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Abstrak
Ukuran-ukuran konservasi hutan konvensional di Kamerun

kurang berhasil dalam melindungi hutan, sebagian besar karena
kurangnya keterlibatan masyarakat. BirdLife Internasional, sebuah
kemitraan dari organisasi-organisasi konservasi, mulai ber -
konsultasi dengan anggota masyarakat lokal dalam membuat batas
hutan pada tahun 1987. Bab ini menggambarkan riset aksi partisipatif
yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh BirdlLife
Internasional sebagai fasilitator dari proyek pengelolaan hutan
kolaboratif yang melibatkan masyarakat lokal, otoritas tradisional
dan pemerintah. Bab ini menyajikan pelajaran yang diambil dari
metode-metode dan tantangan dalam melibatkan semua stakehold-
er, membangun kepercayaan dan berkomunikasi dengan semua
pihak yang terlibat, memfasilitasi aksi bersama, mengelola dan
menyelesaikan konflik, dan menemukan titik-temu antara tujuan
konservasi dan tujuan pemanfaatan sumberdaya lokal. Disimpulkan
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di sekitar hutan untuk mengembangkan pengelolaan hutan rakyat.
Proyek itu mengembangkan kerangka kerja konseptual yang
didasarkan pada intervensi community forestry di Nepal, yang di -
lihat sangat berhasil dan relevan dengan keadaan Kamerun. Staf
proyek mempertajam pendekatan yang digunakan oleh proyek-
proyek donor bilateral, seperti Proyek Community Forestry Nepal-
Australia melalui penggunaan perencanaan dan refleksi internal
mereka sendiri. Elemen-elemen kunci dari kerangka kerja ini
adalah: (i) kemitraan tiga jalan kelembagaan di antara otoritas adat,
masyarakat lokal dan pemerintah, dengan proyek bertindak seba-
gai fasilitator atau katalis untuk kolaborasi dan (ii) adanya kebijak -
an yang mendukung melalui peraturan kehutanan yang baru
mengijinkan devolusi otoritas pengelolaan dari pemerintah pusat ke
masyarakat lokal.

Dalam bab ini, saya menyajikan beberapa pelajaran yang
dipelajari dari pengalaman praktis dengan pengelolaan hutan
secara kolaboratif melalui proyek Hutan Kilum-Ijim. Saya mengka-
ji metode-metode, situasi dan kejadian-kejadian dalam proyek yang
memampukan kita untuk menarik kesimpulan tentang proses pem-
belajaran dalam pengelolaan sumberdaya. Kesimpulan ini me -
nunjukkan arah untuk tata pengurusan dan prosedur pengelolaan
yang baru yang mungkin bermanfaat di daerah lain di Kamerun
dan seluruh dunia. Tulisan ini menunjukkan bahwa pencapaian
tujuan internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati dan
tujuan lokal untuk pemanfaatan sumberdaya hutan secara ber -
kelanjutan dimungkinkan jika ada langkah-langkah yang benar.
Saya menyimpulkan bahwa ada penerimaan yang berkembang
akan perlunya partispasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan
bahwa pendekatan kolaboratif yang berakar pada proses pem -
be lajar an sosial yang adaptif menawarkan cara-cara untuk menca-
pai ini, untuk manfaat konservasi keanekaragaman hayati di
Kamerun. 

Informasi dalam bab ini diperoleh dari pengalaman saya sendiri
yang bekerja dalam Proyek Hutan Kilum-Ijim, yang memiliki peran
sangat penting dalam tim yang melaksanakan proses-proses yang
digambarkan tersebut sejak tahun 1993.
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bahwa ada penerimaan yang terus berkembang akan kebutuhan
adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan
bahwa pendekatan kolaboratif berbasis proses pembelajaran sosial
adaptif menawarkan cara-cara untuk mencapai hal ini.

PENDAHULUAN
Kebutuhan akan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat

lokal dalam pengelolaan hutan semakin diakui di Kamerun. Selama
dekade ini, telah tumbuh minat dan kepentingan dari negara ini pada
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk
konservasi keanekaragaman hayati. Umumnya diakui bahwa ukuran-
ukuran perlindungan konvensional seperti membuat cagar alam atau
hutan lindung dan pengontrolan kurang berhasil dan bahwa satu
faktor utama dari kegagalan ini adalah kurangnya keterlibatan
masyarakat.

Pengakuan adanya kebutuhan untuk melibatkan masyarakat
lokal telah tumbuh dari kesadaran bahwa konservasi sumberdaya
alam tidak dapat berlangsung dalam isolasi pembangunan
ekonominya, khususnya jika masyarakat tergantung pada hutan
tersebut untuk mata pencaharian mereka. Fisher (1995:2) me -
nyatakan bahwa ‘pendekatan kolaboratif pada pengelolaan hutan
memiliki keuntungan yang jelas dalam potensinya untuk mem-
berikan manfaat bagi masyarakat lokal yang diganti dengan biaya
konservasi. Mereka memenuhi ini dengan memberikan akses pada
produk hutan, atau perolehan pendapatan. Pada saat yang sama,
mereka memiliki untuk berkontribusi pada konservasi’. Kawasan
hutan pegunungan Kilum-Ijim di Kamerun merupakan contoh
lokasi di mana masyarakat lokal sangat tergantung pada hutan
untuk kesejahteraan mereka dan mewakili salah satu lokasi pertama
di Kamerun di mana telah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai
tujuan konservasi dan pemanfaatan oleh masyarakat melalui pe -
ngelolaan hutan secara kolaboratif.

Sejak dibentuk pada tahun 1987, proyek tersebut memfasilitasi
partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan dengan serangkai -
an pertemuan konsultatif dan dialog-dialog informal. Menjelang
awal 1994 proyek itu telah mewakili kerja sama dengan masyarakat
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LATAR BELAKANG
Proyek Hutan Kilum-Ijim merupakan inisiatif dari BirdLife

Internasional dan Pemerintah Kamerun melalui Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MINEF). BirdLife Internasional
merupakan kemitraan internasional dari organisasi-organisasi
konservasi yang berbasis di Inggris, yang berfokus pada burung
sebagai indikator dari kesehatan ekosistem. Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Kamerun bertugas untuk merumuskan
kebijak an yang mengatur pengelolaan sumberdaya hutan, kehidup -
an liar dan perikanan negara itu, dan juga aspek-aspek lain dari pe -
ngelolaan lingkungan hidup.

Kawasan Gunung Kilum dan Ijim Ridge merupakan bagian dari
Western Highlands Kamerun yang biasanya  disebut sebagai Dataran
Tinggi Bamenda. Kawasan Kilum (juga dikenal dengan Gunung Oku)
terletak di bagian Administratif Bui di Propinsi North West. Kawasan
Ijim membentang ke Northwest dari Gunung Oku, mulai dari sisi
barat danau Oku hingga Kom di bagian Boyo. Hutan pegunungan
Kilum-Ijim yang berdekatan (yang sekarang dikenal sebagai Hutan
Kilum-Ijim) terletak di antara garis lintang antara 6°07’ dan 6°17’
arah utara dan garis bujur antara 10°20’ dan 10°357’ arah timur
(lihat Gambar 2.1).

Kawasan hutan ini membentuk ekosistem hampir punah yang
masih tersisa, yang penting secara global  dalam konservasi. Luas
total kawasan yang tersisa kira-kira 20,000 hektar. Flora faunanya
sangat unik. Kaya dengan Podocarpus dan bambu (Arundinaria
alpina), hutan tersebut mirip dengan dataran tinggi di Afrika Timur.
Limabelas spesies burung gunung yang endemik di Kamerun di -
temukan di hutan Kilum-Ijim ini, dan untuk dua spesies di
antaranya – Turaca Bannerman (Tauraco bannermanni) dan Banded
Wattle-eye (Platysteria laticincta), kawasan hutan ini dengan pasti
memberikan peluang terakhirnya untuk keberlanjutannya (Collar
dan Stewart, 1985). Juga ada spesies atau subspesies endemik dari
amfibi, reptil dan mamalia serta sejumlah besar tanaman endemik
dan hampir endemik.

