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Pendahuluan
Buku ini menyediakan panduan bagi peneliti dan praktisi yang berminat melakukan serangkaian
permainan interaktif yang dapat dimainkan dengan pengguna sumberdaya dalam beragam kondisi
lapangan. Tujuan utama permainan ini adalah untuk mempelajari pengambilan keputusan pengguna
sumber daya dan motivasi interaksi dengan sumber daya alam dalam cara mereka. Permainan
interaktif ini dirancang sebagai “eksperimen perilaku”. Eksperimen perilaku adalah kontrol
lingkungan di mana peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana individu mengambil keputusan dalam
konteks dunia nyata (Friedman dan Sunder 1994; Smith 1994, 2010).
Permainan ini berpotensi mengembangkan data yang dapat digunakan untuk menganalisi
bagaimana karakteristik sosial, ekonomi, dan politik bisa membantu atau menghambat pencapaian
hasil konservasi secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Secara lebih spesifik, permainan yang
dipaparkan dalam buku ini dirancang untuk memberi gagasan baru khususnya pada strategi
intervensi Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), dan bagaimana desain berbeda cara pembayaran
mempengaruhi performa intervensi baik dalam hal hasil konservasi maupun keadilan.
Permainan lapangan bisa memberi informasi yang mungkin tidak disadari peneliti, pengambil
kebijakan, praktisi, dan pengguna sumber daya alam. Salah satu kelebihan melakukan permainan ini
adalah, seperti dinyatakan Elinor Ostrom, bahwa “penelitian eksperimental memungkinkan peneliti
menguji dampak variabel tertentu secara berulang dalam kondisi terkendali, sesuatu yang tidak
pernah ada untuk ilmuwan yang meneliti kondisi lapangan” (Ostrom 2006, 150). Beberapa penelitian
bahkan menyatakan bahwa eksperimen lapangan dapat membantu partisipan makin menyadari
konsekuensi keputusan mereka (Cardenas dan Carpenter 2008, Lopez 2008). Moreno-Sanchez dan
Maldonado (2010:2565) menyatakan bahwa “eksperimen lapangan juga berfungsi sebagai alat
pendidikan yang mendorong pengguna lokal secara aktif berpartisipasi, berkomunikasi, dan
mendiskusikan masalah terkait CPR.” Sebagai tambahan, Anderies et al. (2011) menyatakan bahwa
eksperimen memfasilitasi dialog antara beragam pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata
kelola sumber daya.
Tetapi juga ada kelemahan dan risiko menggelar eksperimen berbasis lapangan. Seperti dicatat
Anderies et al. (2011) ada beberapa pertimbangan etis ketika melakukan penelitian masyarakat
lokal. Ketika menerapkan eksperimen ekonomi, beberapa pertanyaan bisa muncul terkait
penggunaan uang dalam menelaah perilaku manusia. Untuk meminimalkan masalah tersebut,
disarankan untuk secara eksplisit dan berhati-hati menjelaskan mengapa dan bagaimana uang
digunakan dalam permainan ini. Sebagian instruksi perlu menggarisbawahi alasan utama
penggunaan uang dalam permainan ini adalah untuk membuatnya lebih nyata – menciptakan situasi
kehidupan nyata di mana keputusan ekonomi berkonsekuensi terhadap dompet.
Dalam lebih memahami hasil eksperimen yang dilakukan di sebuah masyarakat, direkomendasikan
untuk menggelar lokakarya dengan partisipan setelah eksperimen dilakukan untuk menjelaskan hasil
yang didapat. Seperti ditulis Janssen et al. (2013), percakapan ini membantu mendapat umpan balik
dan memahami beberapa hasil dari eksperimen. Kombinasi eksperimen dan lokakarya ini membantu
mengisi kesenjangan yang sering muncul dalam interpretasi hasil eksperimen. Lokakarya ini juga bisa
menjawab pertanyaan dan keraguan partisipan terkait aktivitas yang dilakukan peneliti.

v

Instruksi bagaimana menjalankan permainan ini dalam kondisi lapangan, berbasis pengalaman
penulis dalam merancang dan mengimplementasikan permainan ini di sejumlah besar masyarakat
hutan di Indonesia, Peru, dan Tanzania pada 2014-2015. Masyarakat tersebut menjadi bagian dari
lokasi lapangan penelitian CIFOR mengenai Pembagian Manfaat REDD+, didukung oleh Komisi Eropa
dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya. Proyek ini bertajuk ‘Peluang dan
tantangan mengembangkan mekanisme pembagian manfaat REDD+ di negara berkembang’ yang
ditujukan membekali pengambil kebijakan dan praktisi REDD+ dengan pilihan dan panduan
kebijakan untuk meningkatkan desain, pengembangan dan implementasi mekanisme pembagian
manfaat REDD.1 Buku petunjuk ini dikembangkan di bawah paket kerja 7 Proyek ini.
Kami mengucapkan penghargaan atas bantuan finansial dari Komisi Eropa dan Departemen
Pembangunan Internasional Inggris Raya. Seluruh pandangan dalam publikasi ini adalah tanggung
jawab kami. Hal tersebut tidak mewakili pandangan CIFOR, editor, lembaga penulis, dan sponsor
finansial para pengkaji.

