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Abstrak
Bab ini menjelaskan proses-proses kolaborasi di antara lembaga-

lembaga yang bekerja dengan pengelolaan hutan komunitas pada
tingkat lokal di Zimbabwe dan mengkaji bagaimana proses-proses ini
mempengaruhi pemanfaatan sumberdaya secara lestari. Saya mem-
bahas bagaimana lembaga-lembaga itu beradaptasi dengan peruba-
han kondisi sosial dan lingkungan. Berdasar bukti-bukti pada studi
kasus, saya berpendapat bahwa pengelolaan sumberdaya alam
berbasis komunitas bisa berjalan dengan baik dalam konteks
kolaborasi kelembagaan dan pembelajaran bersama. Saya meng -
identifikasi adanya tiga persyaratan untuk kolaborasi: perlu fasilitasi
pembelajar an dari eksperimen yang efektif, kekuasaan yang setara
dalam proses pembelajaran tersebut dan kesediaan untuk aktif dalam
proses multi tahap yang bisa menjadi sangat mahal.
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Orstrom, karena teori tersebut memberi pengetahuan mengenai
bagaimana lembaga lokal dapat beradaptasi dengan perubahan
sepanjang waktu. 

Berdasar studi kasus dari Romwe di lahan komunal Chivi,
Zimbabwe selatan, bab ini berpendapat bahwa pengelolaan sumber-
daya alam dapat berjalan dengan sangat baik dalam konteks
kolaborasi lembaga lokal dan pembelajaran bersama. Saya
menggambarkan perubahan dalam kolaborasi tingkat lokal dan pem-
belajaran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kutu-
raya, suatu alat percobaan partisipatif (Chuma et al 1997; Hudson
1981). Kasus tersebut menunjukkan bahwa belajar sambil bekerja
merupakan kunci untuk pengelolaan secara kolaboratif. Oleh
karena nya, fokus pengelolaan kolaboratif semestinya bukan pada
pengembangan kelembagaan yang bertahan lama, namun pada
pengembangan kelembagaan yang mampu beradaptasi. 

LATAR BELAKANG
Kerangka kerja konseptual

Ada dua wacana yang bertentangan yang mendominasi per-
masalahan pengelolaan sumberdaya bersama (Common Property
Resources, CPR). Yang pertama berpendapat bahwa pemanfaatan
sumberdaya alam secara kolektif tidak akan memberikan insentif
pada investasi untuk pengelolaan yang baik. Pandangan ini meng -
anggap bahwa kekayaan bersama-sama dengan pengaturan pe -
nguasaan terhadap akses yang terbuka, dan oleh karenanya
masyarakat hanya punya sedikit insentif bekerja untuk hasil produk-
tivitas atau lingkungan jangka panjang. Teori Hardin (1968) tentang
‘Tragedy of the Commons’, ‘tragedi yang terjadi, karena pemanfaatan
bersama atas sumberdaya dengan akses tak terbatas’ sangat ber -
pengaruh pada popularitas pandangan ini.

Kelompok-kelompok pengguna yang saling terkait dari satu
sumber daya bersama dianggap memiliki kepentingan yang kuat dalam
pengelolaan sumberdaya itu secara kolektif (McCay dan Acheson 1987;
Orstrom 1990; Lawry 1989). Pandangan ini menegaskan visi yang
demokratis untuk pengelolaan sumberdaya alam secara lestari,
khususnya yang ada di kawasan-kawasan pedesaan di negara-negara
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PENDAHULUAN
Kegagalan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam

secara berkelanjutan disebabkan oleh fokus pengelolaan yang tanpa
mempertimbangkan kerangka kelembagaan di lokasi pengelolaan
tersebut (Ostrom 1990; Sithole 1997). Dalam bab ini, saya menguji
bisa tidaknya penerapan teori pengelolaan sumberdaya yang menja-
di milik umum dan pengelolaan adaptif pada permasalahan ke lembaga -
an dalam pengelolaan sumberdaya hutan komunal di kabupaten
Chivi, Zimbabwe.  Saya mengkaji dua aspek dari tumbuhnya literatur
mengenai kelembagaan lokal untuk pengelolaan sumberdaya alam.
Pertama, saya membahas proses-proses kolaborasi di antara lembaga-
lembaga pengelolaan hutan pada tingkat lokal dan lahan-lahan
komunal. Banyak penulis semakin berminat dalam memahami konflik
atas pemanfaatan sumberdaya dilihat dari hubungan pusat – lokal
(Fisher dan Jackson 1998; Matose 1994; Matzke 1993; Moore 1993).
Meskipun hubungan ini sangat penting, akan lebih mudah
mengabaikan bagaimana lembaga-lembaga yang bekerja pada level
lokal berkolaborasi sebelum dan sesudah mereka berinteraksi den-
gan pihak-pihak luar. Akibat dari pengabaian ini dijelaskan dengan
sangat baik dalam kasus-kasus di mana pihak luar mencoba untuk
mengembangkan kelembagaan lokal yang baru, yang sering
mengikuti prinsip-prinsip Orstrom dan lainnya, tanpa memahami
potensi hubungan antara lembaga-lembaga ini dan lainnya, lembaga-
lembaga lokal yang sudah ada sebelumnya seperti pengurus adat.

Kedua, saya membahas bagaimana lembaga-lembaga lokal
beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan lingkungan.
Orstrom (1990, 1998) berfokus pada lembaga-lembaga lokal dalam
prinsip-prinsip rancangannya yang sangat jelas dengan sifat-sifat
lembaga yang bertahan lama. Namun, prinsip-prinsip rancangannya
tidak jelas dalam hal bagaimana lembaga-lembaga itu dapat
beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terus terjadi.
Meskipun Orstrom berbicara mengenai perubahan konstitusional
sebagai jalan dalam merespons perubahan, tidak ada petunjuk yang
jelas mengenai bagaimana perubahan ini bisa berlangsung. Dalam
hal ini, teori pembelajaran sosial (Röling dan Wagemakers 1998)
dapat diadopsi untuk melengkapi kerangka kerja konseptual
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sebagian besar literatur CPR memperlakukan masalah kelembagaan
sebagai perspektif yang statis dan bukan merupakan kegiatan yang
hidup. Mandondo (1997, 1998) juga mempermasalahkan kurangnya
dinamika dalam literatur mengenai kelembagaan lokal. Dia ber -
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berkembang di mana kekuasaan atas lahan dan sumberdaya alam
telah ada dalam tangan negara atau aparatnya (Mandondo 1997).