Kawasan hutan tersebut sangat penting bagi populasi lokal.
Data penilaian secara cepat oleh proyek menunjukkan bahwa lebih
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dan dipegang hingga sekarang. Kedua proyek tersebut menjadi satu
proyek dengan dua lokasi di Kilum dan Ijim.

Meskipun masyarakat lokal memiliki alasan kuat untuk me -
melihara hutan tersebut, kekurangan bahan pertanian dan faktor-
faktor ekonomi dan sosial lain menyebabkan adanya tekanan untuk
mengkonversi hutan tersebut sebagai tanah-tanah pertanian atau
untuk mengeksploitasi berlebihan dengan cara lain. Dalam konteks
ini,  satu-satunya strategi yang praktis dan layak yang bisa me -
lindungi hutan tersebut adalah dengan bekerja sama bersama
masyarakat lokal yang menganggap kawasan hutan tersebut sebagai
milik mereka. Agar berhasil, setiap strategi untuk konservasi hutan
harus melihat masyarakat lokal sebagai pengelola garis depan dan
mengijinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dari hutan
tersebut. 

Pada tahun 1994 peraturan kehutanan yang baru memberikan
peluang pada masyarakat lokal untuk melakukan hal ini melalui
pengembangan hutan rakyat. Proyek tersebut dengan segera bekerja
bersama masyarakat di sekitar hutan untuk membangun hutan rakyat.
Kawasan Kilum-Ijim menyajikan suatu kasus uji yang menjanjikan
dengan masyarakat yang telah menggunakan praktek-praktek adat
untuk mengelola hutan tersebut (Nurse et al.1994). Diperkirakan
bahwa, pada akhirnya, hutan Kilum-Ijim akan menjadi serangkaian
hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat sekitarnya.

Menurut perundangan yang baru tersebut, hutan rakyat
‘merupa kan kawasan hutan yang dicakup oleh kesepakatan
pengelola an antara masyarakat desa dan Administrasi Kehutanan.
Pengelolaan hutan ini merupakan tanggungjawab dari masyarakat
desa yang bersangkutan, dengan batuan teknis dari Administrasi
Kehutanan (Pasal 3 [16] Surat Keputusan tentang Aplikasi, 1995).
‘Hasil hutan yang dihasilkan oleh pengelolaan hutan rakyat tersebut
menjadi milik masyarakat desa yang bersangkutan (Bagian 37 [5]
dari perundangan tersebut, 1994).

Kebijakan tersebut mensyaratkan negosiasi tentang rencana
pengelolaan hutan tertulis dengan lembaga masyarakat yang ber -
tanggung jawab. Di Propinsi North West Kamerun, Fon (penguasa
lokal dari kelompok adat atau fondom) dan Kwifon (Dewan Tetua
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dari 200,000 orang tergantung pada hutan tersebut, pertama sebagai
sumber air, kayu bakar, bahan bangunan dan kerajinan, madu,
tanaman obat, kayu ukiran, pakan, dan produk-produk lain dan
kedua karena peran dan nilainya dalam tradisi dan budaya lokal.
Beberapa kelompok etnis menggunakan hutan tersebut: masyarakat
Oku dan Nso di bagian Kilum dan masyarakat Kom di bagian Ijim.

Ada banyak ancaman terhadap konservasi kawasan tersebut.
Antara tahun 1963-1987 lebih dari 50% hutan ini rusak, sebagian
besar karena kebakaran hutan dan tebang habis untuk pertanian.
Diperkirakan bahwa lebih dari 80% tegakan Prunus africana dari
kawasan hutan itu hilang karena penebangan yang destruktif,
sebagian besar oleh penebang liar. Spesies pohon ini dieksploitasi
secara komersial karena khasiat obatnya. Kulit pohon tersebut
memiliki kompleks senyawa yang digunakan dalam pengobatan
penyakit kelenjar prostat.

Pemerintah Kamerun telah lama mengakui kebutuhan untuk
melestarikan hutan ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan telah berupaya – pertama pada tahun 1963 dan terakhir
pada pertengahan 1970-an – untuk membatasi perambahan dengan
cara menandai batas dengan maksud untuk mengukuhkannya sebagai
kawasan hutan negara, namun ancaman terhadap hutan tersebut
terus berlanjut. Oleh karena itu, pada tahun 1987 BirdLife
Internasional memulai proyek Hutan gunung Kilum itu, dengan kantor
pusat di Elak-Oku. Prioritas pertamanya adalah untuk mengatur
batas efektif melalui kesepakatan dengan masyarakat lokal dan pejabat
yang berwenang. Proses tersebut tidak sepenuhnya partisipatif,
namun kerusakan hutan semakin buruk sehingga anggota proyek
merasa harus ada tindakan segera. Ada konsultasi dan tingkat
partisipasi melalui komisi yang terdiri dari perwakilan pejabat desa
dan pemerintah, dan juga anggota masyarakat dan staf proyek.
Perbatasan tersebut disepakati pada tahun 1991 dan sejak itu di -
hormati oleh sebagian besar masyarakat. Tanpa tindakan ini,
mungkin tidak akan ada hutan tersebut sekarang ini. Pada tahun
1992, proyek yang sama dimulai di Ijim dengan tujuan yang sama
untuk menyepakati batas untuk mengukuhkan semua kawasan
hutan di situ sebagai hutan negara. Batas inipun telah disepakati
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empat fase diidentifikasi sebagai syarat penting dalam proses
pengembangan pengelolaan hutan rakyat: investigasi, negosiasi,
pelaksanaan dan monitoring/review. Proyek ini ingin mendukung,
menginisiasi dan menfasilitasi proses perubahan yang kontinu
melalui pembelajaran dan aksi melalui fase-fase ini. Apa yang dipela-
jari pada setiap tahap menjadi input bagi siklus proyek tersebut.
Ketelitian dalam dokumentasi akan semakin mempermudah pem-
belajaran. 
Pengaturan Pengelolaan Sementara

Pada prakteknya tahap-tahap yang digambarkan di atas sering
tumpang-tindih satu sama lain dan demikian juga kegiatan sudah
dimulai sebelum perundangan tentang community forestry ditetap-
kan. Sebagai contoh, pelarangan pembakaran, pertanian dan
penggembalaan dalam hutan telah disepakati sebelum tahun 1994.
Aksi-aksi ini memberikan kontrol sementara sebelum masyarakat
dapat menformalkan secara hukum kawasan hutan tersebut sebagai
hutan rakyat. Kelemahan dari aksi-aksi tadi adalah bahwa keputus -
an tersebut tidak selalu partisipatif, dan hal ini mungkin akan mem-
pengaruhi hasil berikutnya. Dalam fase sementara ini, sebelum
peng akuan resmi atas hutan rakyat diterima, masyarakat sangat
bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan dengan dukungan
dari pejabat MINEF lokal. Hal ini meliputi pencegahan kebakaran
dan pemadaman kebakaran (Gambar 2.2), kewaspadaan terhadap
eksploitasi sumberdaya hutan secara liar seperti kulit pohon Prunus
africana dan penanaman pohon penanda pada batas hutan.
Pengurus adat menangani kasus-kasus kecil seperti perambahan
hutan. Dengan demikian ada sistem pengelolaan sementara yang di -
sepakati pada saat ini.

Fase investigasi
Sebagian besar pengalaman proyek berhubungan dengan fase

investigasi, yang menggunakan berbagai alat penilaian cepat
partisipatif (Gambar 2.3). Kegiatan investigasi telah berlangsung
sejak awal proses community forestry pada tahun 1994 dan selesai
dilakukan di semua kecuali satu masyarakat di sekitar kawasan
proyek. Pada satu masyarakat di sini (Djichami di bagian Ijim), ada
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Fon) memiliki pengawasan tradisional atas hutan dan kepemilikan1

secara de facto. Pada prakteknya, oleh karena itu, pengelolaan hutan
rakyat pada kawasan Kilum-Ijim dimungkinkan melalui dukungan
kemitraan tiga jalan institusi di antara pejabat adat (diwakili oleh
Fon, Kwifon dan kepala desa), masyarakat lokal (diwakili oleh kelompok
pengguna di Kilum dan komite pengelolaan di ijim) dan pemerintah
(melalui MINEF). 