1

lihat: http://www.cifor.org/redd-benefit-sharing/
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Bagian A. Modul pelatihan
Dokumen ini memuat semua informasi yang diperlukan untuk menyiapkan dan
mengimplementasikan latihan-latihan ekonomi, yang disebut sebagai kegiatan atau latihan di
lapangan, dan instrumen metodologis lainnya yang akan digunakan bersama-sama dengan mereka.
Dalam dokumen ini anda akan mendapatkan jawaban bagi banyak pertanyaan yang mungkin anda
temui sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan. Adalah penting untuk
memahami dokumen ini secara mendalam. Tujuan dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa
prosedur yang dilakukan pada masing-masing masyarakat sangat serupa, hampir sama persis, untuk
mencapai hasil terbaik dalam hal perbandingan hasil.
Pada masing-masing masyarakat kita akan mengadakan LIMA sesi kerja. Delapan orang akan
diundang pada masing-masing sesi kerja ini. Selama masing-masing sesi, mula-mula kita akan
melakukan survei, kemudian kegiatan, dilanjutkan dengan sebuah pertemuan singkat dengan semua
peserta, kemudian sebuah survei. Kegiatan menggambarkan sebuah situasi sehari-hari, dari sebuah
kelompok pengguna hutan, dalam kasus ini adalah delapan orang yang masing-masing memilih
bagaimana memanfaatkan hutan ini untuk menghasilkan uang. Walaupun orang-orang ini
memperoleh manfaat berdasarkan keputusan perorangan, mereka juga menerima keuntungan dari
melindungi hutan yang mereka gunakan bersama. Ini berarti bahwa keputusan kelompok
mempengaruhi penghasilan mereka dan penghasilan masing-masing anggota.
Kegiatan dibagi ke dalam tiga tahap masing-masing dengan 8 putaran. Tahap pertama (putaran 1
sampai 8) dan ketiga (putaran 17 sampai 24) adalah sama untuk semua kelompok kerja; tahap yang
kedua memiliki lima variasi (masing-masing variasi akan dilaksanakan dengan kelompok yang
berbeda di masyarakat). Kelima variasi tersebut adalah 1) Komunikasi, 2) Bonus dengan pembagian
yang setara, 3) Bonus dengan pembagian yang setara dan komunikasi, 4) Bonus dengan komunikasi
pemimpin dan mayoritas perempuan dan 5) Bonus dengan komunikasi pemimpin.
Untuk Variasi 1: Komunikasi (Group2 Com) Kelompok yang terdiri dari 8 orang memiliki kesempatan
untuk berkomunikasi di antara masing-masing putaran 9 sampai 16 sebelum mengambil keputusan
apa pun.
Untuk Variasi 2: Bonus dengan pembagian yang setara (Group Bonus) Kelompok ini dapat
memperoleh bonus sesuai dengan keputusan yang dibuat kelompok pada masing-masing putaran.
Bonus dibagikan secara merata di antara peserta dan komunikasi tidak diperbolehkan sama sekali.
Variasi 3: Bonus dengan pembagian yang setara dan komunikasi (Groups Bonus and Com) Untuk
kelompok ini, kelompok dapat memperoleh bonus dan mereka dapat berkomunikasi mulai dari
putaran 9 sampai 16. Bonus dibagikan secara merata di antara peserta.
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Saya menggunakan GROUP karena ini sesuai dengan penandaan pada lembar keputusan yang berbeda.
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Variasi 4: Bonus dengan komunikasi pemimpin dan mayoritas perempuan (Group leader and Com
women) Untuk kelompok ini, kelompok akan memilih pemimpin sebelum mereka membuat
keputusan; ketika mereka memperoleh bonus, pemimpin akan memutuskan bagaimana untuk
mengalokasikan bonus diantara kelompok. Kelompok harus terdiri dari mayoritas perempuan (5
atau lebih).
Variasi 5: Bonus dengan komunikasi pemimpin (Group leader and Com). Variasi ini sangat mirip
dengan variasi 4. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk kelompok ini dimungkinkan untuk
memiliki kelompok yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, atau suatu mayoritas
laki-laki.
Tabel di bawah ini memuat ringkasan dari 5 variasi dalam latihan:
Variasi 1:
Komunikasi (Group Com)
Variasi 2:
Bonus dengan
pembagian yang setara
(Group Bonus)
Variasi 3:
Bonus dengan
pembagian yang setara
dan komunikasi (Group
Bonus and Com)
Variasi 4:
Bonus dengan
komunikasi pemimpin
dan mayoritas
perempuan (Group
leader and Com women)
5 atau lebih perempuan
dalam kelompok
Variasi 5:
Bonus with leader
(Group leader and Com)
Group of 4 women and 4
men, or majority men.

Putaran 1-8
Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus
Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus

Putaran 9-16
Komunikasi di antara putaran.
Bonus dibagikan secara merata di
antara peserta. Tanpa komunikasi

Putaran 17-24
Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus
Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus

Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus

Bonus dibagikan secara merata di
antara peserta.

Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus

Komunikasi di antara putaran
Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus

Komunikasi sebelum mereka
membuat keputusan apa pun untuk
memilih seorang pemimpin.

Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus

Bonus dibagikan oleh pemimpin
secara personal

Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus

Komunikasi sebelum mereka
membuat keputusan apa pun untuk
memilih seorang pemimpin.

Tanpa komunikasi.
Tanpa Bonus

Bonus dibagikan oleh pemimpin
secara pribadi

Bagian selanjutnya dari dokumen ini dibagi ke dalam 4 bagian; masing-masing akan menyajikan dan
menjelaskan secara mendetail kebutuhan, persyaratan logistik dan prosedur lapangan.
Pertimbangkan juga bahwa anda harus memahami dan menggunakan instruksi ini secara lengkap,
karena anda memiliki tugas yang spesifik selama pelaksanaannya.
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1 Peran mendelegasikan dan mengorganisir
Tim yang akan melaksanakan semua sesi kerja terdiri atas 3 orang. Tujuannya adalah agar masingmasing orang akan menjadi terlatih dalam melakukan tugas yang sama dalam semua lokakarya,
dengan demikian masing-masing akan memperoleh pengalaman, mengurangi risiko kesalahan.
Satu orang bertugas membacakan instruksi pada SEMUA masyarakat. Orang ini haruslah orang yang
diperhatikan oleh orang lain, karena ia harus membacakan instruksi dan memastikan bahwa orangorang memahaminya. Ia juga harus berbicara dengan jelas dan perlahan-lahan (tidak terburu-buru).
Orang ini harus juga menunjukkan contoh-contoh yang dibutuhkan agar peserta dapat memahami
yang dimaksud dengan kegiatan.
Diperlukan anggota tim yang lain untuk dapat membacakan instruksi HANYA dalam kasus ekstrim
misalnya ketika orang yang bertugas sakit, apabila ini terjadi, harap laporkan perubahan ini dalam
bentuk “Laporan perubahan”.
Dua anggota tim yang lain bertugas untuk membantu moderator selama kegiatan. Mereka harus
membantu peserta untuk mengisi berbagai formulir yang berbeda selama putaran latihan. Demikian
juga selama latihan mereka harus memantau bahwa peserta memahami dinamika kegiatan,
melengkapi formulir mereka dan menjumlahkan dengan benar. Demikian juga, ketika ada peserta
yang mengalami kesulitan lain (tidak dapat menulis atau mengalami kesulitan melihat atau
mendengar) mereka harus membantunya secara terus-menerus tanpa mempengaruhi atau
mengarahkan keputusan mereka. Informasi tentang siapa yang membutuhkan bantuan dan sejauh
mana harus ditunjukkan di dalam “Laporan Perubahan”. Informasi ini harus diisi oleh kedua anggota
kelompok yang tidak membacakan instruksi. Terakhir, untuk tahap kedua kegiatan, kedua anggota
tim harus merangkum proses komunikasi tersebut dalam “Protokol Observasi”.

