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Abstrak
Program Hutan Komunitas di perbukitan Nepal mentrans for ma si -

kan cara pengelolaan hutan dan menjadi terlembagakan, karena stra-
tegi, kebijakan dan legislasi berkembang maju. Pengelolaan hutan ber-
basis komunitas telah menunjukkan keberhasilan dalam hal prestasi
biofisik. Meskipun terlihat kemajuan-kemajuan ini, namun belum men-
jamin sepenuhnya akan adanya hasil yang setara, yang  sensitif jen-
der, dan yang berfokus pada kemiskinan. Faktor utama yang ber-
tanggungjawab terhadap ketidakmampuan ini adalah kurangnya
metode-metode yang layak untuk menerjemahkan ke bijak an ke dalam
praktek secara efektif. Dengan menguji karakteristik dan daya terap
dari pendekatan pembelajaran sosial terhadap pe ngelolaan hutan ber-
basis komunitas di Nepal, bab ini menunjukkan bah wa pembelajaran
sosial dapat mengisi kesenjangan ini.
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beda pengguna-pengguna sumberdaya, yang memiliki status ekono-
mi dan sosial, perspektif, sistem pengetahuan, nilai-nilai, pemaha-
man dan tujuan yang berbeda (Anderson et al. 1998). Strategi
pemecahan dan aksi-aksi mereka menentukan keberhasilan atau
kegagalan dari pengelolaan hutan berbasis komunitas. Pengelolaan
hutan berbasis komunitas yang sukses mempromosikan kesetaraan
dan membaiknya standar hidup para penggunanya. Sebuah pende-
katan pembelajaran sosial yang memfasilitasi pembelajaran kolektif
dan aksi kolaboratif antara pengguna yang berbeda pada tingkat
kelompok, komunitas, regional dan nasional memiliki potensi yang
besar untuk berkontribusi pada tujuan akhir. 

Pembelajaran sosial merupakan pendekatan dalam pem be la jar -
an kolaboratif dan aksi-aksi kolektif yang memampukan masyarakat
untuk menilai kejadian-kejadian masa lalu secara bersama-sama,
untuk memodifikasi kebiasaan perilaku mereka dan untuk me ngem -
bang kan bentuk-bentuk baru dari perilaku yang adaptif. Pem be la jar -
an sosial mempromosikan interaksi antara stakeholder yang mung -
kin memiliki kepentingan, keyakinan, nilai-nilai, sistem penge ta hu -
an, gaya pengelolaan dan perspektif yang berbeda (Röling dan Jiggins
1998; Upreti 1998; Wilson dan Morren 1990) untuk membangun
pengetahuan bersama, untuk menyepakati tindakan bersama, untuk
bertindak sebenarnya dan untuk memonitor efek dari tindakan
ter seb ut terhadap pengetahuan itu (Röling 1992, 1994). 

Saya menggunakan sebuah studi kasus dari Distrik Dolakha di
Perbukitan Tengah Nepal untuk mengkaji peluang pembelajaran
sosial dan mengembangkan kesetaraan sosial dalam pengelolaan
hutan komunitas di Nepal. Kasus tersebut menyoroti bagaimana
hutan komunitas dapat dikelola pada tingkat lokal yang didasarkan
pada pembelajaran kolektif dan aksi adaptif. Tulisan ini me nyim pul -
kan bahwa kesenjangan yang ada sekarang antara retorika dan re ali tas
kesetaraan sosial dalam community forestry secara substansial da pat
dikurangi dengan cara memasukkan pembelajaran sosial se ca ra sis-
tematis ke dalam pengelolaan sumberdaya hutan berbasis ko -
mu nitas secara berkelanjutan.

LATAR BELAKANG HUTAN KOMUNITAS DI NEPAL
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PENGANTAR
Pengelolaan hutan komunitas secara meningkat diakui sebagai

pendekatan yang sesuai dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan
sumberdaya hutan. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi tentang
partisipasi oleh pengguna dalam kegiatan pengelolaan yang mem -
ben tuk dasar-dasar Program Hutan Komunitas di Nepal saat ini. 

Meskipun ada kemajuan dalam program-program kehutanan
komunitas oleh pemerintah sejak akhir tahun 1970-an, pengalaman
Nepal hingga saat ini tidak cukup jauh dalam menjelaskan dinamika
sosial yang kompleks yang mendasari pendekatan-pendekatan ber-
basis rakyat untuk menjamin adanya hasil yang setara, yang sensi-
tif jender dan yang berfokus pada kemiskinan. Argumen ini didukung
oleh bukti dari penelitian terbaru. Tingkat partisipasi perempuan
pada Komite Pengguna Hutan (FUC) hanya 19% dari total keanggo-
taan (Shrestha 1997). Sebuah studi mengenai harapan dari commu-
nity forestry yang dilaksanakan pada 7 distrik menunjukkan bahwa
kaum perempuan dan kaum miskin merasa terpinggirkan dan keku-
rangan informasi mengenai hak-hak pengguna terhadap sumberdaya
hutan (WATCH 1995). Bukti ini muncul bahwa kaum miskin dan
orang-orang berkasta rendah mulai menarik diri dari Kelompok
Pengguna Hutan (FUG) (Pokharel dan Tumbahamphe 1999). 