Pejabat adat memiliki peran untuk mengkoordinasikan
kegiatan kelompok pengguna dan untuk menyelesaikan konflik
antara kelompok pengguna atau anggota dari kelompok pengguna
yang sama. Peran koordinasi dan resolusi konflik tersebut juga
dimainkan oleh pemerintah. Peran kunci lainnya dari pemerintah
adalah menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung untuk

community forestry melalui perun-
dangan dan bantuan teknis. Peran
proyek adalah sebagai fasilitator
atau katalis. 

Proyek Tersebut
Proyek tersebut menggu-

nakan riset aksi partisipatif (PAR)
pada semua tahap intervensi. Riset
aksi merupakan proses perpaduan
penelitian dengan aksi melalui
proses siklis secara sadar dan
sengaja untuk mengamati, mere-
fleksikan, merencanakan dan
bertindak (Jakson 1993). ‘Riset
aksi memberikan jalan bekerja
yang menghubungkan teori dan
praktek menjadi satu kesatuan: ide
dalam aksi’ (Kemmis dan
McTaggart 1998:1). Di Kilum-Ijim,

1) Setiap kelompok etnik tersusun atas desa-desa yang dikelola oleh kepala desa dan dewan desa.
Kedua pejabat ini melaporkan pada Fon dan Kwifon. Sebagian besar kepala desa merupakan
anggota Kwifon.

Gambar 2.2. Anggota masyarakat dari
salah satu desa yang dekat dengan
hutan (Simonkoh) sedang melaksana -
kan penelusuran api di sepanjang batas
hutan mereka. Mereka melakukan ini
dengan menebang habis luasan 4
meter antara batas hutan dan pertanian
untuk mencegah masuknya api ke
dalam kawasan hutan.
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Fase negosiasi
Fase negosiasi belakangan ini telah dimulai di semua masyarakat

kecuali satu masyarakat tersebut di atas. Fase ini telah dilaksanakan
menurut kerangka uji coba fase negosiasi yang dikembangkan oleh
proyek pada awal 1998 sejalan dengan peraturan kehutanan baru
(1994) bersama dengan penerapan surat keputusannya (1995) dan
manual prosedur pengelolaan hutan rakyat (1998). Manual tersebut
telah diuji di masyarakat dan dimodifikasi seperlunya. Kerangka kerja
tersebut melibatkan pengembangan entitas hukum untuk pengelolaan
hutan dan pembuatan batas pada perbatasan kawasan hutan.
Inventarisasi dan rencana pengelolaan sedang dinegosiasikan sebagai
bagian dari proses penerapan pada masyarakat. Rencana tersebut
akan mempertimbangkan sistem pengelolaan adat dan bertujuan
untuk memenuhi tujuan konservasi dan pemanfaatan.

Pada bulan Mei 1998 proyek tersebut memfinalisasi dokumen
tujuan konservasinya untuk Hutan Kilum-Ijim. Dokumen tersebut
berfungsi sebagai satu set pedoman, yang menyoroti kondisi yang
diharapkan dari habitat dan spesies dalam kawasan hutan yang
diukur dengan tingkat, kualitas dan jumlah (Maisels et al 1998).
Tujuan konservasi secara luas adalah sebagai berikut: (i) tingkat dan
kualitas habitat pegunungan, di mana hutan Kilum-Ijim merupakan
kawasan dengan kepentingan konservasi yang luar biasa, di -
tingkatkan atau dipertahankan; (ii) spesies kunci yang penting untuk
proses-proses ekologi dalam tiap habitat seperti regenerasi hutan dan
jaringan pangan, dipertahankan; (iii) populasi spesies yang jarang
pada hutan Kilum-Ijim dipertahankan, dan jika layak, ditingkatkan
daya dukungnya jika diketahui. Proyek tersebut memfasilitasi
negosiasi rencana pengelolaan untuk menjaga tujuan konservasi
sekaligus memenuhi keinginan masyarakat lokal. Bukti menunjuk -
kan bahwa ada cukup banyak tumpang tindih antara tujuan konser-
vasi dan penggunaan oleh mayarakat yang sebenarnya dapat
dipenuhi jika diselenggarakan secara teliti (lihat Kotak 2.1). Negosiasi
itu sangat penting terhadap proses tersebut.

Pelaksanaan kerangka kerja negosiasi telah mencapai tahap
yang berbeda dalam masyarakat yang berbeda. Setelah tahun lalu,
kegiatan difokuskan pada penyusunan entitas hukum dan penanda -
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perselisihan mengenai kepemimpinan internal yang membuat segala
pekerjaan yang berkenaan dengan masyarakat menjadi sulit. Jadi,
total ada 40 desa yang dekat dengan hutan terlibat dalam proyek
tersebut. Laporan dibuat bersama dengan penduduk desa dan infor-
masi dikumpulkan mengenai pola-pola pemanfaatan dan aturan
akses serta hak guna, demikian juga mengenai kebutuhan dan per-
masalahan dari kelompok kepentingan yang memanfaatkan hutan
tersebut. Pada tahap ini, di Kilum kelompok pengguna hutan di -
identifikasi sebagai lembaga yang layak secara lokal sementara
lembaga yang diakui di Ijim adalah komite2 pengelolaan hutan. 

Gambar 2.3 Latihan timeline sedang diselenggarakan dengan para laki-laki di
masyarakat Mboh

2)  Di Kilum masyarakat tradisional memiliki hubungan lebih dekat daripada masyarakat di Ijim,
dengan menggunakan hutan untuk tujuan-tujuan seperti pemeliharaan lebah madu, penje-
bakan tikus, penebangan kayu untuk ukiran dan pengumpulan tanaman obat, sehingga kelom-
pok pengguna dengan mudah teridentifikasi. Penggunaan secara adat seperti ini tidak biasa di
Ijim, sehingga ketika mereka merangkul pengelolaan hutan rakyat, mereka harus membentuk
komite pengelolaan hutan yang terdiri dari anggota dari semua sektor di masyarakat.
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an perbatasan hutan rakyat. Juga ada beberapa kemajuan dalam
membahas aturan-aturan untuk pengelolaan hutan.

Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Hutan 
Mengikuti nasihat dari unit community forestry pada MINEF,

proyek telah menyarankan pada masyarakat untuk membentuk
Kelompok Inisiatif Bersama (CIGs). Kelompok ini dapat dibentuk oleh
satu atau lebih kelompok pengguna atau komite pengelolaan.
Kelompok pengguna hutan yang paling maju di kawasan proyek
tersebut adalah kelompok Bihkov, yang membawa pengguna hutan
dari enam desa yang terletak pada bagian tenggara Gunung Kilum
untuk mengelola satu kawasan hutan. Masyarakat lain dan kelompok
penggunanya telah mengikuti contoh dari Bihkov dan berupaya
untuk membentuk kelembagaan pengelolaan hutan di banyak desa.
Bergabung bersama untuk membuat satu kawasan hutan rakyat
daripada mengelola kawasan kecil-kecil secara individu membuat
pengelolaan hutan menjadi lebih mudah dan mengurangi biaya
operasional untuk hukum dan birokrat yang terjadi dalam
pengembang an hutan rakyat. Tujuh lembaga telah dibentuk di
bagian Kilum, yang mewakili total 22 desa yang meliputi seluruh
hutan Kilum. Lembaga pengelolaan hutan juga telah dibentuk di
semua desa kecuali dua masyarakat yang tinggal di dekat kawasan
hutan Ijim. Beberapa lembaga tersebut memiliki badan hukum dan
terdaftar pada pemerintah sementara yang lain masih dalam tahap
awal pengorganisasian seperti kampanye untuk keanggotaan atau
merancang aturan-aturan untuk perkumpulan itu.