Dalam literatur mengenai kekayaan bersama (common property),
kelembagaan dianggap membentuk perilaku manusia dalam
hubungan nya dengan pemanfaatan sumberdaya. Istilah kelembaga -
an di sini digunakan untuk merujuk pada organisasi atau otoritas
pengelolaan sumberdaya. Dalam bab ini, organisasi atau otoritas
didefinisikan, dengan mengikuti North (1990) sebagai struktur tata
kelola yang dikembangkan untuk mengelola interaksi manusia.
Aturan main dan peraturan diperlakukan sebagai penyusunan
kelembagaan. Penyusunan kelembagaan sering membentuk dasar-
dasar untuk memandu kegiatan organisasi, meskipun bisa jadi sifat-
nya informal, dan tidak berhubungan dengan organisasi tertentu.
Aturan main dan peraturan yang digunakan oleh masyarakat
menentukan siapa yang memiliki akses pada sumberdaya bersama
itu, berapa ukuran penggunaan yang dapat dikonsumsi oleh
masyarakat yang berhak, kapan dan siapa yang akan memonitor dan
menegakkan aturan ini (Orstrom 1998). Studi ini mencakup
kelembanga an formal dan informal serta penyusunan kelembagaan.

Namun literatur-literatur CPR tersebut sedikit sekali mem -
perhati kan kolaborasi antar-kelembagaan lokal. Namun di seluruh
Afrika, berbagai lembaga tradisional memiliki pengaruh dalam
pengambilan keputusan pada tingkat lokal (Berry 1989). Lembaga-
lembaga lokal tersebut juga saling berdampingan dengan lembaga
yang baru dibentuk. Dengan memahami kondisi di mana lembaga-
lembaga lokal ini berkolaborasi atau berkompetisi satu sama lain dan
dengan lembaga baru yang bekerja pada tingkat lokal akan
meningkatkan peluang untuk terjadinya pengelolaan hutan yang
berkelanjutan di daerah-daerah di mana lembaga-lembaga tersebut
berbagi tanggungjawab.

Salah satu kondisi kolaborasi seperti ini bisa berupa pendekatan
bersama untuk belajar dan adaptasi. Meskipun banyak literatur CPR
memberikan pengetahuan mengenai bagaimana lembaga lokal dapat
disusun dan dipertahankan, namun tidak jelas mengenai bagaimana
mereka dapat beradaptasi dengan situasi yang baru (McCay dan
Acheson 1987; Orstrom 1990). Sebagaimana pendapat Cleaver (1999) Gambar 5.1. Lokasi Daerah Aliran sungai  Romwe, Zimbabwe
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pendapat bahwa masalah kelayakan kelembagaan terlihat sudah di -
setir oleh misi untuk memperoleh lembaga yang mampu bertahan
lama. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa ‘dalam konteks keragaman
dan sumberdaya yang senantiasa berubah, akan lebih bermanfaat
untuk membangun lembaga yang bisa beradaptasi daripada lembaga
yang hanya bisa bertahan’ (1998:18).

Teori pembelajaran sosial menjadi relevan dalam konteks ini,
karena dapat memperkaya pendekatan CPR pada analisis ke -
lembaga annya. Teori ini memberikan pandangan mengenai bagai -
mana lembaga-lembaga dapat berkembang untuk menangani
perubah an situasi (baik sosial atau lingkungan). Pembelajaran sosial
merupakan ‘kerangka kerja untuk berpikir mengenai proses-proses
pengetahuan yang mendasari adaptasi dan inovasi sosial’ (Woodhill
dan Röling 1998:64). Jika  kelompok kepentingan saling bergantung
dan peluang lingkungan hidup tidak pasti, maka segala akibat dari
bentuk pengelolaan menjadi tidak bisa diprediksi untuk semua
kelompok yang bersangkutan. Pendekatan adaptif atau pembelajar -
an memampukan pendekatan yang berulang untuk berhubungan
dengan ketidakpastian yang mengurangi resiko dengan cara
menyesuai kan tindakan dengan informasi yang tersedia. Kerangka
kerja pembelajaran sosial menyoroti pentingnya pembelajaran
kelompok un tuk pengelola an sumber  daya alam secara kolaboratif.
Interaksi dan komunikasi yang ber arti antara individu dan kelompok
(termasuk lembaga lokal yang berbeda) sangat penting dalam proses
pembelajaran sosial.

Wilayah Studi
Studi ini dilaksanakan di Daerah Aliran Sungai Romwe di

Kabupaten Chivi, Zimbabwe Selatan (lihat Gambar 5.1). Luas
kawasan tersebut 4.5 km² dan menjadi tempat tinggal bagi 50
rumahtangga. Kabupaten Chivi dicirikan dengan rendahnya curah
hujan, tanah yang gersang untuk produksi pertanian dan sering
mengalami kekeringan musiman. Karena sangat kering, lokasi
tersebut tidak kondusif untuk produksi pertanian, yang men -
ciptakan persaingan dalam pemanfaatan hutan seperti buah-buah -
an, madu dan kayu untuk ukiran. Ketidakpastian dalam pemanfaat -
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Alasan pengurutan

Menyusun aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk
pemanfaatan sumberdaya; mereka biasanya dihormati; mereka
melakukan alokasi lahan; menyelesaikan perselisihan agar
masyarakat hidup dengan rukun; pemilik lahan

Memimpin pembangunan dengan cara mengajukan permintaan
anggota desa kepada Rural District Council (dewan kabupaten
untuk urusan pedesaan)

Memberikan pengobatan, pelayanan ibu-ibu dan imunisasi,
meskipun masyarakat harus membayar beberapa pelayanan ini
khususnya jika di rumah sakit; pelayanan kesehatan disediakan
sepanjang tahun

Memberikan alat-alat untuk merehabilitasi waduk melalui pro-
gram pangan untuk bekerja - hal ini membawa keuntungan bagi
masyarakat dan meningkatkan cadangan air untuk peternakan;
mereka tinggal di luar desa, namun sering datang ke desa

Mengajar masyarakat dengan moral yang baik; menjaga keluar-
ga agar tetap bersatu; memberikan semangat saat sakit dan
saat kematian terjadi pada masyarakat

Memberikan pendidikan untuk anak-anak 

Mereka selalu ada pada daerah itu; mereka membantu di lapan-
gan dan kebun; memiliki penyuluhan yang efektif; bekerja baik
dengan masyarakat; bekerja di lapangan; memiliki interaksi
yang terbuka dengan masyarakat dan mencakup kawasan yang
luas

Melaksanakan penelitian di kawasan kecil; berhubungan dengan
beberapa orang misalnya untuk uji coba di lapangan; mem-
berikan pengangkutan bagi masyarakat

Memiliki perwakilan lokal yang seharusnya bekerja dengan
masyarakat desa, jarang memberlakukan denda misal untuk
memulai pembakaran lahan yang dianggap pelanggaran serius di
desa itu

Tidak terkenal di daerah itu; datang hanya pada musim tanam;
menjual benih - hanya sedikit orang yang diuntungkan; iuran
anggota harus dibayar

Kunjungan ke ZINATA1 harus dirahasiakan; mereka tidak terbu-
ka; membuat klaim yang tidak dapat dibuktikan misalnya, mere-
ka bisa mengobati AIDS, hanya sedikit orang yang masih men-
gandalkan tabib.