Lokakarya kedua nasional untuk pejabat kehutanan pe me rin tah,
yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1999, secara jelas me -
nyimpul kan bahwa pengelolaan hutan saat ini tidak mempedulikan
masalah-masalah kesetaraan (Koran Harian Kantipur 1999).
Lampiran 1 menggambarkan beberapa masalah yang dihadapi oleh
pengguna hutan yang miskin dan tidak beruntung. Kelemahan ini
menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan alternatif un tuk
menjembatani antara kebijakan dan paraktek. Inilah yang men jadi
tesis dari bab ini, bahwa pencapaian hasil sosial yang diinginkan
mensyaratkan adanya pemahaman dan penghargaan mendalam
ter hadap saling ketergantungan ekologi, tekanan-tekanan sosial,
kom pleksitas dan ketidakpastian (Röling 1997) yang mencirikan
kegiatan dan wacana yang berhubungan dengan sumberdaya hutan
berbasis komunitas. 

Dalam kehutanan berbasis komunitas, ada tipe-tipe yang ber-
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berfokus pada desentralisasi, partisipasi masyarakat lokal dalam
pengambilan keputusan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
dasar, pemanfaatan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dan
mendorong kesetaraan jender dan kedamaian sosial (NSCFP 1997). 

Program Hutan Komunitas yang dihasilkan secara jelas meng -
akui kesetaraan sosial dan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan
utama. Namun demikian, penerjemahan kebijakan ke dalam praktek-
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Nepal menjadi salah satu pionir dalam mempromosikan pe -
ngelolaan hutan-hutan komunitas. Menyadari ketidakmampuan
pengelolaan dari pengguna lokal, pemerintah Kerajaan Nepal pada
tahun 1978 mengamandemen Undang-Undang Kehutanan tahun
1961 untuk memberikan hutan yang rusak kepada panchayat1,
dalam bentuk Hutan Panchayat dan Hutan Lindung Panchayat.
Hutan-hutan ini disebut sebagai “hutan komunitas” (Tuladhar 1998).
Duapuluh tahun kemudian, kebijakan, peraturan, hukum dan pedo-
man-pedoman operasional kehutanan direvisi, partisipasi peng guna
dan organisasi-organisasi non-pemerintah sangat didorong dan
donor-donor mengubah prioritas pendanaan mereka. Pada tahun
1989, Master Plan untuk Sektor Kehutanan memberikan prioritas
utama kepada program-program masyarakat dan pribadi dan men-
gatur kerangka kerja legal dan organisasi untuk meningkatkan par-
tisipasi masyarakat lokal. Rencana ini didukung oleh Undang-
Undang Kehutanan tahun 1993 dan Peraturan Kehutanan tahun
1995 (Belbase dan Regmi 1998), dan juga Komite Koordinasi Sektor
Kehutanan yang diciptakan pada tingkat pusat. Pedoman kebijakan

Tabel 10.1 Tinjauan Umum mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan
terhadap Hutan Komunitas di Nepal

KELEMAHAN

l Masalah kesetaraan sosial masih di perta -
nya kan (kesenjangan antara kebijakan
dan praktek)

l Fokus pada target kuantitatif
l Dominasi Kelompok Pengguna Hutan oleh
Elit

l Meningkatnya kesenjangan antara kaya
dan miskin

l Kewenangan untuk memberikan atau
men cabut status hutan komunitas terletak
pada birokrasi

l Kurangnya transparansi
l Disetir donor
l Kurangnya keterwakilan oleh kelompok
yang tidak beruntung dalam proses peren-
canaan

l Sulit untuk memperluas dari perbukitan
ke Terai

l Kurangnya pengetahuan teknis di antar
FUG

l Pendekatan yang berorientasi pada perlin-
dungan

l Lemahnya dukungan setelah pemben-
tukan FUG

l Kebijakan yang tidak memadai dan kon-
tradiktif

l Kurangnya komitmen politik
l Birokrat yang otokratis

TANTANGAN

l Globalisasi dan privatisasi
l Resistensi birokratis
l Korporasi Kayu Nepal memiliki hak tung-
gal atas pemanenan kayu pada 33 distrik

l Resistensi terhadap perubahan
l Banyaknya kepentingan dari stakeholder
yang berkuasa

l Jaringan korupsi dan korupsi

KEKUATAN

l Timbulnya kesadaran dan didapatkannya
pengalaman

l Meningkatnya akses pengguna pada sum-
berdaya hutan

l Berkembangnya keahlian dalam pengelo-
laan konflik

l Munculnya dan diakuinya kelembagaan
dan platform lokal

l Berkurangnya beban pekerjaan perem-
puan

l Meningkatnya regenerasi alami
l Menurunnya kejadian kebakaran hutan
l Berkembangnya kepemimpinan pada
tingkat akar-rumput

l Meningkatnya rasa memiliki
l Meningkatnya praktek penanaman pribadi
l Dimulainya desentralisasi
l Meningkatnya areal hutan komunitas
l Meningkatnya tanggungjawab para peng-
guna

l Menurunnya tingkat kerusakan hutan di
perbukitan

PELUANG

l Undang-Undang Dasar Kerajaan Nepal
l Pemerintah yang demokratis
l Kepentingan/dukungan dari donor
l Kepentingan para pengguna
l Kebijakan, hukum, undang-undang dan
peraturan yang progresif

l Kepedulian dan kepentingan global

Sumber: Shrestha 1999; Poudel 1997; Shresta et al. 1995; Sinha et al. 1996; Poudel et al. 1998; Shrestha 1997a,
1997b; Balbase dan Regmi 1998; Joshi 1997; dan observasi penulis.