2 Logistik
Di bawah ini adalah daftar perlengkapan yang harus dibawa ke masing-masing masyarakat dan juga
sebuah daftar perlengkapan untuk masing-masing dari lima variasi kegiatan.

2.1 Menyiapkan perlengkapan untuk ke lapangan
2.1.1
-

Perlengkapan yang diperlukan untuk semua sesi kerja (setiap saat dibutuhkan di
lapangan)

12 kalkulator
3 manual
2 Tanda untuk peserta dengan nomor dari 1 sampai 8.
Sebuah hutan sebanyak 80 buah/kepingan
Tambahan kepingan hutan (apabila terjadi kehilangan)
Dua tumpuk kartu yang bernomor 1 sampai 40
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-

8 papan alas menulis (clipboard)
30 bolpoin atau pensil
penjepit (clips)
5 amplop plastik besar untuk menyimpan hasil dari masing-masing kegiatan (lembar hasil harus
muat di dalamnya)
30 tanda terima (receipts)
Uang tunai untuk membayar peserta (pecahan kecil)
Poster yang menunjukkan semua formulir
10 tambahan kartu keputusan per nomor
Kertas untuk menggambar skala
Spidol dengan 3 warna berbeda
Bawa sebuah paket tambahan lengkap atas perlengkapan untuk variasi 1, 2 dan 4, yang
dibutuhkan jika anda perlu untuk mengulang sebuah kelompok.
Tali atau sesuatu yang lain untuk menggantung perlengkapan dari pohon jika diperlukan
Isolasi
Penggantung
Bawa sebuah paket tambahan lengkap atas perlengkapan untuk variasi 1, 2 dan 4, yang
dibutuhkan jika anda perlu untuk mengulang sebuah kelompok.

Untuk variasi 1: Komunikasi
a. 30 kartu keputusan setiap peserta
b. 8 lembar perhitungan tahap 1
c. 8 lembar perhitungan tahap 2
d. 8 lembar perhitungan tahap 3
e. 20 protokol observasi
f. 1 kelompok fokus
g. 2 laporan perubahan
h. 8 survei pre- dan pascaUntuk variasi 2: Bonus dengan pembagian yang setara
a. 30 kartu keputusan setiap peserta
b. 8 lembar perhitungan tahap 1
c. 8 lembar perhitungan tahap 2
d. 8 lembar perhitungan tahap 3
e. 1 kelompok fokus
f. 2 laporan perubahan
g. 8 survei pre- dan pascaUntuk variasi 3: Bonus dengan pembagian yang setara dan komunikasi
a. 30 kartu keputusan setiap peserta
b. 8 lembar perhitungan tahap 1
c. 8 lembar perhitungan tahap 2
d. 8 lembar perhitungan tahap 3
e. 1 kelompok fokus
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f. 2 laporan perubahan
g. 20 protokol observasi
h. 8 survei pre- dan pascaUntuk variasi 4: Bonus dengan komunikasi pemimpin dan mayoritas perempuan
a. 30 kartu keputusan setiap peserta
b. 8 lembar perhitungan tahap 1
c. 8 lembar perhitungan tahap 2
d. 8 lembar perhitungan tahap 3
e. 1 kelompok fokus
f. 2 laporan perubahan
g. 20 protokol observasi
h. 8 survei pre- dan pascai. 8 formulir alokasi
j. 1 pemimpin
k. 64 distribusi bonus
Untuk variasi 5: Bonus dengan komunikasi pemimpin
a. 30 kartu keputusan setiap peserta
b. 8 lembar perhitungan tahap 1
c. 8 lembar perhitungan tahap 2
d. 8 lembar perhitungan tahap 3
e. 1 kelompok fokus
f. 2 laporan perubahan
g. 20 protokol observasi
h. 8 survei pre- dan pascai. 8 formulir alokasi
j. 1 pemimpin
k. 64 distribusi bonus

2.2 Penjadwalan sesi
Memilih tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan lokakarya harus dilakukan sebelum menyebarkan
undangan. Satu hari tambahan harus diikutsertakan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Tanggal dan waktu sesi kerja harus dibahas dengan masyarakat sebelum membuat undangan.
Penting untuk memastikan bahwa kegiatan tidak tumpang tindih dengan agenda lain di masyarakat
(liburan, perayaan keagamaan, dll).

2.3 Memilih tempat pelaksanaan sesi
Tempat pelaksanaan kegiatan harus memiliki luasan yang cukup untuk peserta dapat duduk dan
menulis (apabila tidak tersedia meja untuk masing-masing peserta maka harus digunakan papan
untuk alas menulis). Tempat dengan luasan yang cukup sangat penting agar 8 peserta dapat duduk
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dengan nyaman dan terpisah satu sama lain untuk memastikan privasi ketika membuat keputusan.
Juga penting bahwa tempat tersebut memiliki kamar kecil yang dekat, karena jika peserta
meninggalkan ruangan, kegiatan tidak dapat dilanjutkan tanpanya. Tempat ini dapat berupa sekolah,
kantin sekolah, rumah adat, gereja, dll.
Faktor penting lain dalam memilih tempat adalah bahwa ini harus diketahui oleh semua peserta –
untuk menghindari kebingungan – dan ini harus tenang untuk menghindari gangguan. Juga harus
ada kepastian bahwa tempat tersebut tersedia selama keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan sesi kerja (4 sampai 5 jam per sesi).
Anda juga harus memperhitungkan bahwa makan siang dan/atau makanan ringan akan disajikan di
ruangan yang sama, dan bahwa diperbolehkan menyajikan makanan di tempat tersebut.