Tabel 5.1 Urutan tingkat kepentingan lembaga yang beroperasi pada daerah aliran
sungai Romwe menurut kaum perempuan

1) Singkatan dari Zimbabwe National Traditional Healers Association (Asosiasi Tabib Tradisional
Zimbabwe)
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an sumberdaya ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pen-
dekatan yang fleksibel dan adaptif untuk pengelolaannya. 

Perubahan jumlah populasi dan tekanan pada lahan me -
nambah kompleksitas pada pengelolaan sumberdaya berbasis rakyat
dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya lokal yang bersangkutan.
Kabupaten tersebut merupakan lokasi untuk imigrasi wajib pada
awal 1950-an sebagai hasil penunjukan beberapa lahan untuk
kawasan pertanian komersial. Penduduk yang ada sekarang terdiri
dari masyarakat yang berbahasa Shona dan Ndebele dengan latar
belakang etnis yang berbeda. Kelompok etnis yang berbeda tersebut
memiliki sistem agama dan pola pemanfaatan sumberdaya yang
berbeda. In-migrasi dan keragaman etnis menimbulkan tantangan
pada pengelolaan sumberdaya secara kolaboratif pada tingkat lokal,
dan menunjukkan kebutuhan akan kelembagaan yang dapat
beradaptasi dengan kondisi sosial yang sedang berubah.

Secara administratif, daerah aliran sungai ini terletak pada
Wards 23 dan 25 dari Kabupaten Chivi. Otoritas administrasi, adat,
dan batas-batas pemanfaatan sumberdaya sering tidak sesuai satu
sama lain. Ada tiga desa (kraalheads) yang ada pada daerah aliran
sungai Romwe ini, yaitu Dobhani (Ward 25), Sihambe (Ward 23) dan
Tamwa (Ward 23). Dua dari desa tersebut (kraals) hanya sebagian
yang terletak di dalam daerah aliran sungai ini: Sihambe, yang ter-
letak di sebelah utara dan Dobhani yang terletak di sebelah selatan.
Tumpang-tindih administratif ini menunjukkan adanya kesulitan
sekaligus perlunya kolaborasi yang efektif di antara lembaga-
lembaga lokal (Tabel 5.1).

Pada tingkat lokal, terdapat berbagai lembaga yang terlibat
dalam pengelolaan hutan. Lembaga ini meliputi lembaga penyuluhan
yang didukung oleh pemerintah atau parastatal, struktur
pemerintah an lokal dan otoritas adat. Organisasi-organisasi ORNOP
dan kelompok penelitian juga diidentifikasi oleh masyarakat sebagai
kelembagaan yang relevan. Berbagai peran dan tanggungjawab dari
lembaga-lembaga ini telah berkembang menurut waktu. Gambar 5.2
menggambarkan hubungan antara lembaga-lembaga pengelolaan
hutan yang beroperasi di kawasan studi.
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Orstrom untuk lembaga-lembaga yang dapat bertahan2. Lembaga-
lembaga ini harus memiliki peluang yang baik untuk mengelola hutan
yang menjadi kekayaan bersama dalam daerah itu. Pengurus adat,
VIDCO dan WADCO memiliki batas-batas yang jelas, meskipun batas-
batas ini bukan batas yang sama untuk lembaga yang ber beda.
Meskipun distribusi biaya dan keuntungan dari pengelolaan hutan
pada masing-masing lembaga tidak sempurna, namun sangat wajar
dibandingkan dengan lembaga lokal lain yang dibahas dalam literatur
tersebut (Dzingirayi 1997). Pengurus adat, VIDCO dan WADCO memi-
liki semua mekanisme monitoring dan mekanisme re solusi konflik
yang berjalan, dan juga metode-metode untuk mem buat pilihan-pili-
han kolektif mengenai cara-cara pengelolaan. Pengurus adat tidak
memiliki posisi dalam struktur pemerintahan yang lebih luas sebagai -
mana VIDCO dan WADCO, namun lembaga adat itu diakui oleh peme -
rintah. Meskipun struktur VIDCO dan WADCO serta kepe mim pinan
lokal, khususnya sabuku (kraalhead), memenuhi semua prinsip-
prinsip perancangan Orstrom, upaya-upaya pengelolaan sumberdaya
pada tingkat lokal tidak akan berhasil jika tidak ada kolaborasi. 

Pengelolaan yang gagal: Kasus pemukiman di kawasan peng -
gembalaan di Romwe

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, tiga lembaga adat yang
meng urus pengelolaan sumberdaya adalah: sabuku dari suku
Ndebele dan Shona, kepala desa Shona dan ketua3 Shona. Ketiga
pengurus adat ini biasanya sangat efektif dalam distribusi sumber-
daya. Misalnya, lahan dan dalam menyelesaikan sengketa seperti
perselisihan mengenai batas yang terjadi pada tingkat rumahtangga.
Pengurus adat ini biasanya juga mengurus pemanfaatan dan pe -
ngelolaan hutan. Menurut masyarakat lokal, kasus-kasus pelanggar -
an norma sangat terbatas. Meskipun pengurus adat memiliki inter-
aksi dengan pekerja penyuluhan dan pengurus kabupaten, mereka
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buat kolaborasi pada tingkat lokal menjadi sulit. Berubahnya mandat,
minat dan kepentingan serta kekuatan untuk mempengaruhi pe -
ngelolaan sumberdaya juga menunjukkan bahwa tidak satupun
bentuk kolaborasi yang dianggap praktis dalam waktu yang lama.
Dibutuhkan mekanisme untuk memampukan proses kolaborasi itu
sendiri menjadi fleksibel.

STUDI KASUS DAERAH ALIRAN SUNGAI ROMWE
Saya mengikuti proses-proses yang digambarkan di bawah ini

sebagai seorang peneliti, dengan minat pada metode-metode peneliti -
an partisipatif dan teknik-teknik pengelolaan sumberdaya alam
secara partisipatif. Saya telah bekerja di kawasan ini selama satu
tahun dan saya bergabung dengan Lembaga Studi Lingkungan
Hidup, suatu organisasi penelitian yang memiliki komitmen jangka
panjang pada Daerah aliran sungai Romwe. Saya bekerja dengan
satu tim yang terdiri dari empat peneliti, dengan metode-metode
pengumpulan data seperti review literatur, wawancara dengan
informan kunci dan teknik-teknik penilaian desa secara cepat. Studi
ini dilakukan dari bulan Juli 1998 hingga Juli 1999. 