1)  Panchayat adalah badan pemerintahan lokal. Setelah pemberlakuan kembali demokrasi pada
tahun 1990, nama 'panchayat' diganti dengan Komite Pembangunan Desa (VDC), yang meru-
pakan unit politik terkecil.

Gambar 10.1 Lokasi daerah penelitian
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merupakan hutan yang dikelola secara unik di daerah ini dan meng-
gambarkan bagaimana komunitas lokal belajar untuk memberikan
respons terhadap perubahan situasi dan meng adaptasikan sistem
pengelolaan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Gambar 10.2 Hutan yang dikelola komunitas: harapan di masa depan

Pengembangan Inisiatif Pengelolaan Lokal
Pada sekitar tahun 1910 seorang tuan tanah yang sangat ber-

kuasa merambah untuk pertama kalinya ke dalam kawasan hutan
alam yang sangat rapat di Matarkopakho. Tahun berikutnya, karena
adanya mimpi3 buruk, tuan tanah tersebut meninggalkan daerah itu
dan daerah tersebut menjadi milik masyarakat. Kemudian,
Matarkopakho digunakan hanya untuk penggembalaan, mencari
pakan hewan, pendirian kanal-kanal untuk irigasi publik dan kegia-
tan sembahyang. Pada akhir tahun 1960-an, Matarko pakho dirambah
lagi, kali ini oleh politisi yang berkuasa dan Mukhiya4. Para penggu-
na memutuskan untuk memprotes invasi tersebut. Tanpa menilai
resiko secara kritis dan dampak negatif yang mungkin, mereka
menuntut kasus tersebut dengan bantuan hakim keliling
(Badahakim) untuk melawan invasi tersebut. Karena hubungan
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praktek yang menangani masalah-masalah ini masih tetap lemah.
Tabel 10.1 menujukkan status terkini dari Program Hutan
Komunitas di Nepal, berdasarkan review mendetail oleh akademisi
dan ORNOP yang bekerja di negara tersebut. 

BELAJAR DARI HUTAN KOMUNITAS 
DI PERBUKITAN TENGAH NEPAL

Metodologi
Informasi untuk studi kasus yang disajikan di sini di -

kembangkan melalui Focus Group Discussion (FGD), diskusi kelompok
terfokus, sejarah kehidupan, data sekunder, diskusi-diskusi
informal, observasi peneliti dan wawancara2 semi-terstruktur dan
informan-informan kunci.

Wilayah Studi
Gambar 10.2 mengilustrasikan kawasan studi kasus. Distrik

Dolakha terletak pada jalur pegunungan, 160 km arah Northeast
Kathmandu. Secara geografis kawasan itu berada pada ketinggian
antara 763 m hingga 7183 meter di atas permukaan air laut dengan
total luas sebesar 2143 km². Dalam daerah ini, 94400 hektar tertu-
tup oleh hutan. Total penduduk distrik tersebut adalah 173836
(NSCFP 1998). Prevalensi pengelolaan hutan adat merupakan fitur
yang unik dari kawasan ini. Program Hutan Komunitas merupakan
salah satu proyek pembangunan utama pada distrik Dolakha terse-
but. 

Hutan Khahare-Katunje, dengan luas sekitar 800 hektar, ter-
letak pada Komite Pembangunan Desa Pawoti dalam jalur sungai
Tamakosi.  Hutan tersebut telah menjadi sistem hutan utama yang
telah digunakan oleh lebih dari 650 keluarga dalam kawasan ini sela-
ma 700 tahun. Matarkopakho merupakan bagian yang terfragmenta-
si dari sistem hutan yang lebih luas dan terdiri dari 50 hektar yang
sekarang ini digunakan oleh sekitar 50 keluarga. Kawasan ini

2)  Dalam penelitian ini, saya memiliki peran ganda: sebagai peneliti independen, dan sebagai pen-
duduk dan pengguna hutan dari salah satu distrik di mana proyek tersebut dilaksanakan, seba-
gai sasaran dari proyek tersebut.

3)  seekor sapi putih menendang wajahnya dalam mimpi. Menurut legenda lokal, jika seekor sapi
menendang wajah seseorang dalam mimpi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Untuk mencegah
kesialan ini, sebagian dari lahannya harus diperuntukkan sebagai kawasan penggembalaan
sapi.

4)  penagih pajak lahan lokal yang ditunjuk oleh Kantor Pendapatan Lahan. Hanya sedikit orang
yang berkuasa yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah yang mempunyai posisi ini.
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dari hutan di masa depan. Pada tahun 1984, Proyek Pengembangan
Bukit Terpadu (IHDP) yang didanai oleh Swiss menyetujui untuk
mendukung inisiatif mereka. Selain itu, Panchayat (dewan desa)
memberikan dukungan legal dan organisasi pada usaha kolaboratif
itu untuk mengembangkan dan mengelola kawasan hutan tersebut.
Mengikuti IHDP, sebuah lembaga non-pemerintah yang dikenal seba-
gai Program Kesadaran Lingkungan Hidup dan Kependudukan
(ENAP) mendukung para penduduk desa dalam melaksanakan kegi-
atan pengembangan masyarakat.