2.4 Pemilihan peserta
Peserta harus merupakan pengguna sumber daya yang diambil dari hutan. Jika anda mengundang
lebih dari satu anggota keluarga ke dalam kegiatan, mereka harus ditugaskan untuk sesi kerja yang
berbeda. Ini berarti bahwa maksimum lima peserta dari satu keluarga dapat berpartisipasi dalam
masing-masing masyarakat. Peserta harus setidaknya berusia 18 tahun.
2.4.1

Undangan untuk masing-masing orang yang terpilih

Pada masing-masing masyarakat anda harus membahas dengan pemimpinnya tentang bagaimana
untuk mengundang peserta ke sesi kerja. Undangan untuk sesi-sesi tersebut akan diberikan secara
verbal setelah mengidentifikasi siapakah pengguna utama sumber daya (undangan ini dapat
disampaikan oleh pemimpin atau anggota tim). Setelah itu anda harus merencanakan dengan
peserta untuk menghadiri sesi yang paling nyaman, memastikan terdapat ruang yang cukup, dan
membuat daftar peserta untuk masing-masing sesi. Dalam proses undangan penting untuk
menyebutkan lamanya kegiatan, sehingga peserta dapat merencanakan sebelumnya untuk bersama
dengan kita selama 4 sampai 5 jam. Juga penting untuk menyampaikan bahwa akan disediakan
makanan.
Ketika mengundang peserta, banyak pertanyaan yang mungkin muncul tentang kegiatan dan apa
yang akan dilakukan.
2.4.2

Pertanyaan yang mungkin muncul selama penyampaian undangan

Pertanyaan: Mengapa saya yang dipilih dan bukan orang lain?
Jawaban: Sejumlah orang dipilih karena mereka adalah pengguna hutan.
Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ini?
Jawaban: Kegiatan ini akan melibatkan pembuatan keputusan tentang hutan.
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Pertanyaan: Apa yang akan kita lakukan pada hari itu?
Jawaban: Saya telah memberikan anda semua informasi yang dapat saya berikan sekarang. Supaya
anda bisa memahami lebih jauh tentang apa yang kita lakukan, saya mengundang anda untuk datang
dan berpartisipasi.

2.5 Satu hari sebelum masing-masing sesi kerja
Pada satu hari sebelum masing-masing sesi, direkomendasikan agar tim memeriksa bahwa semua
perlengkapan sudah lengkap. Selain itu juga disarankan untuk mengkonfirmasi partisipasi dari orangorang yang diundang ke lokakarya serta ketersediaan tempat penyelenggaraan.

3 Hari pelaksanaan lokakarya
Mengingat pentingnya bagi tim untuk tepat waktu dan datang sebelum para peserta, mereka harus
datang setidaknya 30 menit sebelum waktu dimulainya lokakarya untuk mengatur ruangan. Dengan
demikian ketika para peserta mulai berdatangan, masing-masing anggota tim akan tahu dengan jelas
apa yang harus dikerjakan dan sudah akan siap untuk melakukannya.
Untuk mempersiapkan perlengkapan untuk semua desa, kelompok dengan Variasi 1: Komunikasi
akan disebut dengan “Group Com”; Variasi 2: Bonus dengan pembagian yang setara adalah “Group
Bonus”; Variasi 3: Bonus dengan pembagian yang setara dan komunikasi adalah “Group Bonus and
Com”; Variasi 4: Bonus dengan komunikasi pemimpin dan mayoritas perempuan adalah “Group
leader and Com women” dan Variasi 5: Bonus dengan komunikasi pemimpin adalah “Group leader
and Com”.
Apabila karena alasan tertentu suatu sesi perlu dibatalkan setelah undangan disebarkan, maka
sangat penting untuk memberitahu orang-orang bahwa lokakarya dibatalkan melalui beberapa jalan
dan meninggalkan catatan di tempat kegiatan rencananya akan dilaksanakan yang menerangkan
mengapa ini dibatalkan dan kapan ini akan dilaksanakan.
Apabila selama latihan seseorang pergi dan tidak kembali lagi, anda harus tetap melanjutkan sampai
selesai. Cara untuk membuat keputusan pemain adalah dengan menggunakan rerata dari kelompok.
Anda harus menyampaikan ini kepada peserta apabila hal ini terjadi. Dalam hal ini anda harus
mengulangi keseluruhan latihan dengan sebuah kelompok orang-orang yang baru.

3.1 Pengaturan ruangan
Dalam ruangan, kursi-kursi atau bangku harus diatur dalam bentuk U dengan jarak yang wajar untuk
tujuan privasi. Selama pembacaan instruksi, peserta harus duduk menghadap ke moderator, dan
setelah instruksi selesai dibacakan mereka harus duduk saling membelakangi sehingga mereka tidak
bisa saling melihat formulir satu sama lain.
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Mengingat hampir semua sesi mencakup komunikasi, ruangan harus memiliki tempat yang cukup
agar peserta dapat berbicara. Oleh karena itu sebaiknya dipilih lokasi yang tidak bising dan yang
tidak mudah dijangkau oleh orang lain yang tidak berpartisipasi (khususnya menghindari kehadiran
orang-orang yang akan berpartisipasi selanjutnya).
Perlengkapan untuk masing-masing kelompok harus siap dan informasi tentang sesi dan kelompok
harus tercantum di bagian luar masing-masing amplop. Hal yang juga harus diperiksa adalah harus
terdapat bolpoin dan kalkulator dalam jumlah yang cukup untuk semua peserta.
Apabila selama latihan seseorang pergi dan tidak kembali lagi, anda harus tetap melanjutkan sampai
selesai. Cara untuk membuat keputusan pemain adalah dengan menggunakan rerata dari kelompok.
Anda harus menyampaikan ini kepada peserta apabila hal ini terjadi. Dalam hal ini anda harus
mengulangi keseluruhan latihan dengan sebuah kelompok orang-orang yang baru.

3.2 Penyambutan
Dalam undangan disebutkan waktu dimulainya acara dan orang-orang diminta untuk datang tepat
waktu. Ketika kelompok mulai berdatangan survei pertama harus mulai dilaksanakan satu demi satu,
sebelum kegiatan dimulai. Tanda peserta dengan nomor peserta harus dibagikan sebelum survei
dimulai. Ini akan menjadi tanda pengenal (ID) peserta selama seluruh kegiatan. Ketika semua survei
telah selesai anda melanjutkan dengan memulai kegiatan. Dalam hal peserta yang datang lebih
banyak dari yang diminta, maka peserta yang diundang dan telah dikonfirmasi harus diberikan
prioritas.