Bagian ini menyajikan kasus dari Romwe untuk menggambark -
an upaya-upaya pada pengelolaan kolaboratif antara pusat dan lokal
yang berhasil dan yang tidak berhasil. Saya akan memberikan alasan
mengapa berhasil dan mengapa tidak. Kasus ini menunjukkan
bahwa tidak adanya kolaborasi di antara lembaga lokal akan
menyebab kan ketidaklestarian. Bahkan di lokasi-lokasi dengan
lembaga-lembaga lokal (baik yang sudah ada maupun yang baru
dibentuk) yang menganut prinsip-prinsip sebagaimana yang di -
gambarkan oleh Orstrom (1998, 1999), kasus Romwe menunjukkan
bahwa pendekatan pembelajaran sosial untuk pengelolaan
merupakan satu cara dalam mengatasi perbedaan yang ada
mengenai prioritas lembaga, sumber dukungan bagi lembaga,
legitimasi dan budaya. Selain itu pembelajaran sosial juga digunakan
untuk mendorong kolaborasi yang efektif.

Di Romwe, lembaga adat dan lembaga yang baru dibentuk, yaitu
Komite Pembangunan Desa (VIDCO) dan Komite Pembangunan
Kabupated (WADCO) sangat sesuai dengan sebagian besar kriteria

2) Kriteria Orstrom adalah: i) harus ada batas-batas pemanfaatan sumberdaya yang terdefinisi
dengan jelas; ii) kesetaraan - distribusi yang adil untuk keuntungan dan biaya; iii) penyusunan
pilihan kolektif; iv) monitoring; v) sanksi bertahap; vi) mekanisme resolusi konflik; vii) pen-
gakuan minimum atas hak untuk berorganisasi dan untuk CPR yang menjadi bagian dari sistem
yang lebih besar; viii) perusahaan-perusahaan yang berkepentingan (Orstrom, 1990).

3) Struktur pengurus adat terdiri dari sabuku (kraalhead) yang merupakan posisi terendah dalam
hirarki tersebut. Sabuku melaporkan pada kepala desa yang gilirannya akan melaporkan pada
ketua (yang menduduki puncak dari hirarki tersebut)
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penggembalaan. Pada kenyataannya, banyak para pelanggar yang
mengabaikan peraturan konversi hutan oleh VIDCO/WADCO karena
mereka, namun mereka lebih menghormati pengurus adat.

Dengan adanya berbagai pengurus lokal, sering terjadi konflik
mengenai pemanfaatan lahan umum. Kotak 5.1 menggambarkan
sebuah kasus privatisasi sumberdaya lahan umum oleh individu
yang dulunya dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk produk-
produk seperti kayu bakar, pancang untuk bahan bangunan, buah-
buahan dan serat. Privatisasi ini terjadi sebagian karena adanya
tumpang-tindih kepengurusan dari lembaga-lembaga pengelolaan
sumberdaya alam. 
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memiliki otonomi pada tingkat lokal. Hal ini mengurangi kejadian
adanya pelanggar, karena sistem kontrol didefinisikan dengan sangat
jelas. Banyak penduduk desa, misalnya, menyatakan bahwa pada
saat itu setiap orang menghormati kawasan-kawasan keramat di
Shona, bahkan orang-orang yang berbicara bahasa Ndebelen juga
menghormatinya meskipun bagi mereka tempat-tempat keramat
seperti itu tidak penting dalam budaya mereka. 

Pada puncak perang kemerdekaan pada tahun 1970-an tidak
ada lembaga satupun yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya ke -
cuali para pejuang. Pengurus adat menjadi lemah saat itu. Ketiadaan
kontrol yang ketat terhadap sumberdaya seperti hutan dan kawasan
penggembalaan mendorong beberapa masyarakat untuk menge m -
bang kan kawasan penggembalaan. Para penyuluh tidak bekerja di
kawasan ini selama masa itu. Masa setelah ke merdeka an merupakan
masa yang disebut masyarakat lokal sebagai masa untuk diri mereka
sendiri (mazvakemasvake). Selama masa ini, tidak ada lembaga yang
mengurus pemanfaatan sumberdaya hutan. Banyak deforestasi terja-
di, yang mendorong pemerintah untuk menciptakan pengurus ke hu -
tan an pusat dan membuat peraturan-peratur an yang mendukungnya.

Namun, sebagai bagian dari proses desentralisasi pemerintah
kemudian, dan dalam upaya untuk mengontrol pemanfaatan hutan
yang lebih baik, dibuatlah struktur pemerintah lokal pada tahun
1982. Struktur ini yang kemudian terkenal dengan pemilihan komite
pembangunan desa (VIDCO) dan komite pembangunan ward
(WADCO), yang secara legal memiliki mandat untuk memonitor
pemanfaatan sumberdaya. Anggota penyuluh kehutanan dan
pertani an, misalnya, harus berkonsultasi dengan komite ini untuk
menyelesaikan masalah konversi hutan menjadi lahan pertanian.
Namun di lapangan, para pimpinan adat masih lebih dihormati oleh
anggota masyarakat dan memiliki aturan dan peraturan mereka
sendiri meskipun tidak tertulis. Meskipun pengurus adat menjadi
lemah pada saat perang, dan berlanjut dengan tidak adanya peng -
akuan secara hukum, mereka masih memiliki legitimasi setelah
kemerdekaan (Pemerintah Zimbabwe 1994; Mandondo 1998).
Mereka tetap memiliki pengaruh pada pengelolaan sumberdaya, ter-
masuk masalah-masalah seperti konversi hutan menjadi ladang

Kotak 5.1 Kasus Bapak Jonasi Dube4

Ayah saya tinggal di kawasan ini pada tahun 1963 ketika lahan itu masih
sangat banyak. Ketika saya menikah pada tahun 1989, dia memberikan sebagian
lahan pangannya. Tanah tersebut sudah sering dikerjakan dan sangat tidak subur,
sehingga saya merasa saya tidak dapat hidup dengan tanah yang tidak subur ini.
Saya pergi bekerja di Afrika Selatan sebagai pekerja migran dan ketika saya kem-
bali pada tahun 1995 saya meminta sabuku untuk mengalokasikan sebidang
tanah yang bisa ditanami. Sabuku itu merujuk saya kepada ketua VIDCO, yang
memberikan ijin pada saya untuk menebang habis sebagian bukit Barura sebagai
sawah. Kawasan tersebut berbatu dan miring, sehingga tahun lalu saya kembali
kepada Sabuku untuk meminta lahan yang lebih baik untuk mengembangkan
kebun sayur pada daerah penggembalaan dan menjelaskan padanya bahwa ketua
VIDCO telah memberikan lahan yang tidak subur kepada saya. Sabuku itu kemu-
dian berkata jika memang untuk kesejahteraan keluarga saya, silakan saja. Jadi
saya membuat pagar pada lahan kecil dalam daerah penggembalaan yang sedang
digunakan sebagai jalan kereta. Saya membuka jalan alternatif untuk kereta di
sekitar kebun saya. Saya menggali sumur di tengah-tengah kebun itu, sehingga
saya memiliki sumber air yang dapat diandalkan sepanjang tahun. Pada saat ini
(Juli 1998), sumur itu sekarang dalamnya 5 meter dan menghasilkan sekitar 400
liter air setiap dua hari. Penduduk desa yang lain tidak bisa mengambil air dari
sumur saya. Saya ingin menggunakannya untuk menanam sayur yang saya jual
kepada swalayan besar di Masvingo. Penduduk desa yang lain mengeluh, karena
saya memagari kawasan itu yang dulunya mereka gunakan dan mereka tidak bisa
mendapatkan air dari sumur saya. Kasus ini dilaporkan pada sabuku, tetapi dia
bilang bahwa penasehatlah yang akan menyelesaikan permasalahan seperti ini.
Tidak ada sesuatu yang dilakukan dan saya tetap mengerjakan kebun saya.