Berikutnya, pada tahun 1990 Komite Perlindungan dire  -
organisasi menjadi Komite5 Konservasi Hutan Matarkopakho.
Anggota komite ini dipilih melalui pertemuan massal dari para peng -
guna yang mewakili kaum perempuan, orang yang tidak beruntung dan
miskin dan pekerja sosial. Para tetua dan kepada Komite Pembangunan
Desa terpilih dinominasikan melalui konsensus sebagai penasihat.
Dengan dukungan dana dari ENAP, Komite Konservasi Hutan bisa ber-
partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, pertemuan dan diskusi-
diskusi yang diselenggarakan di ibu kota distrik dan di mana pun dalam
rangka mendapatkan pengetahu an dan pengalaman menge nai pen-
dekatan pengelolaan sumberdaya dan proses peren ca na an partisipatif
(Gambar 10.3). Anggota komite mengamati adanya kegiatan untuk
menghasilkan pendapatan dan pengembangan ma syarakat yang efektif
yang dilakukan oleh kelompok dan organisasi lain. Belajar dari kasus
ini, mereka memutuskan untuk memulai kegiatan pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya, seperti penyediaan air minum bagi masyara-
kat, pendidikan non-formal, proses pasca panen, warung hidup dan
kegiatan-kegiatan lain untuk menghasilkan pendapatan. Berlanjutnya
monitoring kemajuan oleh anggota komite dan para pengguna, diga-
bungkan de ngan review dan refleksi bersama, membantu mereka
untuk mencapai keberhasilan. Dengan proses belajar dan aksi ini ma -
sya ra kat menunjukkan kemampuan pengelolaan mereka dan kapasitas
belajar mereka.

Saat ini, Komite Konservasi Hutan membagi informasinya deng-
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kekuasaan yang tidak menguntungkan, mereka men curigai bahwa
keputusan yang akan mereka terima pasti akan menguntungkan
bagi tuan tanah tersebut. Saat inilah menjadi titik kejadian di mana
para pengguna menginginkan negosiasi informal. 

Perambah itu mulai memanfaatkan lahan dan bereaksi negatif
atas protes-protes itu, yang menyebabkan konflik semakin membe-
sar. Para pemprotes itu menghadapi masalah buruk tentang pakan
hewan dan daerah penggembalaan selama lebih dari dua tahun.
Maka mereka mulai mencari alternatif lain. Mereka mendiskusikan
buruknya masalah mereka, menganalisis situasi, mereview pendeka-
tan perlindungan di masa lalu dan akhirnya pada tahun 1968 mere-
ka membentuk Komite Perlindungan untuk bernegosiasi atas konflik
itu. Komite tersebut mendiskusikan masalah dengan masyarakat
lokal. Juga memobilisasi orang tua dan saudara-saudara yang lain
dari perambah tersebut, pimpinan agama (purohit) dan pekerja sosi-
al untuk mendapatkan tekanan sosial yang kuat, daripada menerus-
kan usaha mereka dengan aksi-aksi hukum. Keluarga dari peram-
bah tersebut menyambut negosiasi itu sebagai cara untuk memper-
tahankan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Akhirnya,
konflik tersebut diselesaikan melalui negosiasi informal. Peran fasili-
tasi oleh seorang tua sebagai pimpinan pen dapat sangat penting
dalam membawa pihak-pihak yang berkonflik ke dalam negosiasi.
Dalam proses ini, para pengguna hutan harus berpikir, memikirkan
kembali, menyatakan pendapat, ide-ide mereka dan mengem-
bangkan pemahaman bersama dan mengarahkan kembali rencana
aksi mereka. Komite Perlindungan mengadakan pertemuan berkala
untuk semua pengguna hutan, termasuk kaum perempuan dan pen-
duduk desa yang miskin, untuk mereview ke giat an mereka dan
menarik pelajaran untuk perbaikan selanjutnya. Para pengguna
memberikan tanggapan balik kepada komite tersebut untuk mem-
perbaiki proses-proses aksi. Dengan cara ini mereka belajar dari
kesalahan mereka. Munculnya proses fasilitasi sendiri merupakan
karakter yang unik dari kasus ini.

Menyusul keberhasilan negosiasi, para penduduk desa meng -
inginkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga untuk mengadakan
peremajaan hutan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan

5)  di distrik Dolakha, komite perlindungan hutan merupakan struktur manajemen yang biasa yang
diciptakan untuk mengembangkan dan mengkonservasi hutan yang tidak secara formal
diberikan oleh pemerintah kepada pengguna (NCSFP 1997: 10).
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kandang dan pemanenan hasil hutan sampingan. Pada tahun-tahun
berikutnya, Komite tersebut mengawali kegiatan riset aksi mengenai
hasil hutan non-kayu yang bernilai tinggi (NTFP). Pemeriksaan hutan
secara bergantian yang terorganisir oleh anggota komite menjamin
pencegahan kegiatan-kegiatan ilegal.

Pendekatan pengelolaan hutan ini memiliki beberapa unsur
pembelajaran sosial dan merupakan contoh dari pengelolaan berba-
sis komunitas yang adaptif yang didasarkan pada inisiatif lokal. Para
perempuan merupakan anggota Komite Konservasi Hutan dan ber-
partisipasi dalam pelatihan, pertemuan, dan pengambilan keputusan
(ENAP 1998). Peran jender dalam masyarakat sedang berubah dan
kepekaan terhadap jender semakin meningkat. Hutan tersebut men-
jadi simbol dari perubahan budaya dan sosial dalam kawasan perbu-
kitan yang terletak di pedalaman ini. Belajar dari pendekatan ini,
masyarakat dari kawasan sekitarnya juga membuat hutan pada
lahan-lahan publik yang gundul. Limabelas hektar dari lahan publik
yang gundul ini dikenal sebagai Masanedanda dan duapuluh hektar
lainnya dinamakan Rukhinikopakho yang juga sedang dikonversi
menjadi hutan yang sangat rapat. Dalam banyak hal, ENAP secara
strategis telah memfasilitasi proses peningkatan kesadaran untuk
mengembangkan kapasitas para pengguna dalam mengkonservasi
hutan mereka. 

