memiliki hutan berkualitas 
terbaik. Pemantauan oleh masyarakat 
setempat berperan sangat penting 
dalam kepatuhan atas aturan yang 
berhubungan dengan sumber daya 
bersama dan pengelolaan secara lestari. 

Danielsen, dkk. (2005a) menguraikan 
sistem pemantauan partisipatif  yang 
dilaksanakan di kawasan lindung 
Filipina. Pola pemantauan tersebut 
memiliki empat kegiatan: (1) diskusi 
kelompok terarah bersama relawan 
“kelompok pemantauan masyarakat” 
yang mewakili peramu (pengumpul 
hasil hutan), pemburu, dan nelayan 
yang berpengetahuan luas; (2) 
pengamatan sistematis atas satwa liar 
dan penggunaan sumber daya selama 
patroli rutin; (3) pemotretan titik 
tetap pada lereng bukit terpilih; dan 
(4) survei transek sederhana. Penulis 
tersebut meneliti intervensi yang terjadi 
serta dampaknya terhadap konservasi 
dan mendapati bahwa 98 persen 
berpengaruh positif. Sistem pemantauan 
juga menimbulkan kerjasama yang lebih 
besar antara pengelola taman nasional 
dan masyarakat dalam mengembangkan 
dan menegakkan aturan penggunaan 
sumber daya. Hasilnya berupa tatanan 
penegakan aturan yang lebih tepat dan 
lebih dapat diterima oleh masyarakat. 
Lagi pula, pola penggunaan sumber 
daya oleh adat telah diakui oleh 
pemerintah.

Hoare (2004) menyajikan contoh 
pelembagaan jaringan pemantauan 
oleh masyarakat untuk pencegahan 
kebakaran dan penyelesaian sengketa 
di Thailand. Desa setempat memiliki 
peraturan dan denda terhadap 
kebakaran yang tidak tertanggulangi, 
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tetapi tidak memiliki cara untuk 
memantau dan menanggulangi 
kebakaran tersebut. Aturan desa tidak 
dapat ditegakkan karena kebakaran 
menjalar dari desa lain. Oleh karena 
itu, para tokoh desa memadukan pola 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran. Mereka menggunakan tim 
pemantauan desa, pemetaan kebakaran 
menurut pandangan mata, daftar 
tanggal terjadinya kebakaran, dan 
denah untuk memantau kebakaran 
hutan, asap, dan pelanggaran aturan. 
Pemantauan tersebut merupakan cara 
sistematis yang cukup baik untuk 
mengetahui siapa yang bertanggung 
jawab atas pelanggaran dan didenda 
menurut aturan yang disepakati. 
Sistem pemantauan menghasilkan 
pembentukan Jaringan DAS Desa, 
yang menetapkan batas-batas tanggung 
jawab penanggulangan kebakaran desa, 
dan memperkuat aturan desa tentang 
penanggulangan kebakaran. Kasus 
pelanggaran turun drastis: kebakaran 
yang tidak tertanggulangi berkurang dari 
20 persen luas (sebelum proyek dimulai 
pada tahun 1998) menjadi kurang 
dari 2 persen (pada tahun 1999 dan 
2000). Selain itu, program pemantauan 
membantu penyelesaian sengketa. 

Van Rijsoort dan Jinfeng (2005) 
menyajikan studi kasus program 
pemantauan partisipatif  yang 
mengkhususkan pada penegakan 
aturan di zona penyangga cagar alam 
di kalangan masyarakat Yunnan, China. 
Sasaran pemantauan meliputi satwa 
liar, gangguan terhadap satwa liar, dan 
praktik tata guna lahan. Alat bantu 
yang digunakan adalah pengamatan 
selama berjalan kaki melintasi hutan, 
wawancara dengan penduduk desa, 

dan survei pasar. Program ini terutama 
dimulai untuk mengendalikan 
pemungutan sumber daya alam 
secara tidak lestari oleh masyarakat 
setempat. Program pemantauan yang 
baru dibentuk tersebut memberi 
perhatian berlebih pada penegakan 
aturan dan menitikberatkan semata-
mata pada pembatasan dan bukannya 
sekaligus mengembangkan pelaksanaan 
pengelolaan secara lestari. Namun, 
program pemantauan-bersama 
tersebut memperbaiki hubungan antara 
penduduk desa dan petugas pengelola 
dan meningkatkan kesadaran tentang 
pemanfaatan secara lestari. Masyarakat 
juga dapat menggunakan informasi 
dari program pemantauan untuk 
memperkuat tuntutan mereka terhadap 
perluasan hak guna. 

Kamoto dalam Guijt (2007) 
menguraikan program pemantauan 
oleh masyarakat setempat di Hutan 
Suaka Alam Chimaliro, Malawi untuk 
mengendalikan pemungutan sumber 
daya secara liar di dalam kawasan 
hutan dan memantau produksi madu. 
Sebagai pengganti pemberian hak 
untuk menggantung sarang lebah dan 
mengumpulkan HHBK, masyarakat 
diharapkan untuk melakukan patroli 
rutin terhadap penebangan kayu dan 
perambahan hutan. Pemantauan 
juga melacak produksi madu dan 
mengendalikan sarang lebah. Pada 
awalnya, pendekatan pemantauan ini 
tidak berhasil: kegiatan liar terus terjadi 
karena kurangnya indikator yang cocok, 
kurangnya peran serta masyarakat, dan 
kurang mampunya mengendalikan 
masyarakat melalui para tokoh desa. 
Pencurian madu terus terjadi, yang 
terkadang dilakukan oleh para tokoh 
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masyarakat itu sendiri dan kemudian 
menyalahkan pihak lain. Tidak ada rasa 
memiliki dalam hati warga masyarakat 
atas rencana pengelolaan yang ada dan 
menganggap tidak ada imbalan jika 
mematuhinya. Penulis memperkenalkan 
pendekatan baru dan metode 
partisipatif  dengan menyelenggarakan 
lokakarya masyarakat dan 
memungkinkan disusunnya skenario 
– metode perencanaan ke depan 
(lihat Wollenberg, dkk. 2000)—dan 
menetapkan indikator produksi madu. 
Berdasarkan indikator tersebut, para 
peserta menyusun rencana pemantauan 