Menandai Perbatasan Hutan Rakyat
Negosiasi dan penandaan batas untuk hutan rakyat secara

individual merupakan bagian yang penting dalam fase negosiasi.
Batas pengelolaan hutan rakyat antara sejumlah masyarakat telah
diselesaikan setelah beberapa kali ada kunjungan silang. Ada
Delegasi Divisi dari kantor MINEF yang hadir selama pembuatan
batas. Di setiap batas, dia mengecat batas pada titik yang disepakati
oleh dua masyarakat. 

Kotak 2.1

Bukti praktis dari tumpang tindih antara 
tujuan penggunaan oleh masyarakat dan tujuan konservasi 

pada kawasan Kilum-Ijim

Tujuan Proyek: Proses-proses keanekaragaman hayati, besarnya dan
ekologi dari hutan Kilum-Ijim dipertahankan dan hutan tersebut digunakan secara
lestari oleh masyarakat lokal.

Contoh 1. Pemeliharaan lebah madu. Terdapat banyak pemelihara
lebah di kawasan yang secara tradisional telah menggunakan hutan Kilum untuk
menempatkan ribuan sarang lebah madu. Mereka tergantung pada hutan yang
sehat dan kaya akan nektar yang diproduksi oleh berbagai pohon dan tanaman
lain. Hal ini secara jelas memenuhi tujuan proyek tersebut untuk konservasi. Jika
semua luas habitat gunung itu dipertahankan atau ditingkatkan dan daftar tana-
man meliputi semua tanaman yang menjadi ciri/karakter habitat itu, kondisinya
menjadi ideal untuk memelihara lebah madu. Lebah sebagai penyerbuk juga
berkontribusi secara positif pada proses-proses ekologi dari hutan Kilum-Ijim.
Para pemelihara lebah madu itu biasanya orang-orang pemadam kebakaran yang
kuat karena mereka tidak saja peduli dengan kesehatan hutan namun juga peduli
dengan keamanan sarang lebah madu mereka. 

Contoh 2. Penjebakan tikus: Perdagangan ini terlihat tergantung pada
keberadaan tutupan hutan, tanpa ada kegiatan penggembalaan atau pertanian
yang jelas tidak sesuai dengan perkembangbiakan tikus. Tutupan hutan mungkin
tidak perlu sebagus dalam Contoh 1 karena dengan hutan rusak dan tutupan
bawah yang tebal pun masih bisa mendukung kegiatan ini. Namun titik awalnya
di sini adalah bahwa tutupan hutan telah dihabiskan untuk pertanian atau
penggembalaan. Pemeliharaan habitat hutan gunung ini sebagaimana diwajibkan
oleh tujuan konservasi secara jelas tumpang tindih dengan kegiatan ini. 

Contoh 3. Kulit Prunus africana: Banyak anggota masyarakat merasa
prihatin dengan hilangnya pohon Prunus africana dari hutan mereka. Yang terja-
di dengan hilangnya pohon itu di luar kontrol mereka, karena pembeli dan
penebang yang berijin berasal dari luar dan merusak sumberdaya tersebut, den-
gan meninggalkan sedikit manfaat bagi masyarakat itu. Anggota masyarakat
sekarang menyadari keuntungan finansial dalam melindungi pohon tersebut dan
memanen kulitnya secara lestari. Mereka bahkan disiapkan untuk memasukkan
tanaman pengayaan dalam rencana pengelolaan mereka. Hal ini sesuai dengan
tujuan konservasi yang menyangkut pemeliharaan karakter khusus dari habitat
hutan gunung. 

Contoh 4. Pengobatan tradisional: dukun tradisional di sekitar hutan
mengumpulkan sedikit bahan-bahan dari tanaman dalam hutan. Pemanenannya
tidak merusak karena mereka tergantung pada kelangsungan hidup tanaman-
tanaman ini untuk perdagangannya. Pemeliharaan habitat hutan gunung alami
yang sehat konsisten dengan tujuan konservasi dan mendukung kelimpahan
tanaman obat.
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untuk membantu dunia luar tetap memperhatikan kondisi hutan itu.
Kedua, masyarakat juga harus mampu memonitor kondisi hutan
mereka, dan juga kondisi lembaga pengelolaan hutan mereka. Pada
sebuah lokakarya yang diselenggarakan pada bulan Pebruari 1999
dengan staf proyek dan staf MINEF dari kawasan proyek, dihasilkan
indikator-indikator untuk monitoring keadaan hutan dan keadaan
lembaga pengelolaan hutan. Pada lokakarya berikutnya yang juga
dihadiri oleh perwakilan pejabat adat, penerapan secara praktis
indikator-indikator ini dibahas. Indikator-indikator ini akan diuji
dengan pelaksanaan rencana pengelolaan itu.

PELAJARAN YANG DIPELAJARI SELAMA INI MENGENAI
PENGELOLA AN MULTI STAKEHOLDER dan PEMBELAJARAN
PROYEK

Pelaksanaan berbagai fase pada proses pengelolaan hutan
secara kolaboratif di kawasan Kilum-Ijim telah menjadi proses pem-
belajaran yang terus berlangsung. Aktor-aktor kunci dalam
pengelola an proyek seperti staff senior pengelolaan hutan rakyat dan
pengelola proyek bertemu secara berkala dan mensintesis pelajaran
yang dipelajari itu. Lokakarya proyek juga diselenggarakan secara
berkala untuk mereview kemajuan dan membuat refleksi pada
metodologi. Pelajaran ini secara kontinyu menjadi input bagi siklus
perencanaan proyek itu dan kegiatan lapangan disesuaikan. 

Keterlibatan Semua Stakeholder
Dalam lingkungan majemuk di mana proyek itu dilakukan,

proses pengelolaan kolaboratif adalah proses pengelolaan multistake-
holder. Banyak penulis menegaskan pentingnya pendekatan multi-
stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya alam (misal Grimble et
al. 1995, Ramirez 1999, DFID 1998). Grimble et al (1995) menggam-
barkan langkah-langkah dan alat-alat dalam analisis stakeholder.
Proyek Hutan Kilum-Ijim tidak melakukan analisis stakeholder
secara formal sebagaimana yang digambarkan oleh penulis-penulis
ini, namun datang dengan identifikasi stakeholder melalui pengalam -
an di lapangan dan telah bekerja dengan mereka di sepanjang pros-
es. Penggunaan riset aksi sebagai modus operandi proyek merangkul
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Aturan Umum Untuk Pengelolaan Hutan
Perkembangan yang signifikan dari fase negosiasi adalah adopsi

aturan-aturan umum dalam pemanfaatan hutan oleh perwakilan tiga
fondom (Oku, Kom dan Nso) di kawasan proyek. Proses itu dimulai
dengan persiapan proposal proyek untuk aturan pemanfaatan hutan
umum yang dinilai staf proyek sebagai hal penting untuk menjamin
bahwa tujuan konservasi hutan tersebut dapat dipenuhi. Kemudian
staf proyek melanjutkan proses dengan menyelenggarakan dan mem-
fasilitasi pertemuan tingkat fondom secara terpisah yang kemudian
berakhir dengan satu pertemuan besar yang membawa ketiga fondom
tersebut. Pada tiap fondom, pertemuan tersebut dihadiri oleh per-
wakilan dari semua lembaga pengelola hutan, perwakilan pejabat
adat dan staf MINEF untuk mengembangkan aturan pemanfaatan
hutan bagi fondom tersebut. Proposal proyek tidak dipresentasikan
dalam pertemuan ini, namun digunakan oleh staf hanya sebagai
rujukan untuk menjamin bahwa tidak ada aspek penting yang tidak
didiskusikan. Khususnya, aturan yang dikembangkan dalam per -
temuan-pertemuan ini biasanya mirip atau lebih kuat dari aturan-
aturan yang dikembangkan oleh staf proyek. Pada pertemuan
fondom, perwakilan dipilih untuk menghadiri pertemuan besar tiga
fondom yang akan menyepakati sejumlah aturan yang akan diterap-
kan di seluruh kawasan hutan itu. Pertemuan dua hari ini luar biasa
berhasil. Untuk pertama kalinya, perwakilan dari tiga fondom
tersebut bertemu guna membahas bagaimana memelihara hutan
itu. Konsensus dicapai untuk sejumlah aturan yang sekarang di kirim
ke pejabat adat dan MINEF untuk didukung. Aturan-aturan ini di -
gunakan sebagai dasar bagi setiap rencana pengelolaan hutan
rakyat, di mana aturan-aturan dan hal-hal tertentu yang bersifat
lokal dapat dibuat. 