Analisis dan Refleksi
Bukti dari studi kasus ini menunjukkan bahwa jender dan per-

masalahan kesetaraan lainnya secara substansial dapat ditangani
dengan memasukkan ukuran-ukuran, seperti berikut ini ke dalam
sistem pengelolaan: 1) fasilitasi proses perencanaan yang meliputi
masyarakat yang berpotensi menjadi terpinggirkan, agar terlibat
dalam pengambilan keputusan sejak awal; 2) manfaat Komite
Perlindungan sebagai lembaga untuk menegosiasikan secara infor-
mal atas nama masyarakat; 3) keterwakilan dari kaum miskin,
perempuan dan kelompok yang tidak beruntung lainnya dalam
Kelompok Pengguna Hutan dan menjamin bahwa mereka diberi
informasi tentang peran mereka, tanggungjawab, dan kewenang an
mengenai sumberdaya hutan komunitas; 4) penilaian atas keterbu-
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an Kelompok Pengguna Hutan, organisasi pemerintah dan non-
pemerintah, serta masyarakat yang lain. Diagnosis masalah secara
partisipatif merupakan unsur yang sangat penting dalam gaya peng-
elolaan mereka. Kegiatan penggembalaan, sebagai contoh, menjadi
masalah yang sangat serius ketika kegiatan tersebut dilarang untuk
melindungi pohon yang sudah ditanam. Masyarakat miskin khusus-
nya yang menderita, karena ukuran-ukuran perlindungan ini. Untuk
mengatasi masalah tersebut, Komite membuka beberapa bagian
hutan pada satu waktu sebagai padang rumput rotasional.
Hubungan dibuat dengan stakeholder lain untuk membantu menge-
lola dan memonitor rencana tersebut. Peraturan dan tata tertib dilak-
sanakan, diperbaiki kembali dan selalu diperbaiki kembali serta dia-
mandemen oleh para pengguna sendiri dan kemudian dilaksanakan
dan oleh karenanya,  meningkatkan sifat yang adaptif pada pembela-
jaran dan aksi yang mereka lakukan.

Gambar 10.3 Anggota masyarakat sedang merencanakan kegiatan Hutan Komunitas

Selama periode antara 1984 dan 199, Komite Konservasi Hutan
Matarkopakho, dalam kerjasamanya dengan stakeholder lain, meng -
gunakan pendekatan adaptif ini untuk mengembangkan praktek-
praktek yang inovatif. Praktek-praktek ini meliputi pemanenan pa -
kan hewan secara bergantian, pengelolaan padang rumput, pupuk
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kan proses “menemukan” dan “melaksanakan aksi”. Kasus tersebut
juga menunjukkan bahwa pembelajaran merupakan proses reflektif
dari penyesuaian dengan perubahan situasi di mana masyarakat
mulai menerima, menginterpretasi dan bereaksi dan bertindak ber-
dasar kepentingan mereka. Stakeholder akhirnya bisa belajar mela-
lui aksi-aksi dan pengalaman dan mengembangkan cara baru dalam
berpikir. 

Akses yang setara bagi kelompok masyarakat yang kurang
beruntung atau yang miskin terhadap sumberdaya hutan dan peng-
aruhnya pada perumusan kebijakan dapat ditingkatkan melalui fasi-
litasi pembelajaran sosial. Proses ini membawa masyarakat dari ber-
bagai status dan budaya yang berbeda bersama-sama pada platform
bersama untuk menegosiasikan permasalahan akses dan akhirnya,
bisa menurunkan dominasi elit atas pengambilan ke pu tus an dalam
Kelompok Pengguna Hutan. Proses ini juga menciptakan kesadaran
di antara pengguna itu sendiri mengenai hak-hak dan tanggung-
jawab mereka dalam hal sumberdaya hutan komunitas. Melalui fasi-
litasi komunikasi yang efektif, monitoring yang ter or ga ni sir, pembela-
jaran kolektif dan aksi kolaboratif, mekanisme pem bagi an keuntung-
an yang ada sekarang dapat diubah untuk mengatasi ke butuhan
mereka yang secara keseluruhan hidupnya tergantung pada sumber-
daya hutan untuk keberlangsungan mereka dan yang terlalu miskin
untuk membayar iuran akses. 

Fasilitasi yang efektif dari keempat fase6 Program Kehutanan
tersebut harus menjamin proses yang sensitif dan setara, tidak seke-
dar proses yang netral atau “sama derajat”. Untuk mencapai keseta-
raan yang lebih baik bagi kaum miskin, pengelolaan hutan berbasis
komunitas mungkin mensyaratkan adanya trade-offs (Grimble et al.
1995). Proses membuat trade-offs itu sendiri pun sebenarnya
merupakan proses yang sensitif secara politis yang membutuhkan
pendekatan induktif (Gunderson et al. 1995; Lee 1993) untuk mem-
bawa observasi dan pengalaman bersama-sama dalam memahami
respons dari stakeholder yang berbeda.

Kepemilikan dan tanggungjawab merupakan variabel penting
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kaan dan keadilan serta efisiensi
di mana sumberdaya hu  tan ter-
distribusi (Gambar 10.4).