4)  Bukan nama sebenarnya untuk menjaga kerahasiaan
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pada tahun 1994, untuk mengakui perlunya melibatkan pengurus
adat dalam inisiatif-inisiatif pengelolaan sumberdaya alam dan untuk
mempelajari kelemahan mereka. Jika para penyuluh dan pejabat
pemerintah tersebut telah mengembangkan sebuah sistem untuk
membantu mereka belajar dan merefleksikan aksi-aksi mereka,
mereka mungkin akan lebih mampu mengakui pengaruh pengurus
adat lebih awal dan mungkin dapat menghindari konversi kawasan
hutan yang tidak teratur yang berlangsung bertahun-tahun itu. 

Pengelolaan yang berhasil: Menggunakan pendekatan kuturaya
(percobaan)

Dalam konteks inilah pada tahun 1999, penduduk desa dari
Romwe, bersama dengan pimpinan adat, VIDCO dan pekerja
penyuluh, mengadopsi pendekatan percobaan untuk penanaman
pohon dan rumput dalam rangka merehabilitasi sebuah kawasan
yang secara adat digunakan sebagai sumberdaya hutan. Pendekatan
ini diambil setelah sebuah kelompok melihat dan mempelajari dalam
kunjungan ke desa tetangga, di mana pendekatan percobaan pada
konservasi tanah dan air, yang dikenal sebagai kuturaya, telah
diadopsi. 

Kuturaya merupakan istilah dalam bahasa Shona yang berarti
‘menguji-coba’. Pendekatan ini merupakan penelitian partisipatif dan
pendekatan percobaan yang diperkenalkan di Kabupaten Chivi, Ward
25 oleh pekerja penyuluhan setelah menyadari bahwa metode
penyuluh an biasa tidak efektif (Chuma et al. 1997; Chuma et al.
1998). Istilah ini bekerja dengan falsafah bahwa para petani perlu
memahami dan berbagi pandangan mereka mengenai dinamika
lingkungan mereka dan proses-proses biofisika di tempat kerja, agar
mereka memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan
solusi-solusi budidaya lahan. Para petani harus memiliki akses pada
berbagai ide-ide dan pilihan-pilihan teknis, sehingga mereka dapat
mencoba-coba dan mengidentifikasi strategi yang paling sesuai
untuk konteks mereka sendiri.

Unsur-unsur kunci dari pendekatan kuturaya meliputi: 
1) Meningkatkan kreativitas dan kapasitas mereka untuk meng-
gunakan prinsip-prinsip teknis, unsur-unsur dan ide-ide
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Kasus ini merupakan salah satu dari banyak kasus di mana
generasi muda pencari lahan berinteraksi dengan salah satu dari
lembaga lokal untuk mendapatkan lahan meskipun tidak ada
konsensus antar lembaga-lembaga tersebut. Meskipun terjadi proses
perambahan yang lambat pada lahan umum sejak kemerdekaan
(1980), kejadian seperti ini meningkat secara dramatis pada tahun
1993-1994. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh turunnya
tenaga kerja perkotaan setelah banyak perusahaan bangkrut akibat
kesulitan ekonomi, karena adanya penyesuaian struktur ekonomi.
Konversi hutan tingkat tinggi terjadi sebagai hasil dari pengembang -
an pemukiman pada kawasan penggembalaan dan kurangnya
kontrol terhadap penggembalaan. Ketersediaan berbagai produk
hutan menurun drastis. Adanya pengurus adat (ketua dan sabuku)
dan lembaga menurut undang-undang (VIDCO dan WADCO) tanpa
mandat yang jelas dan proses-proses artikulasi, dan ketergantungan
mereka pada sumber-sumber legitimasi yang bertentangan (adat vs
negara) telah menyebabkan konflik yang telah mengabaikan ruang
lingkup untuk mengkoordinasikan keputusan tentang tata guna
lahan. Konflik-konflik seperti ini selalu ada sepanjang waktu, yang
menunjukkan bahwa VIDCO dan WADCO tidak belajar secara efek-
tif mengenai bagaimana bekerja dengan lembaga-lembaga lokal yang
lain. Konflik lahan yang diidentifikasi oleh penduduk desa sebagai
hasil dari kurangnya kolaborasi lembaga meliputi budidaya
kawasan-kawasan kritis seperti tepi sungai dan kurangnya rasa
hormat pada kawasan-kawasan keramat yang secara adat berfungsi
untuk melindungi berbagai spesies pohon.

Oleh karenanya proses desentralisasi kekurangan mekanisme
untuk mengijinkan lembaga pemerintah untuk mempelajari dan
berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kunci yang ada sekarang
pada tingkat lokal, yaitu sabuku. Meskipun mereka mengakui
adanya sabuku, lembaga pemerintah dan penyuluh tidak memiliki
mekanisme atau insentif pada saat melibatkan sabuku dalam
perencana an, aksi, monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk
pembelajaran kelompok (Gilmour dan Fisher 1997). Para penyuluh
dan pemerintah lokal perlu waktu lebih dari sepuluh tahun, dari
awal kemerdekaan hingga penetapan Komisi Penguasaan Lahan
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kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain.
Penggunaan metafora dan cerita rakyat. Satu ciri utama dari

budaya Shona dan Ndebele adalah penggunaan bahasa-bahasa
tokoh dan cerita rakyat. Khususnya pimpinan-pimpinan adat me -
nemukan metafor-metafor dan cerita rakyat sangat bermanfaat
dalam pertemuan-pertemuan analisis bersama untuk mengkomu-
nikasikan konsep ‘belajar sambil bekerja’. Seorang sabuku men -
cerita kan dongeng berikut ini: ‘Suatu hari, ada seorang ibu tua dari
Chivi. Selama satu tahun kelaparan, ibu tua itu mencari buah-buah -
an, binatang buruan dan umbi-umbian, namun tidak menemukan
satupun. Akhirnya dia memutuskan untuk memasak batu, yang
mungkin bisa dimakan. Setelah memasaknya, jadilah sup yang
nikmat bagi ibu tua itu’ (Chuma et al. 1998:31). Cerita ini digunakan
sebagai gambaran ide bahwa mencoba sesuatu yang kelihatannya
tidak mungkin bukan merupakan konsep baru, namun sudah di -
ketahui dan didorong dalam masyarakat adat mereka sejak jaman
dulu. Pelajaran ini telah memotivasi para penduduk desa Romwe
untuk berpartisipasi dalam percobaan dengan penanaman pohon
dan rumput di bagian kawasan penggembalaan yang paling rusak.
Metafora dan cerita-cerita lain juga digunakan untuk menciptakan
pemahaman bersama di antara kelompok kepentingan yang berbeda
mengenai pentingnya akses untuk kayu bakar, buah-buahan,
pakan, madu dan tanaman-tanaman obat yang ditemukan di
kawasan hutan, dan bagaimana berbagai kegiatan pengelolaan itu
mempengaruhi kelompok kepentingan yang berbeda. 