3.3 Pertanyaan yang mungkin muncul selama kegiatan
Pertanyaan selama kegiatan dijawab di depan umum. Moderator dapat menjawab pertanyaan
terkait teknis permainan dan prosedur permainan. Namun apabila pertanyaan seperti “mana yang
terbaik untuk saya?”, atau “apa yang terbaik untuk kelompok?” ditanyakan, maka moderator harus
menjelaskan bahwa peserta harus menjawab sendiri apa yang harus dilakukan. Penting untuk
ditekankan bahwa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan mereka sendiri adalah cukup
berdasarkan atas informasi yang sudah mereka miliki.
Peserta dapat menanyakan mengapa hutan tumbuh begitu cepat, dalam hal ini anda perlu
menjelaskan bahwa anda memahami jika ini tidak seperti hutan mereka yang sebenarnya.
Bagi peserta yang membutuhkan bantuan untuk menuliskan keputusan mereka, orang yang
membantu mereka tidak boleh membantu mereka membuat keputusan, hanya menuliskan angka
mereka saja.
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Bagian B. Manual lapangan
Penyambutan
<Perkenalkan diri anda dan proyek >
Kami berada di sini untuk melakukan studi tentang bagaimana masyarakat desa ini membuat
keputusan tentang sumber daya alam. Sebagai bagian dari studi ini, kami mengunjungi sejumlah
besar desa di seluruh dunia, tidak hanya di Tanzania tapi juga di Peru dan Indonesia. Kami adalah
peneliti yang mencoba untuk mengembangkan pengetahuan baru tentang bagaimana masyarakat
mengelola sumber daya alam dan kami sangat berterimakasih atas partisipasi anda dalam studi
kami.
<Minta tim anda untuk memperkenalkan diri mereka. Juga jelaskan bahwa anda akan memimpin
kegiatan dan peran anggota tim yang lain untuk memastikan bahwa para peserta memahami
bahwa mereka ada untuk membantu jika dibutuhkan.>
Pertama-tama kami menyampaikan terimakasih karena anda telah menerima undangan ini. Kegiatan
pada hari ini akan berlangsung sekitar tiga jam; dan ini terdiri dari empat bagian yang berbeda. Anda
telah menjawab survei, sekarang anda akan berpartisipasi dalam latihan, kemudian saya akan
menanyakan beberapa pertanyaan kepada anda tentang kegiatan yang akan kita lakukan
selanjutnya dan selanjutnya anda akan menjawab sebuah survei singkat lagi. Mari kita mulai.
Latihan ini adalah sebuah cara yang menghibur untuk secara aktif berpartisipasi dalam sebuah
proyek yang bertujuan untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan terkait sumber
daya alam mereka. Dana untuk menutupi biaya-biaya terkait telah disumbangkan oleh sebuah
organisasi penelitian.