Kasus tersebut men cer min -
kan kondisi yang mirip dengan
kasus yang dianalisis oleh Maar -
leveld dan Dagbénon (1998), di
mana pembelajaran melalui
peng alaman, observasi dan
inter aksi dalam konteks sosial
tertentu se pan jang waktu akan
menyebabkan terjadinya plat -
form sosial yang dapat diakui
untuk aksi-aksi kolaboratif.
Pembelajaran sosial sebagai pen-
dekatan metodologi memberikan
cara-cara alternatif untuk mend-
apatkan pandangan baru dan memprediksi aksi yang mempengaru-
hi pengelolaan hu tan berbasis komunitas. Bagian ini bertujuan
untuk menunjuk kan bagaimana pembelajaran so sial dapat mem-
bantu mengisi kesenjangan antara retorika dan realitas dari Program
Hutan Komunitas.

PEMBELAJARAN KOLEKTIF DAN AKSI KOLABORATIF
Pembelajaran kolektif akan mempromosikan aksi kolaboratif.

Karakteristik yang diamati dalam kasus tersebut yang meningkatkan
pembelajaran dan kemudian kolaborasi meliputi: 1) keinginan para
aktor untuk bekerja sama; 2) pengaruh positif dari elit lokal, seperti
sesepuh atau pimpinan agama; 3) komunikasi yang efektif  di antar
aktor; 4) nilai penting praktis bagi masyarakat mengenai permasala-
han yang sedang dipertimbangkan; 5) partisipasi fasilitator yang ahli
dan 6) peran pelengkap dari organisasi-organisasi pendukung.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran kolektif bisa
memperbaiki pengelolaan hutan berbasis komunitas. Pembelajaran
seperti ini tidak terbatas pada pengetahuan akademik ilmiah, namun
terjadi dengan sendirinya di antara para aktor tersebut dan melibat-

Gambar 10.4 Perempuan merupakan
pengguna utama dari sumberdaya hutan.
Oleh karena itu, keterlibatan mereka
merupakan hal yang sangat penting

6) Program Community Forestry meliputi empat fase: investigasi, negosiasi, pelaksanaan dan
review.
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Informasi dan Komunikasi
Memahami pengembangan, transformasi dan pemanfaatan

pengetahuan membantu memfasilitasi pembelajaran kolektif dan ak -
si bersama. Pelembagaan umpan-balik dan mekanisme komu nikasi
serta penghargaan pada kegiatan “belajar sambil bekerja” (Lee 1993)
meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan multistakeholder. Se bu ah
pelajaran dari kasus ini adalah bukan untuk mengendalikan alir an
informasi, namun untuk memonitor, beradaptasi dan belajar seca ra
kontinu melalui pertukaran informasi dan pengembangan ke  -
per cayaan yang terus-menerus berlangsung (Gilmour dan Fisher
1997).

Pada kasus Matarkopakho, riset aksi (contohnya adalah pakan
rumput rotasional) menghasilkan pengetahuan dan informasi yang
berfungsi sebagai titik awal dasar untuk perencanaan dan adaptasi
dari kegiatan kolaboratif selanjutnya. Informasi yang sah valid dan
yang dapat diandalkan merupakan hal penting untuk mengambil
keputusan. Strategi komunikasi yang digunakan dalam kasus ini
sangat efektif dalam mengembangkan platform untuk membawa mul-
tistakeholder ke dalam proses pengambilan keputusan.

Platform untuk Negosiasi
Ketergantungan sebuah kelompok masyarakat pada satu sum-

berdaya merupakan kondisi di mana platform bersama untuk nego-
siasi penggunaan sumberdaya dapat diciptakan. Platform seperti ini
memberikan peluang yang penting untuk bekerja sama dalam meny-
epakati rencana aksi bersama dan pelaksanaan secara kolektif.
Komite Konservasi Hutan Matarkopakho merupakan contoh konkret
dari suatu platform. Penggunaan platform sebenarnya ditentukan
oleh isi, struktur kekuasaan, konteks lokal dan budaya dari sebuah
masyarakat. Platform, sebagaimana tempat-tempat untuk pem -
belajar  an sosial, membantu mengembangkan jaringan antara individu
dan lembaga untuk aksi kolaboratif. Kasus tersebut menunjukkan
bahwa jaringan sosial bisa menjadi cara yang kuat untuk mencapai
tujuan bersama, khususnya jika para aktor dipersatukan melalui
masalah yang sama dan budaya yang sama. Pengembangan jaringan
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lainnya untuk pembelajaran dan aksi kolaboratif. Partisipasi yang
dipaksa dan kurangnya keterlibatan semua pengguna dalam peng-
ambilan keputusan tidak dapat menghasilkan rasa memiliki dan ber-
tanggungjawab. Pengelolaan hutan berbasis komunitas hanya dapat
berhasil jika semua pengguna berpartisipasi dalam proses peng -
ambilan keputusan (Shrestha 1997a), sebagaimana ditunjuk kan
dalam studi kasus ini. Proses pengambilan keputusan yang demo-
kratis membantu mengembangkan rasa percaya, memiliki dan per-
caya diri. Jika kelompok masyarakat yang tidak beruntung tidak
mengembangkan keyakinan diri mereka untuk menegaskan hak-hak
mereka terhadap sumberdaya hutan, maka anggota kelompok peng-
guna yang berkuasa akan mendominasi proses keseluruhan, yang
kemudian menjadi feodalisme (Sinha et al. 1996). Cara terbaik untuk
keluar dari jalan buntu seperti ini adalah dengan me ngem bangkan
pemahaman dan kesepakatan bersama melalui komunikasi yang
efektif  di antar aktor. 