yang menghasilkan informasi yang 
berguna mengenai produksi madu 
dan mengarahkan warga masyarakat 
dalam memilih tempat untuk sarang 
lebah. Masyarakat juga menyadari 
bahwa patroli bersama, antara warga 
masyarakat dengan penegak hukum 
hutan suaka alam diperlukan apabila 
ingin mengetahui dan membekuk 
tersangka. Patroli harus dilakukan secara 
rutin dan acak untuk menangkap para 
pelanggar. Program pemantauan oleh 
masyarakat ini meningkatkan produksi 
madu dan berkurangnya pelanggaran 
terhadap hutan suaka alam.
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Kesimpulan: Melihat ke 
belakang, menatap ke 
depan
Pemantauan partisipatif  adalah sebuah 
cara bagi masyarakat yang bergantung 
pada hutan untuk bekerja bersama 
ke arah pengelolaan yang lebih baik. 
Berbagai pengalaman yang ditelaah di 
sini menganjurkan pemahaman baru 
tentang pentingnya pemantauan dalam 
pengelolaan hutan dan peran penduduk 
setempat. Pembelajaran pokok yang 
diperoleh dari hasil telaah diringkas 
bawah ini: 

Terdapat banyak cara untuk 
menyusun dan melaksanakan 
program pemantauan partisipatif, 
dan tidak selalu diperlukan 
indikator. Indikator dapat bermanfaat, 
tetapi perlu dikembangkan sesuai 
dengan keadaan setempat dan tidak 
terlalu teknis. Beberapa praktisi telah 
berhasil menghindari indikator sama 
sekali dan sebagai gantinya memusatkan 
pada kegiatan, persoalan atau aturan 
khusus pemantauan. 

Agar program pemantauan hutan 
secara partisipatif  berkelanjutan, 
program tersebut harus mudah 
dilakukan, tidak mahal, dan cocok 
dengan keadaan setempat. Selain 
itu, kegiatan pemantauan partisipatif  
seharusnya didasarkan pada lembaga 
pengelolaan yang ada (tokoh desa, 

dewan kelompok pengguna hutan), 
dan selanjutnya dilembagakan di 
tingkat lokal. Selain itu, diperlukan 
pula sebuah landasan bagi pembahasan 
dan refleksi. Pelatihan bagi peserta 
setempat juga menjadi pertimbangan 
penting agar berhasil. Demikian pula, 
manfaat pemantauan harus jelas; 
dalam kenyataannya, manfaat harus 
melebihi biayanya. Peluasan cakupan 
program dianggap layak apabila disertai 
perencanaan matang dan pendanaan 
yang memadai untuk pelatihan. 
Program modular yang memampukan 
adaptasi dengan keadaan setempat harus 
memastikan bahwa informasi dapat 
dibandingkan dan berguna di kalangan 
masyarakat, dari tingkat daerah hingga 
nasional. Rencana perlu mencakup 
bagaimana cara untuk mengembalikan 
hasilnya kepada masyarakat. 

Pemantauan partisipatif  
mempercepat pembelajaran sosial 
dan membentuk modal sosial. 
Apabila dikembangkan menurut 
keadaan setempat dan direncanakan 
dengan benar, pemantauan membuka 
peluang untuk refleksi dan penelaahan. 
Pemantauan partisipatif  dapat 
membantu memfasilitasi pengambilan 
keputusan dan langkah-langkah 
pengelolaan oleh masyarakat. 
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Pemantauan partisipatif  juga dapat 
menjadi titik awal bagi peran serta 
penduduk setempat agar memikirkan 
pengelolaan hutan secara lestari untuk 
aneka barang dan jasa. Program ini 
menciptakan daur pembelajaran, 
penyesuaian, dan pengambilan 
keputusan yang terbuka. Program 
ini juga dapat membentuk modal 
sosial dan mengurangi sengketa. Pada 
akhirnya, pemantauan partisipatif  
boleh jadi juga merupakan unsur yang 
diperlukan dalam penegakan aturan 
serta pengelolaan hutan secara lestari di 
tingkat daerah.

Namun, masih ada kekurangan 
dalam pengetahuan dan 
pengalaman kami tentang 
pemantauan partisipatif. Untuk 
melakukan telaah ini, bidang-bidang 
yang membutuhkan langkah-langkah 
selanjutnya meliputi:

Merancang sistem pemantauan partisipatif  
yang manfaatnya jelas dan melebihi 
biaya - Meskipun banyak contoh 
yang terdokumentasikan mengenai 
dampak positif  pengelolaan hutan 
dan penghidupan di hutan, tetapi 
benar adanya bahwa banyak program 
pemantauan partisipatif  terhenti 
karena manfaatnya (berwujud dan tidak 
berwujud) kurang dipahami oleh mereka 
yang terlibat; demikian pula halnya 
dengan biaya (waktu dan/atau biaya) 
yang dikeluarkan, dan imbalan yang 
memotivasi keterlibatan. Bagaimanakah 
program pemantauan dapat dirancang 
untuk memastikan bahwa imbalan 
untuk berperan serta memadai dan 
bagaimana mempertahankan sistem 
tersebut, terutama apabila tidak ada 
imbalan uang? Jenis peran serta seperti 

apa yang kemungkinan paling berhasil 
pada kasus-kasus dengan manfaat 
yang tidak berwujud dan berjangka 
panjang (seperti pada pemantauan 
keanekaragaman hayati)? Meskipun ada 
cerita kesaksian mengenai contoh yang 
berhasil, pengujian atas persoalan ini, 
telaah atas imbalan, dan pengembangan 
alat bantu perhitungan manfaat-biaya 
akan memberi sumbangsih besar untuk 
menyusun program pemantauan yang 
lebih berkelanjutan.