Instruksi
Anda telah dipilih untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok dengan 8 peserta yang direkrut
karena anda adalah anggota dari kelompok pengguna hutan.
Latihan ini adalah tentang sebuah situasi yang sekelompok orang membuat keputusan tentang
bagaimana untuk memanfaatkan sebuah hutan bersama.
Dalam latihan ini, masing-masing dari anda akan mendapatkan uang tergantung pada keputusan
individu dan keputusan yang dibuat oleh anggota lain dari kelompok Anda. Alasan kami
menggunakan uang selama latihan ini adalah untuk menciptakan situasi kehidupan nyata yang
keputusan-keputusan anda tentang penggunaan sumber daya dan pemanenan memiliki konsekuensi
terhadap penghasilan dan pendapatan anda. Uang yang anda peroleh tidak dianggap sebagai
pembayaran atas partisipasi anda dalam penelitian ini. Anda dapat berpartisipasi hanya satu kali
dalam latihan ini.
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Latihan ini adalah tentang pembuatan keputusan dalam 24 “putaran”. Masing-masing putaran
mewakili musim pemanenan dari hutan.
Setelah menyelesaikan 24 putaran kami akan menghitung penghasilan anda.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang apakah latihan ini.
Hanya untuk dibaca setelah sesi pertama pada masing-masing masyarakat. Latihan ini berbeda dari
latihan lainnya yang baru-baru ini diikuti oleh anggota lain dari masyarakat anda. Oleh karena itu,
apapun yang anda dengar dari peserta sebelumnya tidak serta merta berlaku pada latihan ini.
Selama latihan penghasilan anda akan dihitung dalam token. Pada akhir dari latihan kami akan
menambahkan jumlah total token yang anda peroleh selama semua putaran dan kami akan
mengkonversinya menjadi 4 Shilling Tanzania pada nilai tukar berikut ini:
1 token = 4 Shilling Tanzania
Pembayaran anda akan dibulatkan pada Shilling Tanzania yang terdekat.
<Contoh-contoh>.
Penghasilan anda akan dibayarkan pada masing-masing dari anda secara perorangan dan tunai.
Anda dapat meninggalkan tempat kapan saja selama latihan, namun apabila anda memutuskan
untuk pergi sebelum latihan berakhir maka anda tidak akan dibayar. Jadi apakah anda semua dapat
tetap berada di sini sampai 5 jam?
Sekarang latihan dimulai, kami mohon anda untuk tidak berbicara. Jika ada pertanyaan, harap tunjuk
tangan dan saya akan menjawab pertanyaan anda di depan umum.
Pada permulaan masing-masing putaran, kelompok anda terdiri dari 8 orang yang memiliki hutan
bersama dengan 80 pohon. Masing-masing peserta harus memutuskan apabila ia akan menebang
pohon. Keputusan ini akan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan semua peserta dan anda
tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Harap tidak menunjukkan formulir anda pada orang lain.
Keputusan yang dibuat selama latihan ini tidak hanya akan mempengaruhi penghasilan perorangan
anda namun juga penghasilan kelompok.
Pada masing-masing putaran, masing-masing dari anda harus memutuskan berapa banyak pohon
antara 0-10 yang akan anda tebang dari hutan bersama. Ini berarti bahwa anda dapat menebang 0,
atau 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9, atau 10 pohon. Apabila
diinginkan, anda dapat mengulang angka yang telah anda pilih sebelumnya, yang harus diingat
adalah bahwa angka tersebut harus antara 0 dan 10. Pada akhir dari masing-masing putaran, anda
akan menerima suatu penghasilan berdasarkan: jumlah pohon yang anda tebang, dan jumlah pohon
yang ditinggalkan pada hutan bersama setelah semua orang dalam kelompok anda telah menebang
pohon mereka.
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1. Untuk masing-masing pohon yang anda tebang dari hutan bersama anda akan menerima 5 token.
2. Untuk masing-masing pohon yang ditinggalkan berdiri di dalam hutan, anda dan anggota
kelompok yang lain akan menerima 1 token.
<Pengamat harus mencatat pertanyaan yang ditanyakan tentang latihan di dalam formulir laporan
perubahan (masing-masing pengamat harus mempunyai satu formulir).>
Berikut adalah sebuah contoh untuk tujuan ilustratif saja, untuk menunjukkan bagaimana
penghasilan anda dihitung. Misalkan setiap orang dalam kelompok menebang 6 pohon, ini berarti
bahwa sebagai kelompok anda menebang 6 * 8 = 48 pohon. Ini berarti terdapat 32 pohon yang
masih ditinggalkan berdiri setelah putaran itu.
<Penjelasan visual menggunakan hutan; instruktur menunjukkan apa yang terjadi jika sejumlah
pohon dipanen>]
Dalam contoh ini, masing-masing anggota kelompok akan memperoleh 5 token untuk masingmasing pohon yang ia tebang dari hutan bersama. Untuk pohon yang ditebang, masing-masing
orang menerima 6 * 5 = 30 token. Selain itu, masing-masing peserta akan memperoleh 1 token
untuk masing-masing pohon yang ditinggalkan di dalam hutan bersama (1*32=32 token). Jadi dalam
contoh ini, masing-masing orang akan memperoleh 30 token dari pohon yang ia tebang dan 32
token dari pohon yang ditinggalkan dalam hutan bersama, total berjumlah 62 token.
Ingat, pada akhir latihan kita akan menjumlahkan angka total token yang diperoleh selama 24
putaran, dan untuk masing-masing token kami akan membayar anda 4 Shilling Tanzania. Jadi untuk
contoh yang baru saja kita berikan 62 token setara dengan 248 Shilling Tanzania.
Perhitungkan bahwa pada permulaan masing-masing putaran, kelompok anda yang terdiri dari 8
orang memiliki hutan bersama yang memiliki 80 pohon.
Apakah ada yang ingin anda tanyakan?
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Kartu keputusan
<Moderator memberikan kartu keputusan untuk 24 putaran dan menggunakan poster yang memuat
kartu keputusan >.
Kami telah memberikan kartu keputusan kepada anda. Kartu keputusan adalah kertas kecil seperti
ini.<moderator menunjukkan kartu keputusan>. Pada masing-masing putaran anda akan
menyerahkan keputusan anda yang ditulis di atas sebuah kartu keputusan.
Seperti telah anda ketahui, selama latihan ini kita tidak akan menggunakan nama atau nama
panggilan, tapi identifikasi nomor. Inilah mengapa kartu keputusan ini memiliki nomor yang sama
dengan yang tercantum pada tanda peserta anda. Sekarang harap masing-masing menyebutkan
nomor peserta anda dengan keras.
Di bawah tulisan nomor peserta tertulis “nomor putaran”. Di sini anda harus menulis angka putaran
saat ini. Angka ini akan diumumkan oleh moderator.
Apabila sewaktu-waktu-waktu anda membutuhkan bantuan pada bagian manapun dari latihan ini,
harap tunjukkan tangan anda sehingga kami dapat mencoba membantu.
Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengindikasikan keputusan anda terkait berapa
banyak pohon yang anda ingin tebang dari hutan pada masing-masing putaran. Pada masing-masing
putaran, anda harus memutuskan berapa banyak pohon antara 0 sampai 10 yang akan anda tebang
dari hutan bersama. Ini berarti bahwa anda dapat menebang 0, atau 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5,
atau 6, atau 7, atau 8, atau 9, atau 10 pohon. Anda harus menuliskan keputusan ini pada kartu anda,
dengan memberi tanda X di samping jumlah pohon yang ingin anda tebang.
DECISION CARD
Participant
number:
Round
number:

7

Please mark with an X the trees you want to cut from 0 to 10.
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Ketika semua 8 peserta telah membuat keputusan mereka, kami akan mengumpulkan Kartu
Keputusan dan akan menghitung total jumlah pohon yang ditebang dari hutan bersama dan kami
akan mengumumkannya di depan semua orang. Kami akan mengumumkan jumlah pohon yang
ditebang namun bukan jumlah pohon yang ditebang oleh masing-masing peserta. Setelah itu, kami
akan mengumumkan jumlah total pohon yang ditinggalkan dalam hutan dan selanjutnya berapa
banyak token yang bisa diperoleh peserta dari pohon-pohon tersebut.
Harap diingat bahwa keputusan anda bersifat perorangan dan anda tidak boleh memberitahukannya
pada orang lain dalam kelompok anda, jadi harap tidak menunjukkan kartu anda pada peserta yang
lain.
Apakah ada yang ingin anda tanyakan?

Lembar Perhitungan
<Sebelumnya moderator telah mengisi informasi tentang desa, kelompok dan tanggal pada masingmasing lembar perhitungan. Moderator membagikan lembar perhitungan untuk tahap 1 >.
Anda juga memiliki lembar perhitungan untuk memantau keputusan anda serta jumlah token yang
telah anda peroleh. Lembar ini untuk anda simpan dan anda dapat membuat catatan di atasnya, jika
diinginkan.
Harap tuliskan nomor peserta anda di atas lembaran. Anda dapat melihat bahwa informasi lain
terkait nama desa, kelompok anda dan tanggal telah diisi. Anda harus mengisikan keputusan anda
dan penghasilan anda pada lembar perhitungan seperti ini.
<Moderator menunjukkan poster yang memuat lembar perhitungan >
Kolom pertama yang berjudul “Nomor Putaran” telah diisi dengan nomor putaran.
Pada kolom A, “Pohon yang anda tebang dari hutan,” anda harus menuliskan jumlah pohon yang
akan anda tebang dari 0 sampai 10 pada putaran itu. Ini adalah angka yang sama dengan yang anda
tulis pada kartu keputusan.
Pada kolom B, “Perolehan token dari pohon yang ditebang” anda harus mengalikan 5 jumlah pohon
yang anda tebang, dan tulis di kolom A.
Pada kolom C, “Jumlah pohon yang ditebang oleh seluruh kelompok” anda harus menuliskan jumlah
total pohon yang ditebang dari hutan; angka ini diumumkan oleh moderator.
Pada kolom D, “Perolehan token dari pohon yang ditinggalkan di hutan” anda harus menuliskan
jumlah token yang diperoleh untuk pohon yang ditinggalkan di hutan; angka ini juga diumumkan
oleh moderator.
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Pada kolom E, “Token yang diperoleh pada putaran ini” anda harus menjumlahkan perolehan anda
dari kolom B dan D, kolom yang berwarna abu-abu.
Village:

Group:

Date:
Participant number:

CalculATION SHEET 1

A

ROUND
NUMBER

B

C

D

EARNINGS IN TOKENS
EARNINGS IN TOKENS
NUMBER OF TREES
FOR THE TREES LEFT
FOR THE TREES YOU
TREES YOU CUT FROM
CUT BY THE ENTIRE
IN THE FOREST
CUT (for each tree you
THE FOREST
GROUP (announced by (announced by the
will receive 5 tokens)
the moderator)
moderator)
(A*5)
(80-C)

E

TOKENS EARNED IN THIS
ROUND (=B+D)

Example 1

Contoh-contoh
Sebelum memulai latihan kita akan melakukan beberapa contoh. Keputusan yang dibuat dalam
contoh-contoh ini tidak akan mempengaruhi penghasilan anda hari ini. Ini adalah untuk
mempelajari permainan sebelum kita mulai dengan latihan yang sebenarnya. Dalam contoh-contoh
ini, masing-masing orang akan menebang jumlah pohon yang sama dari hutan. Hanya sebagai
contoh, saya akan memberitahu anda berapa jumlah pohon yang harus anda tebang, setelah ini
anda akan harus memutuskannya sendiri secara perorangan.
Anda tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan peserta lain atau menunjukkan lembar
perhitungan anda atau kartu keputusan anda kepada orang lain.
<Moderator akan memberikan contoh dan para pengamat akan memeriksa apakah peserta mengisi
formulir dengan benar. Selain itu, hutan juga ditampilkan sehingga peserta dapat melihat pohon
yang ditebang oleh kelompok.>
1. Contoh dengan 6 pohon.
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 6 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C1” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
sebuah contoh dan 1 karena ini adalah contoh nomor 1. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 6
pada kartu keputusan, dan angka 6 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 1”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 30 token, karena 6 kali 5 token adalah
30 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
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Sebagai suatu kelompok, anda menebang 48 pohon, 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu
ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini,
ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 48
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 32 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama, 30 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 32 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 62 token, harap tuliskan nomor
ini di kolom E.
2. Contoh dengan 3 pohon.
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 3 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C2” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
sebuah contoh dan 2 karena ini adalah contoh nomor 2. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 3
pada kartu keputusan, dan angka 3 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 2”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 15 token, karena 3 kali 5 token adalah
15 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
Sebagai suatu kelompok, anda menebang 24 pohon, 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu
ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini,
ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 24
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 56 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama-sama, 15 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 56 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 71 token, harap tuliskan nomor
ini di kolom E.
3. Contoh dengan 9 pohon
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 9 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C3” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
sebuah contoh dan 3 karena ini adalah contoh nomor 3. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 9
pada kartu keputusan, dan angka 9 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 3”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 45 token, karena 9 kali 5 token adalah
45 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
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Sebagai suatu kelompok, anda menebang 72 pohon, 9 dari bapak/ibu ini, ditambah 9 dari bapak/ibu
ini, ditambah 9 dari bapak/ibu ini ditambah 9 dari bapak/ibu ini, ditambah 9dari bapak/ibu ini,
ditambah 9 dari bapak/ibu ini, ditambah 9 dari bapak/ibu ini, ditambah 9 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 72
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 8 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama-sama, 45 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 8 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 53 token, harap tuliskan nomor ini
di kolom E.
Kami telah selesai dengan contoh-contoh, sekarang anda akan mulai membuat keputusan anda
sendiri.
Apakah ada yang ingin anda tanyakan?
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Tahap pertama (Untuk semua kelompok)
Sekarang kita akan memulai latihan. Anda akan membuat keputusan untuk 8 putaran.
Pada permulaan masing-masing putaran, kelompok anda terdiri dari 8 orang yang memiliki hutan
bersama dengan 80 pohon. Masing-masing peserta harus memutuskan apabila ia akan menebang
pohon. Keputusan ini akan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan semua peserta dan anda
tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Harap tidak menunjukkan formulir anda pada orang lain.
Keputusan yang dibuat selama latihan ini tidak hanya akan mempengaruhi penghasilan perorangan
anda namun juga penghasilan kelompok.
Pada masing-masing putaran, masing-masing dari anda harus memutuskan berapa banyak pohon
antara 0-10 yang akan anda tebang dari hutan bersama. Ini berarti bahwa anda dapat menebang 0,
atau 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9, atau 10 pohon. Apabila
diinginkan, anda dapat mengulang angka yang telah anda pilih sebelumnya, yang harus diingat
adalah bahwa angka tersebut harus antara 0 dan 10. Ingat bahwa,
 Untuk masing-masing pohon yang anda tebang dari hutan bersama anda akan menerima 5
token.
 Untuk masing-masing pohon yang ditinggalkan berdiri di dalam hutan, anda dan anggota
kelompok yang lain akan menerima 1 token.
Sekarang kita akan menuju pada putaran 1.
Silakan anda membuat keputusan.
<Kartu keputusan dari putaran satu dikumpulkan, dan moderator mengumumkan berapa banyak
pohon yang ditebang dari hutan, ia memindahkan sejumlah pohon dari hutan dan mengumumkan
perolehan token untuk pohon yang ditinggalkan di hutan. Moderator dan pengamat harus
membantu mengisikan lembar perhitungan. Lanjutkan dengan prosedur yang sama sampai akhir
dari putaran ke-8>
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Tahap kedua (Variasi 1: Komunikasi)
<Moderator membagikan lembar perhitungan untuk tahap 2. Untuk variasi ini tidak terdapat
contoh-contoh>.
Untuk 8 putaran berikutnya, yaitu putaran 9 sampai 16, kita akan tetap bermain seperti yang telah
kita lakukan sampai sekarang. Sebagai tambahan, untuk putaran ini, anda akan punya kesempatan
untuk berbicara antara 3 sampai 5 menit dalam kelompok anda sebelum masing-masing putaran.
Anda dapat berbicara tentang topik apa saja yang anda inginkan, namun anda tidak boleh saling
memperlihatkan kartu keputusan atau lembar perhitungan anda.
Lembar perhitungan untuk putaran ini sama dengan yang kita gunakan untuk 8 putaran pertama.
Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran 9. Anda memiliki 5 menit untuk berbicara dalam
kelompok anda.
<Kartu keputusan dari putaran 9 telah dikumpulkan, pohon-pohon telah dipindahkan dari hutan dan
perolehan token dari pohon yang ditinggalkan di hutan telah diumumkan. Moderator dan pengamat
harus membantu mengisikan lembar perhitungan. Pengamat mengisi protokol observasi.>
< Lanjutkan dengan sampai prosedur sampai akhir putaran ke-16>
Sebelum melanjutkan dengan putaran ke-10, anda akan memiliki kesempatan untuk berbicara
selama 3 sampai 5 menit di dalam kelompok anda.
<Moderator harus memperbolehkan peserta untuk berbicara sebelum membuat keputusan untuk
latihan pada tahap ini. >
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Tahap kedua (Variasi 2: Bonus dengan pembagian yang setara)
<Moderator membagikan lembar perhitungan untuk tahap 2. Komunikasi tidak diperbolehkan untuk
variasi ini. >.
Untuk 8 putaran berikutnya, yaitu putaran 9 sampai 16, kita akan tetap bermain sama seperti
sekarang.
Namun sebagai tambahan, ada sebuah organisasi dari luar yang menawarkan untuk membayarkan
bonus kepada kelompok untuk menjaga hutan. Organisasi ini menawarkan untuk membayar 160
token pada kelompok anda, 20 token untuk masing-masing peserta, selama kelompok tidak
menebang pohon dari hutan. Namun demikian, organisasi dari luar ini tidak dapat secara terusmenerus memantau apakah kelompok menebang pohon atau tidak. Organisasi ini akan lebih
mungkin memperhatikan penebangan apabila lebih banyak pohon yang ditebang. Setiap pohon yang
ditebang meningkatkan kemungkinan organisasi akan mendeteksi bahwa pohon-pohon benar
ditebang dari hutan bersama. Apabila kelompok telah menebang pohon dan ini diketahui oleh
organisasi, mereka tidak akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut. Selain itu, apabila
kelompok menebang 40 pohon atau lebih dalam sebuah putaran, organisasi akan selalu mengetahui
hal ini dan tidak akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut.
Apabila kelompok tidak ketahuan menebang pohon selama putaran, organisasi akan memberikan
160 token kepada kelompok: 20 token untuk masing-masing anggota kelompok.
Apabila kelompok menebang satu pohon dalam satu putaran, organisasi akan memiliki 2,5% peluang
untuk mendeteksi penebangan tersebut; apabila mereka mengetahui bahwa pohon memang
ditebang maka mereka tidak akan melakukan pembayaran.
Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih organisasi tidak akan pernah membayarkan bonus
untuk putaran tersebut.
Apabila kelompok menebang 0 pohon organisasi akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut.
<moderator harus menggunakan hutan untuk menunjukkan bagaimana dengan menebang lebih
banyak pohon, akan lebih mudah diketahui bahwa pohon-pohon tersebut hilang.>
Apabila jumlah pohon yang ditebang adalah 1 atau kurang dari 40, saya akan mengambil sebuah
kartu dari sebuah tumpukan yang bernomor 1 sampai 40
<Moderator menunjukkan tumpukan kartu dan menggunakan skala dari 1 sampai 40>.
Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan apakah organisasi mengetahui jika
sejumlah pohon ditebang. Setelah masing-masing orang memutuskan berapa banyak pohon yang
akan ditebangnya dari hutan, moderator akan mengumpulkan kartu keputusan dan mengumumkan
berapa banyak pohon yang ditebang dan perolehan untuk masing-masing orang dari pohon yang
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ditinggalkan di hutan. Apabila jumlah pohon yang ditebang lebih besar dari 0 tapi kurang dari 40,
moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan yang bernomor 1 sampai 40.
Apabila kartu yang dipilih lebih rendah atau sama dengan jumlah pohon yang ditebang dari hutan
organisasi tidak akan membayar bonus untuk putaran tersebut. Apabila angka pada kartu lebih
tinggi dari jumlah pohon yang ditebang maka organisasi akan membayar bonus untuk putaran
tersebut. Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih maka organisasi tidak akan pernah
membayar bonus untuk putaran tersebut.
<Moderator menunjukkan tumpukan kartu, dan menunjukkan contoh dengan mengambil beberapa
kartu yang berbeda.>