Pengembangan Metodologi Fase Review
Begitu masyarakat mulai melaksanakan rencana pengelolaan

hutan rakyat mereka, mereka perlu mengkaji ulang kemajuan secara
berkala. Pada proyek Hutan Kilum-Ijim, diperkenalkan dua metode
kaji ulang. Pertama, program monitoring ekologi proyek diharapkan
tetap berlanjut melalui pengembangan dana awal, sebagai satu cara



Memfasilitasi Kemitraan yang Layak dalam 
Pengelolaan Hutan Komunitas di Kamerun 47

kepercayaan di antara para pihak. Proyek tersebut harus memfasili-
tasi pengembangan kepercayaan di antara para para mitra. Ketika
proses pengelolaan hutan rakyat pertama dimulai di lokasi Ijim,
misal nya, pejabat adat sangat enggan berhubungan dengan MINEF.
Ketidakpercayaan antara pejabat adat dan pemerintah bukan dalam
masalah bagaimana hutan akan dikelola, tetapi lebih banyak me -
ngenai sejarah panjang interaksi antara keduanya dan lingkungan
politik sekarang ini. Proyek konservasi memiliki sedikit pengaruh
pada permasalahan tersebut. Namun, karena perundangan
kehutanan mensyaratkan keterlibatan MINEF dalam pengembangan
hutan rakyat, ketidakpercayaan ini harus diatasi. Pertama, kwifon,
mengusulkan ide upacara di mana pejabat adat, MINEF dan proyek
akan menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan tujuan
mereka untuk bekerja menuju sistem pengelolaan hutan rakyat.
Upacara ini diselenggarakan di istana Fon dan dalam hal ini
deklarasi tujuan pada publik dirasa cukup untuk mendorong pejabat
adat mulai bekerja dengan MINEF.

Karena masalah utamanya lebih besar dari sekedar pengelolaan
suatu kawasan hutan, tidak mengherankan untuk menemukan
bahwa dampaknya pun di luar kegiatan pengembangan hutan rakyat di
kawasan hutan Ijim. Sebagai contoh, Fon dari Kom telah mem-
berikan gelar kehormatan pada delegasi MINEF dengan sebutan ‘Bo-
Akuh’ (penjaga hutan) dan membuatnya sebagai anggota dari Kwifon
dan keduanya sekarang bekerja sama dalam berbagai hal, beberapa
berhubungan dengan hutan dan beberapa hal lainnya tidak. Proses
pengelolaan hutan rakyat dengan demikian merupakan salah satu
pengembangan masyarakat dalam arti luas dan bukan sekedar tentang
pelestarian suatu kawasan hutan. 

Memfasilitasi aksi bersama di antara para aktor
Proyek telah memfasilitasi aksi bersama di antara para aktor

dalam proses pengelolaan hutan kolaboratif. Sebagai contoh, saya
fokus pada kegiatan kebakaran hutan. Selama musim kemarau,
hutan Kilum-Ijim sangat rentan terhadap ancaman kebakaran.
Saran-saran teknis yang diperoleh melalui pertemuan dengan
MINEF, pejabat adat dan masyarakat, dan kadang-kadang dalam
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pendekatan multistakeholder ini. ‘Riset aksi mengambil manfaat dari
sinergi antara stakeholder berikut: peneliti, pengguna dan pejabat
lokal. Proses penelitian tersebut harus melibatkan semua kelompok
stakeholder untuk menjamin bahwa semua pandangan didengar dan
kompromi, jika perlu, disepakati sebelum pelaksanaan (DFID
1998:9). 

Dalam proyek Hutan Kilum-Ijim, stakeholder yang terlibat
adalah masyarakat lokal, pemerintah, pejabat adat dan masyarakat
internasional. Dalam memfasilitasi pengelolaan hutan yang
kolaboratif, proyek tersebut harus mendukung hubungan dan
diskusi antara para stakeholder tersebut. Hal ini tidak dilakukan
dengan mengundang para stakeholder itu bersama-sama dalam satu
forum untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan. Di awal-
awal proyek, sebuah forum untuk semua stakeholder pernah di -
pertimbangkan, namun karena konteks sosial politik yang kompleks
dan besarnya jumlah orang dengan kepentingan tertentu terhadap
hutan, forum ini dinilai terlalu beresiko. Membawa begitu banyak
stakeholder bersama-sama akan menyebabkan persaingan
kekuasaan dan konfrontasi fisik, dengan kecil kemungkinan untuk
menyelesaikan permasalahan itu. Polarisasi seperti ini akan
merusak, bukannya membantu proses tersebut. Resiko lainnya
adalah kurangnya perwakilan yang efektif dari semua sektor. Namun
proyek tersebut telah mengambil langkah dengan memfasilitasi
diskusi dan aksi bersama di antara berbagai stakeholder dengan cara
yang terdesentralisasi. Proyek tersebut bertindak sebagai focal point.
Staf proyek menemui beragam aktor secara terpisah dan aksi-aksi
mulai dilakukan. Berbagai masyarakat juga telah dikunjungi secara
terpisah dan dari waktu ke waktu kombinasi yang berbeda dari para
aktor tersebut dikumpulkan bersama-sama sebagaimana mestinya.
Penjelasan berikut ini menggambarkan penggunaan praktis dari pen-
dekatan yang terdesentralisasi dalam proyek untuk pengelolaan multi
stakeholder.   

Membangun Kepercayaan
Proyek ini mengakui bahwa salah satu faktor kunci dalam pe -

ngelolaan multistakeholder terletak pada pengembangan atmosfer
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dengan jelas dan dalam beberapa forum yang berbeda untuk me -
ngurangi kemungkinan misinterpretasi. Agar berhasil dalam beberapa
pekerjaan penyuluhan, seseorang perlu jujur dan langsung dan
berhubungan dengan masyarakat dengan cara yang transparan. Jika
proses tersebut sangat politis, sebagaimana pengelolaan hutan
komunitas cenderung mengarah ke sana, kebutuhan untuk jujur ini
bahkan lebih nyata dan resiko untuk tidak transparan bahkan
semakin besar. 

Satu contoh menggambarkan jenis masalah yang mungkin
timbul. Ketika proses pengelolaan hutan rakyat di Kilum mulai
tahun 1994, staf proyek memutuskan bahwa kepentingan peng -
gembala yang memelihara ternak dalam hutan secara ilegal harus
dipertimbangkan ketika menegosiasikan rencana pengelolaan hutan.
Namun dirasakan bahwa para penggembala itu sendiri tidak harus
dimasukkan dalam pengambil keputusan. Dapat diterima bahwa
dikeluarkannya satu kelompok kepentingan dari daftar stakeholder –
meskipun itu stakeholder yang bertindak secara ilegal – tidak layak.
Staf proyek lebih lanjut setuju untuk menginvestigasi kemungkinan
mengijinkan akses legal terbatas untuk hewan ternak pada kawasan
padang rumput dalam hutan, yang termasuk dalam rencana pe -
ngelolaan hutan. Sayangnya, kedua pertimbangan ini tampak mem-
bingungkan masyarakat dan menyebabkan penggembala membawa
semakin banyak ternak masuk ke hutan. Dengan kata lain, mereka
berpikir, atau ingin berpikir bahwa mereka diundang untuk
menggembala ke dalam hutan, sedangkan mereka sebenarnya diun-
dang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Satu
pelajar an di sini adalah, sangat penting untuk mengantisipasi bahwa
masyarakat dapat menyalahartikan pesan, dan mungkin akan
memilih untuk menyalahartikan pesan ini, apalagi jika sangat sesuai
dengan kepentingan mereka.