Mengembangkan alat bantu yang lebih 
sederhana, lebih murah, secara ilmiah lebih 
mantap – Kami memiliki hasil penilaian 
atas alat bantu yang telah diuji di 
lapangan: antara lain berjalan kaki 
melintasi hutan, pemetaan partisipatif, 
transek, buku catatan peristiwa, 
skenario, dll. Namun, sebagian besar 
metode tersebut memakan waktu dan 
terlalu tergantung pada pendamping 
lapangan dan pakar dari luar. Meskipun 
metode ini mungkin berguna sebagai 
kegiatan awal untuk memulai program 
pemantauan, penduduk setempat 
kemungkinan tidak melanjutkannya 
tanpa pendamping dan pendanaan 
dari luar. Diperlukan alat bantu yang 
sederhana sehingga dapat digunakan 
dengan sedikit masukan dari luar. 
Diperlukan pula pemahaman mengenai 
seberapa handal alat bantu ini jika 
dibandingkan dengan hasil dari 
pendekatan ilmiah yang lebih canggih. 
Kita memerlukan alat bantu baru 
yang mampu memanfaatkan teknologi 
pengindraan jarak jauh; banyak rujukan 
dalam telaah ini yang menunjukkan 
perlunya memperoleh citra pengindraan 
jauh dengan murah lewat data 
beresolusi memadai untuk dimanfaatkan 
oleh masyarakat setempat. 
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Menjalankan pemantauan dalam lingkup 
lebih luas untuk beragam tujuan – 
Pemantauan partisipatif  sangat efektif  
untuk penelaahan dan pengambilan 
keputusan oleh masyarakat setempat. 
Tantangannya terletak pada penyusunan 
program oleh masyarakat setempat 
yang juga cocok untuk lingkup yang 
lebih luas: “peluasan cakupan.” Banyak 
ilmuwan masih ragu-ragu mengenai 
keabsahan pola masyarakat setempat 
dalam menentukan kecenderungan 
populasi, habitat, dan penyediaan 
barang dan jasa. Beberapa kajian 
membandingkan kegunaan ilmiah 

metode-metode setempat tersebut. 
Perbandingan secara terukur atas hasil 
pemantauan oleh masyarakat setempat 
dan profesional adalah area prioritas 
bagi penelitian masa mendatang.

Cara pemberian kompensasi dan imbalan 
– Cara pemberian kompensasi dan 
imbalan untuk jasa ekosistem —
yang berkisar dari konservasi habitat 
dan keanekaragaman hayati hingga 
perlindungan DAS dan pengikatan 
karbon — memerlukan pengkajian 
partisipatif  yang andal dan hemat biaya 
selain juga program pemantauan untuk 
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memantau kepatuhan atas aturan dan 
pembagian manfaat di tingkat daerah. 
Asquith, dkk. (2008) memberi contoh 
program pemantauan semacam itu 
di DAS Bolivia; hal ini akan tetap 
menjadi bidang penting bagi penelitian 
mendatang. 

Keanekaragaman hayati – Konservasi 
keanekaragaman hayati telah 
menghimpun dukungan masyarakat 
dunia, menghasilkan langkah kebijakan, 
dan mengerahkan sumber daya 
keuangan bagi upaya konservasi habitat 
di seluruh dunia (Green, dkk. 2005). 
Namun, pemantauan keanekaragaman 
hayati yang dimaksudkan untuk 
konservasi di daerah bersama penduduk 
setempat masih bermasalah: biasanya 
mahal, terlalu teknis, dan terlalu 

abstrak. Manfaatnya bagi masyarakat 
setempat belum jelas dan imbalan 
yang ada tidak langsung atau kabur. 
Selama penyusunan kajian ini, sedikit 
sekali studi kasus yang ditemukan di 
mana pemantauan keanekaragaman 
hayati partisipatif  merupakan cara 
satu-satunya untuk upaya konservasi. 
Sementara tentang pemantauan 
keanekaragaman hayati partisipatif  
untuk mempercepat konservasi 
hutan, pendapat masyarakat setempat 
mengenai istilah “keanekaragaman 
hayati” perlu secara gamblang 
dimasukkan. Indikator keanekaragaman 
hayati harus bermakna bagi penduduk 
setempat dan bagi masyarakat ilmiah 
dan dunia supaya program pemantauan 
keanekaragaman hayati partisipatif  bisa 
relevan sekaligus berkelanjutan.  
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Tabel Matriks Studi 
Kasus, Metode, dan Alat 
Bantu
Tabel berikut memberikan rujukan 
cepat untuk menemukan tulisan 
dengan topik pemantauan (apa yang 
sedang dipantau) atau metode dan alat 
bantu yang digunakan dalam kegiatan 
pemantauan partisipatif. Matriks 
ini merupakan sebagian kecil dari 
publikasi yang dibahas dalam kajian 
ini karena hanya mencakup publikasi 

yang membahas metode, alat bantu 
maupun penerapan tertentu. Rujukan 
ini disusun berdasarkan lima bidang 
umum, yaitu: pengelolaan hutan 
untuk beragam tujuan, konservasi 
keanekaragaman hayati dan pengelolaan 
satwa liar, kesejahteraan manusia, hasil 
hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa 
ekosistem. 

Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Pengelolaan Hutan untuk Beragam Tujuan
Proses kerjasama 
antara pemerintah 
dan masyarakat untuk 
mengurangi masalah 
kebakaran hutan dan 
asap di Thailand

Kebakaran hutan, 
asap, pelanggaran 
aturan.

Tim pemantauan oleh masyarakat 
desa, pemetaan kebakaran menurut 
pandangan mata, daftar tanggal 
terjadinya kebakaran, denah.

Hoare (2004)

Pengelolaan bersama 
secara adaptif  dalam 
studi kasus proyek 
pengambilan hasil 
pertanian, Porto Dias, 
Acre, Brasil

Pengambilan kayu 
secara lestari, evaluasi 
internal.

Penentuan masalah berdasarkan 
refleksi, pemetaan partisipatif, 
skenario mendatang, pertanyaan 
penting, wawancara semi-terstruktur.