Kunjungan kelompok untuk melihat dan belajar. Woodhill dan
Röling (1998) berpendapat bahwa interaksi dari desa ke desa merupa -
kan platform untuk belajar bagi penduduk desa yang me ningkatkan
peluang adanya kolaborasi tingkat lokal. Pembelajaran antar
masyarakat juga dapat memampukan lembaga-lembaga itu ber -
adaptasi terhadap perubahan. Kunjungan kelompok di Romwe yang
digambarkan di bawah ini mendukung pendapat Woodlhill dan
Röling.

Kunjungan untuk melihat dan belajar ini merupakan kegiatan
ke satu lokasi oleh perwakilan dari berbagai lembaga lokal yang
untuk bertukar ide dengan lembaga lokal lain yang menghadapi

Nontokozo Nemarundwe126

untuk sampai pada solusi yang sesuai dengan situasi
tersebut.

2) Mengurangi ketergantungan petani pada pengetahuan para
penyuluh dan mempromosikan penyebaran informasi.

3) Mendorong petani untuk belajar sambil bekerja dengan cara
terlibat dalam aksi dan debat. Masyarakat menjadi belajar
lebih banyak dalam proses aksi, refleksi, evaluasi diri dan
aksi baru.

4) Mendorong berbagai kelompok kepentingan untuk meng -
analisis situasi mereka bersama-sama.

5) Dengan memanfaatkan seorang fasilitator, khususnya se -
lama tahap-tahap awal proyek.

Berbagai strategi telah digunakan untuk mendorong proses-
proses pembelajaran sosial dalam kelompok tersebut. Strategi-
strategi ini meliputi:

Percobaan pengelolaan sumberdaya. Pada kasus kuturaya, para
petani aktif dalam percobaan-percobaan mengenai konservasi tanah
dan air. Satu contohnya adalah percobaan rancangan yang sederhana
untuk tujuan perbandingan (Chuma et al. 1998). Dalam hal ini,
praktek konvensional dan ide-ide baru dibandingkan dengan
melakukan kedua praktek tersebut di tempat yang bersebelahan.
Kedua lokasi tersebut dimonitor dan para petani menganalisis apa
yang mereka lihat. Hal ini membuat mereka memahami proses-proses
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja teknologi dan dirujuk
oleh Chuma et al. (1998:33) sebagai belajar dengan melakukan per-
cobaan.

Lokakarya masyarakat. Kesadaran konservasi diangkat melalui
debat dan analisis bersama dari perubahan-perubahan selama
lokakarya. Proses pembelajaran sosial menciptakan visi bersama
yang dirumuskan oleh kelompok tersebut dan membuat rencana
untuk bekerja menuju visi ini. Bentuk pembelajaran ini pada
dasarnya berfokus pada pengevaluasian dampat dari praktek pe -
ngelolaan pada sumberdaya yang sedang dikelola. Lokakarya
masyarakat juga meningkatkan interaksi antara berbagai kelompok
kepentingan, namun demikian, juga membantu lembaga untuk
membangun kepercayaan dan untuk mempelajari bagaimana ber -
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Selama kunjungan tersebut, diskusi diselenggarakan dengan
para petani yang berpartisipasi dalam kuturaya yang berbagi peng -
alaman mereka dengan proses-proses percobaan. Mereka meng -
gambarkan keberhasilan dan permasalahan yang mereka alami selama
proses tersebut (lihat Kotak 5.2). Kunjungan lapangan memiliki
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masalah yang mirip dalam pengelolaan sumberdaya. Kunjungan-
kunjungan ini dapat memberikan pengetahuan mengenai solusi
teknis spesifik untuk permasalahan pengelolaan, namun mungkin
sangat bermanfaat sebagai platform untuk pembelajaran ‘loop ganda’
(Maarleveld dan Dangbégnon 1998). Pembelajaran loop ganda terjadi,
ketika lembaga mengubah tidak saja aksi mereka, namun juga
asumsi mereka yang menjadi dasar praktek mereka, sebagai hasil
dari beberapa mekanisme umpan-balik (Maarleveld dan Dangbégnon
1998:5; Datta, buku ini). Menciptakan platform seperti ini untuk
pembelajaran loop ganda dapat membantu lembaga lokal ber -
adaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara menfasilitasi
evaluasi berkala yang sistematis terhadap prinsip-prinsip mendasar
dan kebiasaan bekerja. Kunjungan ini dapat berfungsi sebagai plat-
form seperti ini dengan memperlihatkan lembaga kepada lembaga
lain yang bekerja dengan asumsi dan strategi yang berbeda. 

Mencoba pendekatan kuturaya di Romwe: Penanaman pohon
dan rumput pada kawasan penggembalaan yang rusak

Sebagaimana yang digambarkan di atas, pemukiman yang acak
pada kawasan penggembalaan dan penggembalaan yang tidak ter -
koordinasi menyebabkan kerusakan kawasan tersebut yang secara
lokal digunakan sebagai sumber produk-produk hutan, dan untuk
penggembalaan terkendali. Upaya-upaya awal oleh penyuluh untuk
mencegah kerusakan tersebut tidak berhasil. Setelah melihat kasus
kuturaya di desa tetangga, penyuluh dan beberapa peneliti me -
nyelenggarakan kunjungan untuk melihat dan belajar ke proyek
tersebut bagi perwakilan Romwe pada awal 1999. Tujuannya adalah
untuk membantu mereka dalam memikirkan bagaimana me -
nyelesaikan masalah lingkungan mereka sendiri, khususnya dalam
kawasan penggembalaan. Kelompok yang mengunjungi proyek
tersebut meliputi pejabat adat (diwakili oleh para sabuku), ketua
VIDCO, penasihat dari pemerintah, pekerja Agritex, perwakilan NRB
dan beberapa peneliti dari Universitas. 