Ketika proses mulai di Kilum, informasi disampaikan ke
masyarakat dalam bentuk pekerjaan investigasi, sementara di Ijim
ada fase informasi terpisah, plus informasi lanjutan sebelum
pertemu an investigasi. Selama lokakarya itu, staf yang disebutkan di
atas menyadari bahwa aspek ini mungkin telah terjadi begitu saja di
Kilum, dan paket informasi yang sangat spesial disiapkan dan
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pertemuan gabungan dengan berbagai kelompok masyarakat, sangat
mempengaruhi kesepakatan semua untuk melakukan aksi bersama
dalam melindungi hutan dari kebakaran. Di Ijim, MINEF dan pejabat
adat bekerja sama mendorong masyarakat untuk melakukan
kegiatan. Di Kilum, pejabat adat dengan senang hati menggunakan
jabatannya untuk melakukan kampanye kebakaran hutan di lapang -
an dan di tingkat masyarakat. Frekuensi tingkat kebakaran dalam
hutan secara drastis berkurang dan ketika terjadi pun, langsung bisa
dipadamkan.

Contoh lain sehubungan dengan eksploitasi ilegal dari kulit
Prunus africana yang telah menimbulkan ancaman serius pada ke -
sehatan hutan Kilum-Ijim. Di bagian Kilum, masyarakat merasa
tidak berdaya untuk melawan praktek-praktek korupsi dari beberapa
pejabat administrasi dan keyakinan mereka pada proses pengelolaan
kolaboratif hampir hilang sama sekali. Untuk mendorong adanya
keyakinan pada proses tersebut, Delegasi MINEF untuk Bui meng-
gabungkan kekuatan bersama masyarakat untuk melawan praktek-
praktek korupsi oleh pejabat administrasi ini. Dia memberi
kewenang an kepada masyarakat untuk melakukan penyitaan kulit
Prunus dan menjaganya dalam pengawasan mereka. Dia juga bekerja
sangat dekat dengan pejabat adat. Konsekuensinya masyarakat
mendapatkan kembali kepercayaan pada MINEF. MINEF, pejabat
adat dan masyarakat sekarang bekerja sama lebih dekat. Ketiga
pihak tersebut perlu membuat kolaborasi itu berhasil. 

Komunikasi yang jelas
Dalam sebuah lokakarya proyek yang diselenggarakan pada

bulan Pebruari 1997, para peserta mengidentifikasi kebutuhan akan
informasi mengenai semua aspek pengelolaan hutan untuk meraih
semua aktor dalam masyarakat tersebut. Namun dalam situasi yang
kompleks ini, tidak semua orang mendukung pengelolaan hutan
rakyat. Terdapat bukti bahwa beberapa orang mencoba menyebab -
kan kebingungan dalam masyarakat, baik dengan menciptakan
rumor atau dengan menyalahartikan pesan. Setelah beberapa kasus
di mana banyak pernyataan diubah ketika disampaikan, sekarang ini
staf sangat menghargai kebutuhan untuk menyatakan segala sesuatu
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luar kawasan hutan, namun  menyortir kembali hingga memotong
pohon lain, khususnya Schefflera abyssinica, yang paling disukai
oleh pemelihara lebah madu.  Nektar pohon tersebut memberikan
madu putih khusus yang sangat terkenal di negara itu dan sesung-
guhnya para pemelihara lebah madu bangga karenanya. Oleh karena
itu, para pemelihara lebah tidak senang, dan mengeluh kepada
MINEF dan proyek mengenai kegiatan para pengukir kayu. Staf
MINEF memandang para pengukir ini sebagai beban dengan ancaman
besar pada hutan dan menghukum mereka dengan cara menyita
seluruh hasil ukirannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan para peng -
ukir kayu dan ketakutan terhadap MINEF dan bahkan proyek ini.

Akhirnya sangat sulit untuk mengadakan pertemuan dengan
para pengukir kayu itu. Mereka tidak pernah hadir dalam pertemuan
kelompok pengguna hutan dan masyarakat. Upaya-upaya oleh
proyek untuk mengadakan pertemuan dengan mereka selalu gagal.
Para pengukir kayu ketakutan bahwa jika mereka muncul dalam
pertemuan mereka akan ditangkap. Proyek tersebut kemudian tetap
bekerja sama dengan MINEF untuk mengurangi rasa takut mereka.
Undangan kemudian dikirim ke semua pengukir kayu di seluruh
Oku dan Delegasi MINEF mengirimkan pesan ke desa yang men-
jamin bahwa mereka mengundang para pengukir kayu itu hanya
untuk pertemuan guna membahas masalah mereka dan mencari
solusinya. Pertemuan yang sukses diselenggarakan dengan para
pengukir kayu dan diskusi yang sangat produktif bisa terjadi.
Banyak pertemuan telah diselenggarakan dan metode-metode pe -
ngelolaan sumberdaya yang bertanggungjawab juga dibahas. Mereka
sepakat untuk melakukan moratorium penebangan pohon Polyscias
dari hutan dan bahkan memutuskan untuk membeli kayu dari pe -
milik pribadi di luar kawasan hutan. Mereka sekarang bergabung
dengan kelompok kepentingan dan kepentingan mereka dibahas
bersama-sama dengan permasalahan lain. Banyak dari mereka telah
membangun persemaian pohon dan meminta bantuan dari proyek
tersebut. Sementara masalah penebangan pohon dalam hutan untuk
ukiran belum seluruhnya berhenti, namun secara drastis sudah
berkurang. Contoh ini memberikan gambaran yang jelas tentang
aspek terpadu dari penyelesaian konflik, membangun kepercayaan
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dikirim kan ke kelompok-kelompok yang mewakili semua sektor dari
masyarakat, pejabat adat dan pemerintah sekitar kawasan proyek.
Maka dari itu, memang sangat penting untuk menjamin bahwa
semua lokasi menerima informasi yang sama. 

Pengelolaan dan Resolusi Konflik
Di Kilum-Ijim, pasti ada konflik dan resolusinya juga dicari

selama ini. Dengan pengalaman menjadi sangat jelas bahwa
identifikasi dan resolusi konflik bukan merupakan kegiatan
samping an yang harus dilakukan agar kembali pada proses utama.
Bahkan kegiatan tersebut sangat penting terhadap proses itu sendiri.
Pengalaman kami selama ini adalah bahwa proses maju terus secara
signifikan pada kondisi di mana kepentingan yang berbeda bertemu
dan perbedaan bisa diselesaikan. Satu konflik yang belum ter -
pecahkan akan menyebabkan jalan buntuk di antara para kelompok
dengan kepentingan yang berbeda, meskipun perbedaan tersebut
sangat kecil dibandingkan dengan kesamaan yang mereka miliki.
Menyelesaikan konflik berarti memindahkan kendala dan membuka
jalan untuk aksi yang dipandu oleh menyatunya berbagai kepenting -
an. Lebih jauh, resolusi konflik sering memiliki implikasi di luar
dampak yang terlihat segera pada pengelolaan hutan komunitas,
sehingga proses resolusi konflik menjadi proses pengembangan
masyarakat. 

Konflik antara kelompok kepentingan
Hubungan antara pengukir kayu, pemelihara lebah madu dan

MINEF memberikan contoh bagus tentang konflik di antara kelompok
kepentingan dan pengelolaannya. Pengukir kayu merupakan kelompok
kepentingan yang paling signifikan di antara semua kelompok peng-
guna di Oku. Mereka memproduksi ukiran berbagai obyek yang
meliputi topeng, patung dan mebel, yang mereka jual di dalam dan
di luar Oku. Spesies pohon yang paling disukai untuk kegiatan ukir
ini adalah Polyscias fulva. Pohon ini dieksploitasi besar-besaran
hingga pada satu kondisi di mana sangat sulit mencari pohon tersebut
dengan diameter menengah dan besar di hutan Kilum. Beberapa
pengukir sekarang tergantung pada pembelian pohon Polyscias dari
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mampu menyepakati batas hutan yang mereka pikir tidak akan ada
hubungannya dengan batas adat. Dalam kasus ini, pengelolaan
konflik bisa terjadi meskipun resolusi konflik belum diwujudkan.
Sementara sangat penting untuk mengidentifikasi dan menyelesai -
kan konflik dalam proses pengelolaan hutan rakyat, harus diakui
bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan sebelum proses itu
bergerak maju. Suatu proyek harus mampu memfasilitasi kerja sama
antara mitra yang berkonflik tanpa harus menyelesaikan konflik ke -
duanya.  