Cunha dos 
Santos (2002)

Telaah pendapat 
masyarakat setempat 
tentang pengelolaan 
hutan secara lestari: 
studi kasus Indonesia

Pengelolaan kayu 
secara lestari.

Matriks “Siapa Menghitung“ untuk 
menentukan pemangku kepentingan, 
telaah pengelompokan pendapat 
untuk menentukan indikator, 
pengukuran hipotesis.

Purnomo, dkk. 
(2005)

Mendahului perubahan: 
skenario sebagai alat 
bantu bagi pengelolaan 
hutan secara adaptif

Perubahan, kejutan, 
perencanaan.

Skenario, wawasan masa depan, jalur 
rintisan, proyeksi.

Wollenberg, dkk. 
(2000)
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Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Pengkajian kelestarian 
hutan kemasyarakatan

Ekologi, sosial 
ekonomi, peran serta 
masyarakat.

Tim menggunakan pendekatan 
penelitian aksi partisipatif  untuk 
mengembangkan program yang 
menggunakan Kriteria and Indikator 
(C&I) sebagai alat bantu pemantauan 
dengan pendekatan bersama secara 
adaptif  dalam pengelolaan hutan. 
Mengusulkan kegiatan seperti tukar-
pikiran dua arah (narasumber utama, 
kelompok terarah, dan lainnya), 
telaah arsip, wawasan masa depan, 
telaah hak pemangku kepentingan 
dengan menggunakan permainan 
sebaran kerikil yang menunjukkan 
besarnya dan mutu kerjasama di 
antara kelompok, dan permainan 
sebaran kerikil mengenai hak dan alat 
untuk pemberian sanksi, menangani 
sengketa, dan menetapkan batas 
wilayah.

McDougall 
(2001)

Menggabungkan 
pemodelan partisipatif  
dan analisis 
multikriteria untuk 
pengelolaan hutan 
kemasyarakatan

Pengelolaan kayu 
atau sumber daya lain 
secara lestari.

Pemodelan partisipatif  dengan 
menggunakan program pemodelan 
Co-view , analisis multikriteria, 
penyusunan skenario, analisis SWOT.

Mendoza dan 
Prabhu (2005)

Pemantauan 
pemanfaatan sumber 
daya alam dan kualitas 
hutan oleh masyarakat 
di hutan pegunungan 
dan hutan Miombo 
Tanzania

Proses pengelolaan, 
pendapatan dari 
sumber daya alam, 
kelestarian ekologi, 
pengambilan kayu, 
ancaman kebakaran.

Patroli desa, wawancara mengenai 
pendapat, laporan data bulanan, 
pertemuan pemantauan rutin, laporan 
tidak resmi.

Topp-Jorgensen, 
dkk. (2005)

Kegiatan dan belajar 
bersama dalam 
mengembangkan 
sistem pemantauan 
oleh masyarakat 
setempat

Penghidupan, 
organisasi, 
pengelolaan hutan, 
pengembangan 
masyarakat, 
pendidikan.

Kerangka kriteria and Indikator (C&I) 
bagi pengelolaan hutan secara lestari, 
wawasan masa depan dari metode 
skenario mendatang. Semua metode 
ditetapkan berdasarkan lokakarya, 
yang mencakup tiga lokakarya dan 
beberapa acara pembahasan.

Hartanto, dkk. 
(2005)

Kriteria dan indikator 
ekologis untuk kawasan 
hutan tropis: tantangan 
dalam mengupayakan 
kemajuan

Pengelolaan hutan 
secara lestari, 
pelaksanaan 
pengelolaan, 
efektivitas 
pengelolaan.

Kriteria dan Indikator. Sheil, dkk. (2004)
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Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Pembentukan 
Jaringan Pemantauan 
Masyarakat Kanada

Awalnya adalah 
persoalan 
ekosistem seperti 
keanekaragaman 
hayati, DAS, 
perubahan tata guna 
lahan, lalu meluas 
menjadi persoalan 
sosial, budaya, dan 
ekonomi.

Tahap ke satu merupakan 
pembangunan prasarana yang 
diperlukan untuk memulai 
pemantauan oleh masyarakat 
pada komunitas tertentu. Tahap 
ke dua memulai pemantauan oleh 
masyarakat, dan menghubungkan 
kegiatan pemantauan dan data untuk 
pengambilan keputusan.

Whitelaw, dkk. 
(2003)

Menggali visi: proses 
pemantauan dan 
evaluasi mandiri 
pada Proyek Hutan 
Kemasyarakatan 
Nepal-Inggris

Keadaan hutan, hasil 
hutan, pengelolaan 
kelompok, 
komunikasi, kegiatan 
pengembangan 
masyarakat, kegiatan 
mata pencaharian.

Alat bantu pemantauan dan evaluasi 
mandiri yang dibuat oleh pengguna, 
peta masyarakat dan sumber daya, 
pemeringkatan berpasangan, 
penanggalan musim, wawasan masa 
depan, analisis kelembagaan dengan 
diagram Venn.

Hamilton, dkk. 
(2001)

Membantu pemangku 
kepentingan di desa 
untuk memantau 
manfaat hutan di 
Bolivia

Upah buruh, 
transparansi, 
pembukuan 
keuangan.

Pertemuan desa, bagan upah buruh, 
arsip pembukuan keuangan.

Cronkleton, 
dkk. dalam Guijt 
(2007)

Penegakan aturan oleh 
masyarakat setempat 
dan hutan yang lebih 
baik

Penegakan aturan, 
kegiatan liar.

Pendekatan pemantauan khusus di 
masing-masing tempat tidak dibahas. 
Mengaitkan penegakan aturan dengan 
kualitas hutan.

Gibson, dkk. 
(2004)

Pemodelan Partisipatif  
3 Dimensi untuk 
pemantauan ekologi di 
daerah pegunungan

Penggunaan sumber 
daya, tenurial.