Nilai-nilai, keyakinan dan kepercayaan yang mirip akan mem -
pe ngaruhi pembelajaran. Nilai-nilai yang tergabung dengan
stra tifikasi sosial vertikal yang diciptakan oleh sistem kasta Hindu di
Nepal sangat membebani pengaruh pada hutan komunitas, commu-
nity forestry dan menghambat sensitivitas terhadap per masalah an
kesetaraan sosial. Dalam kasus ini, proses interaktif dan dukungan
fasilitasi jangka panjang membantu meningkatkan kesadaran dan
memperlemah intensitas resistensi budaya. Dalam kasus ini, peker-
jaan-pekerjaan kolaboratif dimungkinkan karena adanya rasa per-
caya, identitas kelompok dan tujuan positif yang terjadi di antara sta-
keholder meskipun ada perbedaan kasta.

Kasus tersebut menunjukkan adanya pembelajaran “double
loop”, di mana orang merefleksikan dan mengubah tidak saja aksi
mereka, namun juga strategi aksi mereka. Pembelajaran “double loop”
mensyaratkan adanya informasi yang sah, pilihan yang bebas dan
diinformasikan serta komitmen internal (Hamilton 1998). Dalam studi
kasus ini, stakeholder mendapatkan informasi yang sah melalui aksi-
aksi mereka dan mengetahui pilihan-pilihan untuk beradaptasi.
Menurut waktu, orang-orang juga belajar untuk mempelajari, yang
mungkin bisa disebut sebagai pembelajaran “triple loop”.
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1984). Dalam studi kasus ini, sebagai contoh, sensitivitas jender
merupakan konsep luar yang berlawanan dengan norma-norma adat
bagi sebagian besar para pengguna (Upreti 1995). Meskipun begitu,
kasus tersebut menunjukkan bahwa perempuan se cara bertahap
muncul sebagai anggota yang aktif dalam pengelolaan hutan dan
kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya dan berpartisipasi dalam
pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dan proses-proses pembela-
jaran, sebagian besar karena adanya fasilitasi yang terkoordinasi.
Fasilitasi tidak selalu harus dari luar. Fasilitasi dapat muncul dari
dalam masyarakat, yang pandangannya dan keahlian adaptifnya ter-
hadap pemanfaatan sumberdaya timbul karena pengalaman berta-
hun-tahun dan tradisi budaya yang berkembang bersamaan dengan
situasi lokal.

PELAJARAN YANG DAPAT DIPELAJARI DAN IMPLIKASINYA
BAGI COMMUNITY FORESTRY DI NEPAL

Ketersediaan aksi-aksi dan peraturan progresif merupakan hal
penting, namun bukan merupakan kondisi yang cukup untuk men-
jamin daya tanggap community forestry terhadap permasalahan
kesetara an sosial. Studi kasus dalam tulisan ini menunjukkan
bahwa struktur sosial internal dan disposisi kekuasaan untuk
memanipulasi aksi dan peraturan, sistem pengetahuan lokal, peran
donor dan prosedur serta pengaturan kelembagaan semuanya
memainkan peran yang berpengaruh juga. Studi kasus tersebut juga
menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran sosial mendukung
pengembangan kelembagaan dan dapat membuat dampak yang posi-
tif pada Program Community Forestry di Nepal. 

Kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal mampu
membuat penilaian yang baik dalam mengelola sumberdaya hutan
yang tersedia bagi masyarakat mereka. Oleh karena itu, pengelolaan
hutan berbasis komunitas harus dibangun berdasar kemampuan
mereka. Namun, sangat penting untuk mengembangkan kapasitas
masyarakat lokal dan kelembagaan mereka (seperti Komite
Konservasi Hutan Matarkopakho) melalui kegiatan-kegiatan pe -
nyadar an. Kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik dan negosia-
si merupakan bagian integral dari proses pengelolaan komunitas.

Bishnu Upreti256

sosial melalui fasilitasi meningkatkan komitmen bersama (Ramirez
1999) dan membantu mengembangkan kapasitas kelembagaan bagi
aksi-aksi kolaboratif, di mana tanpa hal ini pengelolaan hutan berba-
sis komunitas akan sulit dicapai (Gilmour dan Fisher 1997).

Monitoring dan Adaptasi
Kerangka kerja monitoring dalam pengelolaan hutan yang adap-

tif membantu para peserta untuk belajar dari proses yang se dang ber-
langsung dan beradaptasi jika perlu. Dalam hal ini, mo nitoring
memainkan peran yang sangat penting dalam memperbaiki proses
pengelolaan. Sebagai contoh, ukuran bagian-bagian yang dialokasi -
kan untuk rumput ternak di musim kemarau meningkat setelah
komite menyadari adanya tekanan yang tinggi dari hewan pada
lahan hutan. Sistem monitoring yang terorganisir secara efektif
sangat penting untuk menelusuri keterwakilan dan distribusi man-
faat yang setara bagi kaum miskin dan kurang beruntung. 

Fasilitasi
Fasilitasi dapat meningkatkan kinerja implementasi, monitoring

dan evaluasi dari setiap perkembangan intervensi (Engel 1995).
Fasilitasi berfokus pada proses membuat sesuatu menjadi terlibat
dan sangat penting dalam hal mengarahkan kesadaran dan kegiatan
menuju kepedulian kesetaraan sosial. Fasilitasi meminimalkan
potensi konflik ke depan dengan menjamin bahwa proses pe ren ca na -
an berlangsung efektif dalam mengidentifikasi pengguna sesungguh -
nya, peran, komitmen serta kewenangan mereka terhadap sumber -
daya hutan.  