Konflik di luar Negosiasi
Contoh klasik dari sebuah konflik yang melewati batas dikelola

atau dinegosiasikan adalah penggembalaan liar di hutan Kilum.
Sebagaimana telah didiskusikan, para penggembala memilih untuk
tidak bekerja sama dengan proyek ini. Mereka menunjukkan bahwa
meskipun diijinkan untuk memiliki akses terbatas pada kawasan
hutan mereka tidak akan membatasi dirinya untuk kawasan itu.
Bukannya menghadiri pertemuan kelompok pengguna hutan dan
membahas pilihan-pilihan pengelolaan hutan dengan mereka, mereka
memilih untuk tetap di luar dan tetap membawa banyak ternak ke
dalam hutan. Mereka bertanggungjawab terhadap kebakaran yang
sering terjadi dan terhadap tebang habis jalur hutan menjadi
rumput. Meskipun kerja sama mereka kurang, selama bertahun-
tahun proyek tersebut telah memfasilitasi pertemuan antara mereka
dan pemerintah dan juga dengan pejabat adat. Dalam semua per -
temuan, aktivitas mereka yang ilegal sering dibahas dan mereka
diberi kesempatan untuk memindahkan ternak mereka dari hutan
dan menjaganya di padang rumput alternatif di luar kawasan hutan.
Program ternak dari proyek dan pejabat lokal dinas peternakan ber-
janji membantu mereka untuk menyusun dan mengelola aktivitas
mereka di luar kawasan hutan. Karena mereka pikir hutan merupakan
tempat termudah untuk ternak mereka menjelajah secara bebas,
mereka menolak untuk bekerja sama dengan semua upaya untuk
menegosiasikan kawasan penggembalaan alternatif dan sistem pe -
ngelolaan ternak yang lebih baik dengan mereka. Satu-satunya pilih -
an yang tertinggal adalah litigasi dan saat ini mereka sedang men-
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dan melibatkan stakeholder dalam proses pengelolaan hutan secara
kolaboratif. Tidak akan pernah cukup untuk mengesampingkan satu
kelompok stakeholder setelah ada upaya untuk melibatkan mereka.
Memberikan lebih banyak waktu dan usaha untuk membangun
kepercayaan (khususnya jika ada ketidakpercayaan dalam waktu
yang lama) akan menghasilkan keberhasilan dalam membawa stake-
holder bersama-sama.  

Munculnya konflik dan mengemukanya kembali konflik lama sela-
ma fase negosiasi

Saat masyarakat menegosiasikan batas-batas pemanfaatan
hutan dengan pemerintah dan batas pengelolaan hutan dengan yang
lainnya, biasanya akan muncul konflik kepentingan. Selama nego -
siasi tentang batas di Kilum, ketidaksepakatan antara dua
masyarakat muncul yang menyebabkan penundaan latihan dua kali
sebelum akhirnya benar-benar bisa selesai. Awalnya, Delegasi
MINEF dan proyek tidak mengetahui asal- muasal ketidaksepakatan
itu karena tidak satu pun masyarakat mengungkapkan masalah
sebenarnya. Pada investigasi berikutnya, ditemukan bahwa kedua
masyarakat tersebut telah lama memperhatikan jalur hutan yang
kaya di atas gunung itu. Kemudian delegasi tersebut mampu meng -
usulkan batas melalui pertengahan jalur di gunung yang diper -
sengketakan itu, di mana kedua masyarakat tersebut akhirnya
menyetujuinya juga. Kasus ini menggambarkan peran yang sangat
bermanfaat dari pemerintah dalam mengidentifikasi konflik dan
memainkan peran sebagai diplomat untuk menyelesaikannya. Kasus
lama pada konflik batas adat juga muncul kembali ke permukaan. Di
Propinsi North West Kamerun, sengketa batas adat telah menjadi
masalah yang tak berujung dan di luar kontrol dari proyek konservasi
atau dari departemen pemerintah. Proyek telah mencoba bekerja di
sekitar jenis konflik ini, namun tidak mencoba menyelesaikannya.
Proyek itu menegaskan adanya manfaat dengan mengesampingkan
perbedaan dan bekerja bersama untuk kesehatan hutan. MINEF
membuat posisinya jelas pada masyarakat bahwa mereka hanya be -
kerja dengan masyarakat untuk mengatur batas pengelolaan hutan,
bukan batas adat. Melalui fasilitasi proyek, fondom yang berbeda
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Staf mengadakan pertemuan formal dan informal dan memfasilitasi
kerja sama antara berbagai kelompok. 

Staf proyek bekerja dengan subkelompok untuk mengawali
diskusi dan aksi dan kemudian menyelenggarakan pertemuan dalam
kelompok lebih besar dengan kombinasi yang berbeda. Dengan
melakukan ini, peran fasilitasi masuk di mana-mana dan muncul
nilai-nilai bersama di antara para stakeholder. Proyek tersebut mem-
bawa mitra bersama-sama untuk berbagi ide dan untuk melaksana -
kan rencana dan aksi gabungan. Perhatian diberikan untuk menda-
patkan opini setiap orang. Peran fasilitasi telah membawa pada
temuan para mitra, dalam banyak hal, adanya jalan tengah di antara
perbedaan tujuan konservasi internasional dan tujuan penggunaan
secara lestari oleh kepentingan lokal. 

Ketika proses pengelolaan hutan rakyat mulai pada tahun
1994, staf proyek mengakui bahwa subsidi yang disetir oleh proyek
dan berbagai bentuk sponsorship langsung tidak berfungsi sebagai -
mana yang diharapkan. Dengan kegiatan ini, pemilik masalah adalah
proyek dan bukan stakeholder lain. Kemudian staf mengubah men-
jadi peran penasihat, yang memberikan dukungan dalam bentuk
logistik dan bahan-bahan, seperti memberikan transportasi ke
pertemu an, per diem lapangan, alat-alat tulis untuk lembaga pe -
ngelola hutan dan peralatan penandaan atau pemetaan batas. Jika
memungkinkan, proyek telah mendorong para aktor untuk meng -
inisiasi dan menjalankan kegiatan, sementara proyek tersebut tidak
ikut campur. Staf proyek telah merevisi peran ini melalui peng -
alaman lapangan dan pelatihan.  

KEBERLANJUTAN 
Proyek Hutan Kilum-Ijim dimulai pada tahun 1987 dengan

banyak ekspatriat yang hadir, yang akhirnya berkurang secara ber -
tahap. Pada saat ini, hanya ada satu posisi tunggal ekspatriat seba-
gai pengelola proyek, dengan banyak pekerjaan yang dikelola dan
dijalankan sendiri oleh orang Kamerun. Namun, sumberdaya untuk
pekerjaan itu masih diberikan oleh lembaga donor eksternal. Untuk
menjamin adanya keberlanjutan ketika pendanaan eksternal habis,
BirdLife Internasional mendukung pembentukan unit pengelolaan
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jawab tuntutan dari pengadilan. 
Pada titik ini, sangat perlu untuk mengkaji legitimasi para

penggembala ini sebagai stakeholder dalam hutan. Jelasnya, meng -
akomodasi kepentingan yang bertentangan dalam kawasan hutan
merupakan hal penting dalam pendekatan pengelolaan hutan secara
kolaboratif, khususnya dalam lingkungan yang sangat majemuk,
seperti di hutan Kilum-Ijim. Sebagaimana dinyatakan oleh Anderson
et al. (1998:3), ‘kemajemukan menggambarkan situasi di mana
kelompok yang berbeda memiliki otonomi dan saling bebas, namun
sering saling bergantung, dengan klaim yang legitimat dan posisi
yang berbeda mengenai permasalahan substantif’. Namun siapa
yang akan menentukan legitimasi? Cukupkah bagi orang untuk
masuk ke dalam dan mengklaim sumberdaya untuk menjadi stake-
holder yang legitimate? Maka kemudian penting juga untuk bertanya
apakah kelompok petani tidak termasuk dalam stakeholder? Jika
batas saat ini ditandai, ribuan petani dan pemilik hewan ternak akan
menyerahkan kegiatannya dalam hutan dan meninggalkannya.
Kelompok inti penggembala ini, yang sebenarnya minoritas, telah
memperjuangkan hak-hak penggembalaan dalam hutan sampai titik
litigasi, hanya karena mereka mampu membayar alat untuk mem-
bantu perjuangan mereka. 