Pemodelan Partisipatif  3 Dimensi 
(P3DM) menambah dimensi ketiga 
peta topografi yang menampung dan 
memadukan pengetahuan masyarakat 
dan informasi tata ruang (garis 
kontur). Masyarakat tertentu yang 
giat ikut membuat peta, yang dibantu 
oleh pakar pemetaan, dan dari sinilah 
istilah berasal. P3DM dibuat dari 
bahan yang tersedia setempat seperti 
lembaran karet, papan tripleks, cat, 
dsb.

Anil (2004)

Pemantauan sumber 
daya partisipatif  
sebagai sarana untuk 
memajukan perubahan 
masyarakat di Yunnan, 
China

Sumber daya alam, 
satwa liar, gangguan 
terhadap satwa liar, 
tata guna lahan.

Pengamatan melalui berjalan kaki 
melintasi hutan, wawancara dengan 
masyarakat desa, survei pasar.

Van Rijsoort dan 
Jinfeng (2005)
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Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Peran pemantauan 
dalam kinerja lembaga: 
pengelolaan hutan di 
Maharashtra, India

Kepatuhan 
masyarakat terhadap 
aturan, perlindungan 
sumber daya 
dari pendatang; 
kerusakan hutan: 
penggembalaan, 
penebangan pohon 
(oleh masyarakat 
atau pendatang), 
pembuatan arang, 
kerusakan akibat 
kebakaran.

Patroli setiap hari. Ghate dan 
Nagendra (2005)

Seperangkat alat milik 
masyarakat: gagasan, 
metode, dan alat bantu 
untuk pengkajian, 
pemantauan dan 
evaluasi partisipatif  
pada hutan 
kemasyarakatan

Pengelolaan hutan 
secara lestari.

Panduan yang praktis, jelas, dan 
bermanfaat ini merupakan salah satu 
panduan pertama dalam pemantauan 
partisipatif  untuk pengelolaan hutan 
dan masih merupakan salah satu yang 
terbaik. Pedoman ini memberikan 
batasan, langkah-langkah, dan saran 
yang jelas untuk penyusunan program 
pemantauan.

Case (1990)

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Satwa Liar
Landasan bagi 
peningkatan 
pemantauan 
keanekaragaman 
hayati: tanggapan 
terhadap Pertemuan 
Tingkat Tinggi Dunia 
tentang Pembangunan 
Berkelanjutan

Keanekaragaman 
hayati pada tingkat 
daerah, nasional, 
regional, dan 
internasional dalam 
mematuhi Konvensi 
Keanekaragaman 
Hayati.

Menyajikan pendekatan untuk 
penyusunan program pemantauan 
keanekaragaman hayati. Untuk 
cakupan, menggunakan kerangka 
penggerak-tekanan-keadaan-
dampak-tanggap (DPSIR). Dapat 
mencakup alat bantu apa – pun dalam 
pendekatan tersebut. Membahas 
secara umum cara memilih alat bantu 
teknis yang paling tepat: pemetaan, 
satelit, dsb.

Green, dkk. 
(2005)

Metode penghitungan 
partisipatif  untuk 
memantau populasi 
mamalia besar di luar 
kawasan lindung: studi 
kasus perhitungan 
dengan naik sepeda 
di Lembah Zambezi, 
Zimbabwe

Populasi satwa 
berukuran sedang 
hingga besar, 
keanekaragaman 
spesies, mamalia 
berkuku.

Metode transek dengan naik 
sepeda, metode analisis berjenjang, 
menggunakan perangkat lunak 
DISTANCE.

Gaidet, dkk. 
(2003)
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Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Sistem sederhana 
untuk pemantauan 
keanekaragaman hayati 
di kawasan lindung 
negara berkembang

Keanekaragaman 
hayati, kerusakan 
habitat, kerusakan 
ekosistem, populasi 
tumbuhan dan satwa 
yang terancam, 
dampak pengelolaan, 
manfaat bagi 
penduduk setempat.

Pencatatan pengamatan rutin dengan 
memakai format standar, pemotretan 
titik tetap, survei transek, diskusi 
kelompok terarah.

Danielsen, dkk. 
(2000)

Nilai adaptif  
pemantauan 
keanekaragaman hayati 
partisipatif  pada hutan 
kemasyarakatan

Keanekaragaman 
hayati, nilai 
keanekaragaman 
hayati, kualitas hutan.

Diskusi kelompok, berjalan kaki 
melintasi hutan, dan peta sumber 
daya.

Lawrence, dkk. 
(2006)

Pengkajian 
Keanekaragaman 
Hayati untuk Siapa? 
Persoalan, sudut 
pandang, dan 
pelajaran dari hutan 
kemasyarakatan di 
Nepal

Pengelolaan 
keanekaragaman 
hayati.

Penelitian adaptif  dan pembelajaran 
partisipatif. Pemantauan kegiatan yang 
sedang berlangsung melalui diskusi 
kelompok terarah (berbagi/refleksi), 
pengamatan.

Ojha, dkk. 
(2003)

Kerjasama untuk 
melestarikan mamalia 
besar di Asia Tenggara

Populasi mamalia 
besar: gajah, harimau, 
beruang Asia, badak.

Lokakarya mengenai satwa liar 
yang menggabungkan latihan 
pemeringkatan untuk membuat 
gambar jelas dan secara leluasa 
tren jangka panjang melimpahnya 
jenis mamalia dan membandingkan 
penyebab berkurangnya spesies 
tertentu.

Steinmetz, dkk. 
(2005)

Pemantauan tangkapan 
kabut oleh masyarakat 
dan keanekaragaman 
hayati di Loma Alta, 
Ekuador meningkatkan 
modal sosial dan 
kerjasama antarlembaga

Tangkapan kabut, jasa 
ekosistem, jasa DAS, 
keanekaragaman 
hayati.

Tangkapan kabut, jaring embun, dan 
perhitungan jalur untuk memantau 
burung, statistik Statview, dan 
program pengolahan angka.

Becker, dkk. 
(2005)

Biaya dan efisiensi 
teknik sensus mamalia 
besar: perbandingan 
metode pendekatan 
partisipatif  di tanah 
ulayat, Zimbabwe

Mamalia dengan berat 
lebih dari 200 gram, 
keanekaragaman 
hayati.