Kotak 5.2 Keberhasilan dan Tantangan pada proyek Kuturaya

Proyek kuturaya pada dasarnya dianggap berhasil. Namun pendekatan per-
cobaan itu telah menciptakan tantangan baru bagi masyarakat yang terlibat,
khususnya para penduduk desa, sehubungan dengan input waktu dan tenaga
kerja mereka untuk percobaan tersebut dan untuk mengelola informasi mengenai
proyek di dalam masyarakat. Berikut ini adalah kutipan pembicaraan dari Bapak
Isaac Siziba5. ‘Sebelum kemerdekaan, kita dipaksa membangun pegunungan
berkontur. Kita dibilang bahwa bangunan ini akan mencegah tanah longsor di
lahan kami. Kita tidak begitu memahami mengapa kita harus menggali kontur dan
ini makan banyak tenaga kerja juga. Saat kemerdekaan sebagian orang secara
sengaja merusak bukit berkontur itu, karena kita melihat ini sebagai salah satu
bentuk penindasan. Pada pertengahan 1980-an, kita diajar oleh penyuluh pertan-
ian tentang metode penanaman, seperti penanaman dalam bentuk garis yang
mereka jamin akan memberikan hasil yang baik. Kita tidak memahami ini dan kita
juga ragu untuk menerapkan metode itu. Sekarang, setelah aktif dalam proses
percobaan, bersama dengan petugas penyuluhan, kita menemukan cara untuk
melestarikan tanah kita, kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada
sebelumnya dan kita memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai lingkungan
hidup kita. Kita menemukan bahwa membangun waduk pada jalur dengan
meninggalkan rumput akan menciptakan tanggul kecil untuk mencegah aliran dari
bukit itu lebih efektif dibandingkan dengan rancangan mekanis standar seperti
bukit berkontur itu. Kita sekarang memahami dengan lebih baik sebab dan akibat
dari erosi tanah dan kita mampu memonitor sendiri percobaan itu. Hal ini juga
memberikan kesempatan bagi kita untuk berinteraksi dengan masyarakat dari
seluruh dunia ketika mereka mengunjungi proyek kita.

Meskipun demikian kita juga menghadapi tantangan di sana-sini. Saya
ingat pertama kali kita membuat tanggul kecil untuk mencegah aliran dari bukit,
tanggul itu terlalu kecil dan mudah tersapu oleh hujan deras. Kita harus memban-
gunnya kembali dan makan waktu banyak, tenaga kerja yang besar dan
kesabaran yang tinggi. Meskipun kunjungan orang yang datang ke proyek kita
merupakan hal yang baik, namun juga makan banyak waktu karena kita harus
bersama mereka. Kecemburuan juga akan muncul, misalnya ketika beberapa
orang merasa bahwa petugas eksternal berinteraksi lebih banyak dengan perwak-
ilan masyarakat. Kita mencoba menjaga hal ini dengan menjadi terbuka dan ser-
ing mengadakan pertemuan sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi. 

5) Bukan nama sebenarnya untuk menjaga kerahasiaan
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Kunjungan untuk melihat dan belajar yang dilaksanakan ke
proyek kuturaya membantu masyarakat dan lembaga-lembaga yang
bekerja dalam kawasan tersebut untuk berkolaborasi dapat pe -
ngelola an sumberdaya berdasar pengalaman dan proses percobaan
tersebut. Partisipasi bersama dalam lokakarya masyarakat, kunjun-
gan lapangan serta kunjungan untuk melihat dan belajar membantu
membangun kepercayaan di antara lembaga tersebut dan untuk
membangun pemahaman bersama mengenai masalah-masalah yang

dihadapi oleh kelompok kepentin-
gan yang berbeda itu. Pendekatan
percobaan tersebut juga membantu
membentuk dasar untuk monitoring
dan evaluasi bersama dari jenis-
jenis pengelolaan yang berbeda, dan
dapat membawa pada pengambilan
keputusan yang lebih kolaboratif.
Meskipun pendekatan itu masih
baru, dampak pada membaiknya
kolaborasi sudah dapat dirasakan.

Adopsi kuturaya menggam-
barkan pentingnya interaksi yang
terorganisir untuk pembelajaran

kelompok. Proses kuturaya telah berlangsung selama lebih dari lima
tahun sekarang di desa dekat kawasan Romwe. Para individu dari
Romwe sebelumnya telah memiliki interaksi dengan para petani yang
terlibat dalam kuturaya tanpa mengadopsi pendekatan tersebut. Baru
dari kunjungan untuk melihat
dan belajarlah lembaga-lemga
Romwe benar-benar belajar dari
kuturaya itu. Seandainya pen-
dekatan pembelajaran kolaboratif
itu diadopsi lebih awal, mungkin
banyak kerusakan hutan Romwe
dapat dihindari. 
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dampak visual pada para pengunjung. Kelompok Romwe meng -
ungkapkan keterkejutannya pada kemajuan yang telah dibuat oleh
petani kuturaya. Mereka termotivasi dan berkeinginan kuat untuk
memiliki proses percobaan yang mirip dalam konteks pengelolaan
hutan dan penggembalaan.

Setelah kembali ke desa itu, mereka menyelenggarakan sebuah
pertemuan dan perwakilan yang mengunjungi kuturaya membagi
pengalamannya. Setelah diskusi panjang, masyarakat memutuskan
bahwa anggotanya harus mulai mencoba dengan menanam pohon
dan rumput vetiver pada satu kawasan yang rusak dalam desa itu
(Gambar 5.3, 5.4, 5.5). Beberapa masyarakat telah memilih me -
monitoring untuk menjamin bahwa ternak mereka tidak akan
merusak bibit. Sejak proyek tersebut dalam tahap-tahap awal, tidak
ada rencana monitoring dan evaluasi yang diformalkan yang sudah
dijalankan. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan adanya pihak
internal dan eksternal untuk mengembangkan alat-alat dan teknik
monitoring dan untuk perwakilan masyarakat melakukannya. Saat
ini proses tersebut difasilitasi oleh para penyuluh dan peneliti dari
Universitas Zimbabwe. Lembaga-lembaga lain yang terlibat meliputi
pengurus adat, VIDCO dan WADCO, anggota masyarakat dan CARE
internasional. Beberapa alat dan teknik yang digunakan dalam
proyek kuturaya tersebut, seperti lokakarya masyarakat, pengguna -
an metafora, cerita rakyat dan sandiwara, hari-hari lapangan, kun-
jungan untuk melihat dan belajar dan alat-alat pengelolaan sumber-
daya partisipatif lainnya akan diadopsi sebagaimana baiknya. 