Salah satu dari tantangan utama dalam community forestry
adalah bagaimana menciptakan mekanisme dan prosedur untuk
melibatkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam
pengambilan keputusan dan meminimalkan pengaruh dari elit yang
berkuasa. Fasilitasi dapat membantu memenuhi tantangan ini mela-
lui peningkatan kesadaran sebagai alat yang non-koersif bagi peru-
bahan. Namun demikian, perubahan ini tidak terjadi dengan segera;
usaha-usaha yang kontinu sangat penting untuk mem  promo sikan
pembelajaran sosial yang efektif, efisien dan dapat diperluas (Korten
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yang valid, umpan-balik yang efektif dan rasa memiliki dan percaya
di antara aktor-aktor tersebut. Kebijakan Community Forestry bangsa
Nepal bersifat progresif dan komprehensif dibandingkan dengan
kebijakan-kebijakan mengenai program pembangunan lainnya.
Namun demikian, penerjemahan kebijakan tersebut ke dalam pelak-
sanaan (praktek-praktek), khu sus nya dalam mengatasi permasala-
han kesetaraan sosial, seharusnya bisa lebih kuat. Jika kita belajar
dari pengalaman kita dan mem be ri kan respons sewajarnya, kita
akan begitu dekat dengan pencapaian tujuan dari kebijakan terse-
but. 
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Konflik tidak selalu disfungsional, karena konflik bisa membawa
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KESIMPULAN 
Tulisan ini menegaskan bahwa pelaksanaan Program Com mu nity

Forestry di Nepal belum memadai mengatasi permasalahan keseta-
raan sosial, namun bahwa situasi tersebut dapat diperbaiki dengan
memasukkan kegiatan pembelajaran sosial ke dalam program terse-
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yang efektif, monitoring reguler, berbagi pengetahuan dan informasi
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Contoh 4. Sumberdaya hutan dieksploitasi oleh kaum elit.
Di Suspa, 558 hektar dari kawasan hutan yang rapat dikelola oleh
FUG selama 6 tahun. Tahun ini, beberapa anggota mendapatkan
keuntungan pribadi dari hutan itu. Mereka merencanakan untuk
menjual kayu dan mendapatkan persetujuan dari Komite pengguna
hutan. Kemudian mereka menjual kayu senilai 2 jutan rupee Nepal
(sekitar USD 29,400 dengan kurs USD 1 = 68 rupee) kepada peda-
gang dari Kathmandu. Pada saat yang sama mereka membuat doku-
mentasi legal untuk pengeluaran sejumlah angka tersebut, sehingga
total pengeluaran yang ditunjukkan sama dengan total pendapatan.
Dalam hal ini, uang itu telah diselewengkan oleh sedikit orang deng-
an mengorbankan pengguna yang lain (Sumber: data primer yang
dikumpulkan dari diskusi informal).
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Contoh 1. Rumahtangga berkepala keluarga perempuan.
Pada satu desa, ada rumahtangga yang sangat miskin yang kepala
keluarganya adalah perempuan. Keluarga ini tergantung pada
pemeliharaan kambing untuk kehidupannya. Kepala keluarga
perempuan itu mendapatkan pakan dari hutan di dekatnya. Setelah
masyarakat lokal menerima kontrol atas hutan itu, FUG memutus -
kan untuk menutup semua akses pada hutan itu selama beberapa
tahun. Akhirnya, perempuan itu tidak bisa lagi mendapatkan pakan
yang cukup untuk kambingnya dan usahanya bangkrut, yang
kemudian mengancam kehidupannya (Sumber: Poudel et al.
1998:10).

Contoh 2. Community forestry mengganggu peternakan di
Humla. Pada tahun 1995, FUG di kabupaten tetangga memutuskan
untuk memblokir jalur kambing yang dimiliki oleh masyarakat Humli
melalui kawasan hutan komunitasnya. Kambing merupakan alat
transportasi utama untuk mengangkut barang-barang dan bahan-
bahan di zona Karnali. Untuk memprotes keputusan FUG ini, masy-
arakat Humli menuntut ke pengadilan kabupaten dan mendapatkan
keputusan untuk membuka kembali jalur ini. FUG tidak menghor-
mati keputusan pengadilan. Perwakilan dari semua partai politik dan
masyarakat Humla kemudian datang ke Kathmandu untuk mendaf-
tarkan gugatan pada Departemen Kehutanan dan Konservasi Tanah.
Departemen tersebut tidak menanggapi masalah itu dengan serius
dan akhirnya, masyarakat Humli menghentikan peternakan kam-
bing mereka. Saat ini populasi kambing di Humli menurun sangat
cepat dan kehidupan para peternak kambing ini terancam. (Sumber:
Kandel 1999: 16-19).

Contoh 3. Masyarakat miskin termarjinalisasi. Beberapa
keluarga Mushahar yang paling miskin tidak mampu menutupi atap
rumah mereka dengan jerami karena kurangnya bahan-bahan jera-
mi (thakal/khar), karena FUG yang mengontrol hutan berorientasi
pada perlindungan dan tidak mengijinkan pengambilan bahan-
bahan jerami itu. (Sumber: Poudel et al. 1998:10).
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