Perhitungan yang ada di udara 
ditambah dengan lima metode sensus 
yang ada di atas tanah dibandingkan: 
perhitungan dengan naik mobil, 
perhitungan dengan naik sepeda, 
perhitungan dengan berjalan kaki, dan 
perhitungan di tempat berair pada 
siang dan malam hari.

Gaidet-Draper, 
dkk. (2005)
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Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Apakah pemantauan 
itu penting? Penilaian 
kuantitatif  atas 
keputusan pengelolaan 
dari pemantauan 
kawasan lindung oleh 
masyarakat setempat

Keanekaragaman 
hayati, barang dan 
jasa ekosistem.

Diskusi kelompok terarah dengan 
relawan “kelompok masyarakat 
pemantau”, yang terdiri dari 
pengumpul hasil hutan, pemburu, 
dan nelayan yang berpengetahuan 
luas; pengamatan sistematis satwa liar 
dan penggunaan sumber daya selama 
patroli rutin (metode buku harian 
lapangan); pemotretan titik tetap 
pada lereng bukit tertentu; dan survei 
transek sederhana.

Danielsen, dkk. 
(2005a)

Pemantauan mandiri 
pemburu oleh Isoseno-
Guaranı´ di Chaco, 
Bolivia

Mamalia, perburuan, 
keanekaragaman 
hayati.

Program pemantauan mandiri 
pemburu yang terus berlangsung 
dengan keikutsertaan secara sukarela: 
lembar data, spesimen (tengkorak/
rahang, isi perut, janin) pada hewan 
buruan. Pemantau dari kalangan 
masyarakat membantu pemburu 
dalam mencatat data: survei transek, 
perhitungan selama berkendaraan, 
perhitungan jejak, survei dengan 
anjing terlatih, analisis tangkapan per 
satuan usaha pemburu, tukar-pikiran 
dengan masyarakat.

Noss, dkk. 
(2005)

Pemantauan di 
Kawasan Burung 
Penting di Afrika, 
menuju sistem yang 
lestari dan dapat 
diperluas

Kawasan habitat, 
kualitas habitat, 
populasi spesies 
burung, intensifikasi/ 
peluasan pertanian, 
kerusakan hutan, 
penyusunan 
rencana kegiatan, 
pengendalian/
penjatahan 
penggunaan sumber 
daya.

Kerangka pemantauan Tekanan-
Keadaan-Tanggap. Formulir 
pemantauan dasar diisi setiap 
tahun oleh tim relawan setempat. 
Pemantauan terperinci itu proses yang 
ketat secara ilmiah dan lebih rumit, 
pada umumnya ditangani oleh pakar.

Bennun, dkk. 
(2005)

Pemantauan ekologi 
partisipatif  pada lahan 
basah di Alaotra, 
Madagaskar

Lemur, burung air, 
tangkapan ikan, rawa, 
perburuan, kawasan 
yang terbakar.

Metode masyarakat: acara cepat-tepat 
mengenai lingkungan, pemantauan 
ekologi partisipatif  yang dilombakan. 
Metode lapangan: pengamatan di 
sepanjang transek dengan naik perahu 
di kawasan yang dinggap penting 
oleh penduduk desa, pengamatan 
di sepanjang transek tetap dengan 
naik perahu, menetapkan spesies, 
menimbang dan mengukur ikan 
tangkapan dari tiga kelompok nelayan 
pertama yang tiba di pantai berdasar 
cara penangkapan ikan masing-
masing.

Andrianadra-
sana, dkk. (2005) 
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Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Pemantauan vegetasi 
partisipatif: contoh dari 
Benggali Barat

HHBK, vegetasi, 
tutupan hutan, 
penggembalaan di 
dalam hutan, pohon 
roboh untuk diambil 
kayunya.

Tukar-pikiran dengan masyarakat 
desa, petak vegetasi, survei rumah 
tangga.

Roy (2004)

Proyek datang dan 
pergi: pelajaran 
dari pemantauan 
partisipatif  di Laos 
Selatan

Keanekaragaman 
hayati, kegiatan 
manusia, kerusakan 
habitat, spesies 
penting.

Berpatroli, tukar-pikiran dengan 
masyarakat desa, buku catatan 
kejadian dalam pemantauan bersama, 
pemantauan situs yang peka secara 
ekologis, pemantauan penangkapan 
ikan, titik pemotretan, pemantauan 
perdagangan satwa liar, dan perangkap 
kamera.

Poulsen dan 
Luanglath (2005)

Mengambil cadangan 
di alam: penaksiran 
keanekaragaman hayati 
partisipatif  untuk 
perencanaan dan 
penerapan kebijakan

Keanekaragaman 
ekosistem, 
keanekaragaman 
spesies.

Himpunan studi kasus dan 
pembahasan yang mencakup berbagai 
pendekatan untuk pengkajian dan 
pemantauan keanekaragaman hayati 
partisipatif.

Lawrence 
(sedang dalam 
penerbitan)

Sistem Buku Peristiwa: 
sistem pemantauan 
sumber daya alam 
berbasis masyarakat 
dari Namibia

Perburuan liar, 
bertemu dengan 
predator, satwa 
langka dan terancam 
punah, pemantauan 
lewat pagar, 
pemantauan tempat 
berair, tinggi banjir 
dan permukaan air 
sungai, curah hujan, 
pengamatan satwa 
liar, kenang-kenangan 
hasil berburu, 
pemanenan satwa 
liar, pencurian ternak, 
keadaan ternak, upaya 
penangkapan ikan, 
perubahan vegetasi 
jangka panjang, 
pengkajian rumput 
penggembalaan 
secara musiman, 
pengenalan kembali 
satwa liar.

Buku Peristiwa diseragamkan dengan 
dijilid memakai tiga cincin dan kartu 
pengumpulan data. Proses ini terdiri 
dari tiga tahap: 1) pengumpulan 
data; 2) peta pelaporan dan bagan 
pelaporan bulanan; 3) bagan 
pelaporan jangka panjang.