Jika kepentingan mereka diberlakukan, akan terjadi transfer
sumberdaya dari yang lemah kepada yang kuat. Proyek memutuskan
untuk tidak mendukung kepentingan sendiri jangka pendek dari
penggembala yang kuat dengan mempertaruhkan tujuan konservasi
jangka panjang yang secara jelas tumpang-tindih dengan kepenting -
an penggunaan oleh masyarakat. 

Peran Strategis Proyek sebagai Fasilitator
Mungkin pelajaran penting yang dipetik dalam proses

pengelola an hutan kolaboratif ini adalah peran strategis yang
dimainkan oleh proyek ini dalam memfasilitasi kemitraan tiga jalan.
Staf proyek telah mengambil peran penyelenggara pertemuan dan
dalam banyak hal telah menjumpai diri mereka memainkan peran
diplomat. Mereka menarik semua mitra ke dalam proses ini dengan
cara mendengarkan semua orang dan memberikan umpan-balik.
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proyek sebagai fasilitator dari hubungan tiga mitra. Proses tersebut
merupakan proses yang kompleks. Seseorang perlu secara konstan
mengatur apa yang terjadi dalam masyarakat dan mengapa hal itu
terjadi supaya mampu memberikan respon secara fleksibel dengan
berubahnya kondisi atau ada informasi baru. Riset Aksi partisipatif,
yang menekankan pembelajaran dengan percobaan, telah mem-
berikan metodologi yang secara konseptual dan operasional konsisten
dengan tujuan kolaborasi kami. Melalui PAR, banyak pelajaran telah
dipetik mengenai pengelolaan multistakeholder. Melalui penerapan
pengelolaan adaptif kolaboratif, terdapat pembelajaran bersama di
antara para stakeholder itu.

Sementara masyarakat lokal menunjukkan semangat mereka
untuk pengelolaan hutan rakyat dan ada konsensus nyata untuk
melestarikan hutan, pertanyaannya adalah apakah momentum ini
akan dapat dipertahankan ketika intervensi eksternal dikeluarkan.
Kamu berharap untuk menghadapi pertanyaan ini dengan
melaksanakan fase-fase yang masih tersisa dalam proses itu, dengan
mengkonsolidasikan apa yang sudah kita capai, dan menerapkan
pelajaran yang diambil dari proses untuk mewujudkan hutan rakyat
untuk banyak masyarakat sebelum proyek berakhir. Kami yakin
proses ini akan berlanjut untuk mendorong saling ketergantungan
antara konservasi dan pemanfaatan, sehingga menjelang
berakhirnya proyek, harus ada penyatuan yang memadai antara
kedua tujuan tersebut untuk masyarakat yang ingin melanjutkan
mengelola dan melestarikan hutan mereka. Kapasitas juga harus
dibangun di antara berbagai aktor agar dapat terus memainkan
peran efektif mereka dalam pengelolaan hutan secara kolaboratif.  

UCAPAN TERIMAKASIH 
Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan

CIFOR dan East West Center, khususnya kepada June Kuramoto,
Mary Abo dan Glen Dolcemascolo, Jefferson Fox, David Edmunds,
serta Sonja Brodt. Terima kasih khususnya untuk Louise Buck atas
segala input editorialnya pada tulisan ini melalui lokakarya itu.
Diskusi saya dengannya sangat memperkaya dan saran-saran serta
kontribusinya sangat luar biasa dalam penyelesaian tulisan ini.

Christian A. Asanga56

hutan permanen dalam bentuk Unit Operasi Teknis (TOU) seperti
yang diperintahkan oleh program MINEF. Mandat yang diusulkan
untuk dijalankan oleh TOU Kilum-Ijim adalah (i) untuk melanjutkan
dan menyelesaikan proses pendampingan masyarakat di sekitar
hutan yang mengembangkan hutan rakyat; (ii) untuk memonitor
pelaksanaan rencana pengelolaan hutan oleh masyarakat, dan (iii)
untuk mereview secara berkala setiap kesepakatan pengelolaan,
sebagaimana yang diatur dalam perundangan. Seperti disebutkan di
atas, tim proyek merencanakan unit monitoring ekologi yang permanen
dan terpisah untuk didanai oleh trust fund. Unit ini akan melan-
jutkan pengumpulan data secara sistematis dan menghasilkan lapor -
an reguler tentang kondisi hutan yang akan diberikan kepada semua
stakeholder. Struktur detail tentang TOU belum ditentukan, namun
diperkirakan bahwa unit tersebut akan didukung oleh pendanaan
eksternal selama beberapa tahun pertama. 

KESIMPULAN  
Pengalaman kami dengan pengelolaan hutan rakyat pada

Proyek Hutan Kilum-Ijim masih belum lengkap karena belum ada
hutan rakyat yang resmi. Kami masih dalam proses pelaksanaan.
Kami berada ditengah-tengah fase negosiasi di mana masyarakat
sedang bekerja dengan satu dan lainnya dan dengan pemerintah
serta pejabat adat untuk menyepakati sistem pengelolaan hutannya
secara berkelanjutan. Bukti selama ini menunjukkan bahwa proses
tersebut memang bekerja dan bahwa masyarakat sangat antusias
tentang peluang yang mereka miliki melalui perundangan baru
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

Kerangka kerja konseptual dari proyek tersebut bekerja dengan
baik selama ini. Pengaturan atau penyesuaian seperlunya telah di -
buat dengan model Nepal untuk menyesuaikan kawasan Kilum-Ijim
Kamerun. Meskipun permasalahan ini tentu sangat sering didengar
oleh banyak orang, kami pikir kami telah mendapatkan pandangan
yang mungkin berguna bagi praktisi yang berpengalaman, dan juga
mereka yang baru saja memulai proses itu. Hal ini meliputi kendala-
kendala dalam bekerja dengan semua stakeholder, pentingnya
komunikasi yang jelas, pentingnya pengelolaan konflik dan peran
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Anne Gardner, Pengelola Proyek Hutan Kilum-Ijim, juga berhak
atas ucapan terima kasih saya, tidak hanya untuk kerja bagusnya
yang dia lakukan dalam memimpin proyek itu, namun juga untuk
kontribusinya dalam mengembangkan bab ini sebelum saya datang
menghadiri lokakarya ini. Semua staf Proyek Kilum-ijim, khususnya
tim CFM, ucapan terima kasih untuk partisipasi mereka dalam kerja-
kerja kolaboratif dengan semua mitra di lapangan. Sebagian besar
yang dilaporkan dalam bab ini merupakan pengalaman mereka.
Pengelola dan staf proyek di masa lalu dan sekarang juga men -
dapatkan ucapan ini. Banyak laporan proyek di masa lalu dan
sekarang membantu dalam persiapan tulisan ini.

Akhirnya, saya berterimakasih untuk semua peserta lokakarya.
Sepanjang lokakarya berlangsung, kami berbagi pengalaman dan
bertukar ide yang dapat berkontribusi secara positif pada penulisan
bab ini.
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