Gambar 5.3 Gully yang rusak yang akan diambil-alih kembali
Gambar 5.5 Upaya-upaya untuk meng -
ambil-alih gully dengan rumput vetiver

Gambar 5.4 Rumput yang 
disumbangkan setelah kunjungan 
ke proyek kuturaya
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lembaga-lembaga ini memang tidak pernah netral dan tidak selalu
mencerminkan prioritas desa lokal. Menurut waktu lembaga-
lembaga lokal mungkin ingin mengembangkan kapasitas untuk
memfasilitasi proses itu sendiri melalui penyediaan pelatihan. Oleh
karena itu, fasilitator eksternal yang ada sekarang perlu menularkan
keahlian fasilitasi dan koordinasi kepada lembaga-lembaga lokal. 

Proses fasilitasi itu juga harus bertujuan untuk mengumpulkan
berbagai lembaga pengelolaan sumberdaya yang terlibat karena
yurisdiksi mereka tidak bersesuaian dengan batas-batas pemanfaat -
an sumberdaya, yang menimbulkan tantangan besar terhadap ter-
jadinya kolaborasi kelembagaan itu. Sangat penting dicatat bahwa
model pengelolaan sumberdaya oleh rakyat saat ini di Zimbabwe
cenderung fokus pada titik-temu antara pusat dan lokal.
Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengembangkan dan
mempromosikan inisiatif yang mirip dalam konteks lahan komunal,
yang perlu perhatian dari berbagai kelompok kepentingan. 

Karena pembelajaran sosial merupakan proses multi-tahap
(Korten 1984; Kemmis dan McTaggart 1998) dan melibatkan
investasi tenaga dan waktu sepanjang periode yang lama, maka
proses itu bisa menjadi mahal. Proses percobaan kuturaya meng -
gambarkan  proses multi-tahap yang digunakan. Para petani,
bersama dengan pihak-pihak eksternal, menyepakati permasalahan
pengelolaan yang dihadapi, membahas dan menyetujui beberapa
pendekatan pengelolaan untuk diuji, membuat rencana aksi,
melaksana kan rencana tersebut, meninjaunya kembali dan
merefleksi kan dengan hasil yang dicapai dan menggunakan hasil
yang dicapai ini sebagai dasar untuk perencanaan dan aksi berikut-
nya. Kebutuhan akan kesepakatan pada tiap tahap membutuhkan
konsultasi yang sering di antara kelompok kepentingan dan input
yang signifikan dan pengelolaan informasi, yang kesemuanya sangat
mahal. Juga, dalam pendekatan percobaan kolaboratif, kesalahan
menjadi wajar, seperti yang dapat dilihat dalam tantangan yang
dihadapi oleh proyek kuturaya yang digambarkan dalam Kotak 5.2,
yang input sumberdaya uang dan manusianya sangat tinggi. 

Pada awal proses, sebagaimana yang diketahui dari tahap-
tahap awal dari studi kasus Romwe di atas, penting untuk meng -
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KESIMPULAN
Bab ini berpendapat bahwa dalam konteks penggunaan

sumber daya hutan yang terus berubah, mungkin akan lebih meng -
untungkan bagi program-program pengelolaan sumberdaya berbasis
rakyat untuk menggunakan lembaga-lembaga pengelolaan sumber-
daya yang adaptif daripada sekedar lembaga-lembaga yang mampu
‘bertahan’. Konsep ‘bertahan’ menunjukkan konotasi akan situasi
yang statis, namun tidak ada lembaga yang permanen (Berry 1993).
Bab ini juga menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan
pembelajar an kelompok dan proses-proses percobaan dan untuk
meningkatkan kolaborasi lembaga pada tingkat lokal, supaya pe -
ngelolaan sumberdaya alam secara partisipatif itu dapat berhasil.

Sejumlah permasalahan kunci muncul dari kasus Romwe.
Beberapa isu ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan
tentang bagaimana menghasilkan suatu pembelajaran sosial yang
efektif. Saya fokus pada tiga aspek kolaborasi dan pembelajaran
kelompok: pentingnya fasilitasi yang baik, kekuasaan yang setara
dalam proses pembelajaran tersebut dan kenyataan bahwa
pembelajar an sosial merupakan proses multi tahap yang mungkin
bisa jadi mahal, suatu kenyataan yang perlu dipertimbangkan dalam
tahap-tahap perencanaan. 

Telah dinyatakan bahwa pembelajaran sosial kolaboratif
mungkin terasa sulit dilaksanakan, karena pendekatan ini mem -
butuh kan dukungan teknis (khususnya untuk fasilitasi) dan keuan-
gan (Chuma et al. 1998; Röling dan Jiggins 1998). Fasilitasi
pembelajar an yang efektif akan perlu membuat sesuatu menjadi ter-
lihat dan membantu masyarakat merekonstruksi kenyataan mereka
melalui percobaan, pengamatan dan pengalaman yang berarti
(Woodhill dan Röling 1998:68). Berdasar pendekatan kuturaya, saya
berpendapat bahwa kunci menuju sukses dari pendekatan belajar
sambil bekerja merupakan fasilitasi yang baik, khususnya selama
tahap-tahap awal dari proses percobaan itu. Dalam kasus ini,
fasilitasi dilakukan secara bersama-sama oleh penyuluh dan peneliti
dari Universitas Zimbabwe.

Meskipun peran fasilitasi diambil oleh pihak-pihak eksternal
seperti penyuluh atau personil dari organisasi ORNOP, awalnya
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identifikasi semua lembaga-lembaga kunci yang perlu dilibatkan.
Grimble et al. (1995) mencatat bahwa setelah mengidentifikasi ber -
bagai kelompok kepentingan, proses verifikasi diperlukan untuk
menegaskan bahwa semua kelompok itu terwakili. Setelah lembaga-
lembaga itu diidentifikasi, mereka semua harus dilibatkan
sedemikian sehingga mereka merasakan kepemilikan dan kekuasaan
yang setara dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam kasus
Romwe, sebagai contoh, lembaga-lembaga kunci seperti pengurus
adat, struktur pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah,
peneliti dan penyuluh perlu dilibatkan secara adil dalam proses pem-
belajaran tersebut. Jika beberapa lembaga tidak merasa bahwa mereka
terwakili secara adil, maka masalah-masalah yang mirip dengan per-
masalahan yang digambarkan dalam Kotak 5.1 bisa muncul.

Pendekatan pembelajaran sosial membantu kita mengatasi dua
kendala prinsip dari teori-teori yang ada sekarang mengenai lembaga
lokal. Pertama, pendekatan tersebut semakin menekankan pada
pentingnya kolaborasi di antara lembaga-lembaga lokal yang ber -
beda. Kedua, pendekatan tersebut memberikan pengetahuan
mengenai bagaimana lembaga lokal dapat beradaptasi dengan
berubahnya lingkungan dan sosial. Dengan demikian, jika sebagian
besar tantangan di atas dapat diatasi, maka pendekatan pembelajar -
an sosial memiliki potensi untuk mempromosikan kolaborasi yang
efektif di antara lembaga-lembaga lokal, dan akhirnya, juga mem -
promosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
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