Stuart-Hill, dkk. 
(2005)

Kesejahteraan Manusia
Kegiatan dan 
pembelajaran bersama 
dalam menyusun sistem 
pemantauan oleh 
masyarakat setempat

Penghidupan, 
organisasi, 
pengelolaan hutan, 
pengembangan 
masyarakat, 
pendidikan.

Kerangka Kriteria and Indikator 
(C&I) untuk pengelolaan hutan secara 
lestari, wawasan masa depan dari 
metode skenario mendatang. Semua 
metode merupakan hasil lokakarya, 
yang mencakup tiga lokakarya dan 
beberapa acara pembahasan.

Hartanto, dkk. 
(2002)



Sebuah Kajian atas Alat Bantu, Konsep, dan Pembelajaran  | 45

Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Menuju kesejahteraan 
masyarakat hutan: 
buku rujukan bagi 
pemerintah setempat

Kemiskinan, 
kesejahteraan, bidang 
kesejahteraan (alam, 
ekonomi, sosial, 
politik), perencanaan 
proyek, pelaksanaan 
proyek, program 
pemerintah setempat.

Panduan tahap demi tahap perihal 
beberapa alat bantu pemantauan: 
pemantauan keadaan kemiskinan 
masyarakat setempat melalui 
pemetaan interaktif; pemantauan 
kesejahteraan rumah tangga menurut 
indikator setempat.

CIFOR (2007)

Proses Politik dan Kelembagaan
Belajar memantau 
proses politik untuk 
keadilan di Jambi, 
Indonesia

Proses politik, 
pemilihan, 
komunikasi, 
keterbukaan, peran 
serta masyarakat.

Pertemuan desa, pengembangan 
saluran komunikasi, penelaahan 
bersama.

Kusumanto 
dalam Guijt 
(2007)

Menuju kesejahteraan 
masyarakat hutan: 
buku rujukan bagi 
pemerintah setempat 
(yang disebutkan di 
atas)

Perencanaan 
proyek, pelaksanaan 
proyek, program 
pemerintah setempat, 
pengambilan 
keputusan.

Panduan tahap demi tahap alat bantu 
pemantauan: evaluasi masyarakat 
mengenai program pemerintah 
setempat; mengungkapkan kebutuhan 
masyarakat melalui perencanaan 
menurut skenario.

CIFOR (2007)

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Ekologi yang adil: 
pembelajaran bersama 
untuk kemanfaatan 
masyarakat setempat di 
kawasan Amazon

Pohon buah-buahan, 
konsumsi buah-
buahan, konsumsi 
daging hewan semak, 
pengambilan kayu, 
perburuan.

Pencacahan pohon, lembar kerja, 
lokakarya, penelitian partisipatif, 
pertukaran petani, penjualan buah-
buahan percobaan.

Shanley dan 
Gaia (2002)

Perbaikan budidaya 
lebah hutan melalui 
pemantauan di 
Chimaliro, Malawi

Jumlah sarang 
lebah, jumlah 
madu, pendapatan 
yang diperoleh, 
pengelolaan 
pendapatan dan 
madu, pencurian 
madu, pembalakan 
liar.

Telaah langsung di lapangan, skenario, 
patroli, pertemuan desa, pengkajian 
sumber daya, berjalan kaki di transek.

Kamoto dalam 
Guijt (2007)

Belajar mengelola 
sumber daya yang 
rumit: kasus penilaian 
HHBK di Nepal

HHBK, jasa 
ekosistem.

Pemetaan awal, pemetaan habitat 
dan penghitungan luas, berjalan 
kaki di transek, penentuan sebaran 
diameter dan ukuran rumpun, 
penetapan contoh dan pengukuran 
rumpun, perkiraan jumlah rumpun 
(menurut kelompok ukuran) dan 
batang (menurut kelompok diameter), 
prakiraan populasi, prakiraan hasil 
secara lestari, teknik pemungutan 
HHBK yang ditetapkan, bertukar-
pikiran dengan para ketua Kelompok 
Pengguna Hutan, pemetaan 
partisipatif, penjenjangan, kerangka 
penetapan contoh dan petak, 
pengukuran, telaah dan masukan.

Ojha dan 
Bhattarai (2003)
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Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Langkah-langkah 
Pengelolaan HHBK 
secara Lestari oleh 
Masyarakat: buku 
pegangan yang ditulis 
dengan rujukan khusus 
mengenai Asia Selatan 
& Tenggara

Pemungutan dan 
pengelolaan HHBK.

Jenis pemantauan tergantung pada 
seberapa banyak hasilnya terancam 
akibat pemungutan HHBK secara 
berlebihan. Metodenya meliputi: 
arsip mengenai pemungutan HHBK, 
transek, petak vegetasi yang tumbuh 
kembali, kemudahan untuk melihat 
arsip yang ada, survei rumah tangga, 
pengamatan langsung di lapangan, 
metode kuantitatif.

Stockdale (2005)

Berbagi Pengawasan 
Pemungutan:

• meningkatkan 
kemampuan 
masyarakat 
berpendapatan 
rendah

• Pemungut Hasil 
Hutan Bukan Kayu

Segi sosial, budaya, 
dan lingkungan 
pemungutan HHBK 
di kawasan Pasifik 
Barat Laut AS dan 
persoalan pengelolaan 
lahan yang terkait. 
Tujuannya adalah 
untuk menyatukan 
pengetahuan, 
pengalaman, dan 
perhatian pemungut 
HHBK ke dalam 
proses penetapan 
keputusan di lapisan 
terbawah dan 
secara kelembagaan 
guna memperbaiki 
pengelolaan secara 
lestari dan keadaan 
kehidupan pemungut 
HHBK.

Pemantauan lapangan oleh banyak 
pihak, yaitu oleh pemungut HHBK 
dan pejabat pemerintah, meliputi 
pertemuan perkemahan umum dan 
refleksi terarah secara terus-menerus 
di kalangan mitra proyek.

Bagby, dkk. 
(2003)

Pengetahuan 
tradisional, pengelolaan 
hutan, dan sertifikasi: 
pemeriksaan kenyataan

Pengelolaan HHBK 
secara lestari.

Transek, berjalan kaki melintasi hutan, 
Kriteria & Indikator, inventarisasi 
yang dipelopori oleh masyarakat.

Shanley dan 
Stockdale (2008)

Pemantauan 
tangkapan kabut dan 
keanekaragaman hayati 
oleh masyarakat di 
Loma Alta, Ekuador 
meningkatkan modal 
sosial dan kerjasama 
antarlembaga

Tangkapan kabut, jasa 
ekosistem, jasa DAS, 
keanekaragaman 
hayati, perubahan 
spesies burung dan 
penyebarannya 
sepanjang waktu 
untuk membuktikan 
perbaikan atau 
penurunan 
keanekaragaman 
hayati.

Tangkapan kabut, jaring embun, dan 
perhitungan jalur untuk memantau 
burung, statistik Statview, dan 
program pengolahan angka.

Becker, dkk. 
(2005)
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Judul Publikasi Topik Pemantauan Metode dan Alat Bantu Kutipan
Apakah pemantauan 
itu penting? Penilaian 
kuantitatif  mengenai 
keputusan pengelolaan 
dari pemantauan 
kawasan lindung oleh 
masyarakat setempat

Keanekaragaman 
hayati, barang dan 
jasa ekosistem.

Diskusi kelompok terarah dengan 
relawan “kelompok masyarakat 
pemantau” dari pengumpul hasil 
hutan, pemburu, dan nelayan yang 
berpengetahuan luas; pengamatan 
sistematis satwa liar dan penggunaan 
sumber daya selama patroli rutin 
metode buku harian lapangan); 
pemotretan titik tetap di lereng bukit 
tertentu; dan survei transek sederhana.

Danielsen, dkk. 
(2005a)

Penjualan dua 
jasa lingkungan: 
pembayaran dalam 
bentuk natura untuk 
habitat burung dan 
perlindungan DAS di 
Los Negros, Bolivia

Aliran air pada musim 
kemarau di DAS 
berhutan.

Pengukuran kecepatan arus air, 
kedalaman air, pengukuran curah 
hujan.

Asquith, dkk. 
(2008)
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Lampiran A: Kata kunci 
yang dicari
Pengelolaan adaptif
Keanekaragaman hayati 
Konservasi
Pemantauan oleh masyarakat
Pengelolaan hutan kemasyarakatan
Hutan kemasyarakatan
Konservasi - keanekaragaman hayati - 

masyarakat setempat
Konservasi - keanekaragaman 

hayati - pengelolaan - pemangku 
kepentingan

Konservasi - keanekaragaman hayati - 
masyarakat

Konservasi - masyarakat setempat
Ekosistem
Wisata alam
Hutan
Pengelolaan hutan
Pemantauan hutan

Pemantauan hutan - keanekaragaman 
hayati

Pemantauan hutan - konservasi
Pemantauan hutan - masyarakat 

setempat - pengelolaan
Pemantauan hutan - pemangku 

kepentingan
Indikator
Masyarakat setempat
Masyarakat setempat - pengelolaan 

hutan
Masyarakat setempat – pemantauan - 

hutan
Pengelolaan
Pemantauan
Hasil hutan bukan kayu
Partisipatif
Pemantauan partisipatif
Alat bantu
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Lampiran B: Situs web 
yang dicari

www.ifcae.org
www.atree.org
www.modelforest.net 
www.eman-rese.ca 
www.cbcrc.org
www.forestaction.org
www.fao.org
www.gccbfm.org
www.iisd.org
www.iucn.org
www.iufro.org
www.fecofun.org
www.sierrainstitute.us
www.mekonginfo.org

www.etfrn.org/etfrn/workshop/
biodiversity/documents.html

www.idrc.ca
www.ntfp.org
www.recoftc.org
www.dfid.gov.uk
srdis.ciesin.org
cifor.cgiar.org
www.fosonline.org
www.catie.ac.cr
www.forest-trends.org
www.rff.org
www.rightsandresources.org





Pada dasawarsa yang lalu, pemahaman mengenai pentingnya dan peran 
pemantauan dalam pengelolaan hutan tropis telah berubah banyak. 
Pemantauan tidak lagi semata-mata kewenangan eksklusif  pengelola dan 
ilmuwan hutan. Sekarang, masyarakat setempat bergiat dengan profesional 
untuk menyusun dan melaksanakan program bersama-sama. Kerjasama 
ini mengubah dinamika pengelolaan hutan, dengan pemantauan yang 
dianggap sebagai peran utama dengan mendorong masyarakat setempat 
untuk menanyakan mengenai hutan dan penghidupan yang mengandalkan 
hutan, memikirkan mengenai perubahan secara sistematis, dan menanggapi 
dengan pengambilan keputusan yang tepat. Pemantauan partisipatif  
menjadi cara untuk mendorong pembelajaran, adaptasi, dan perbaikan 
– unsur-unsur penting untuk pengelolaan hutan tropis secara lestari.

Sekarang, terdapat contoh-contoh yang terdokumentasikan mengenai 
program pemantauan partisipatif  hutan tropis di seluruh dunia. Buku ini 
mengkaji pengalaman mutakhir mengenai pemantauan partisipatif  dalam 
pengelolaan hutan tropis serta meringkas gagasan dan pembelajarannya. Buku 
ini membahas dampak, tantangan, dan kelemahan pemantauan partisipatif  
dan menyajikan matriks studi kasus, metode, dan alat bantu sebagai 
pedoman rujukan cepat. Pada akhirnya, buku ini memberi rekomendasi 
sebagai arahan untuk masa mendatang dalam pemantauan partisipatif.

cifor.org blog.cifor.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui 
penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara 
berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, 
Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian 
CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif 
ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, 
wanatani, dan sumber daya genetis pohon yang mencakup lanskap dari hutan 
sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin CRP-FTA melalui kemitraan 
dengan Bioversity International, CIRAD, International Center for Tropical 
Agriculture dan World Agroforestry Centre.
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