Kemudian
Apabila kelompok menebang 10 pohon, moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari
tumpukan bernomor 1 sampai 40; apabila kartu yang dipilih adalah 10 atau kurang dari itu, maka
organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk putaran itu. Apabila kartu yang dipilih adalah 11
atau lebih besar, organisasi akan membayarkan bonus.
Apabila kelompok menebang 20 pohon, moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari
tumpukan bernomor 1 sampai 40; apabila kartu yang dipilih adalah 20 atau kurang dari itu, maka
organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk putaran itu. Apabila kartu yang dipilih adalah 21
atau lebih besar, organisasi akan membayarkan bonus.
Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih, organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk
putaran tersebut.
Anda harus menuliskan keputusan dan perolehan anda pada lembar perhitungan, selembar kertas
seperti ini.
<Moderator menunjukkan poster dengan lembar perhitungan yang baru.>
Pada kolom pertama berjudul “Nomor Putaran” telah diisikan dengan nomor putaran.
Pada kolom A, “Pohon yang anda tebang dari hutan,” anda harus menuliskan jumlah pohon yang
akan anda tebang dari 0 sampai 10 pada putaran itu. Ini adalah angka yang sama dengan yang anda
tulis pada kartu keputusan.
Pada kolom B, “Perolehan token dari pohon yang ditebang” anda harus mengalikan 5 jumlah pohon
yang anda tebang, dan tulis di kolom A.
Pada kolom C, “Jumlah pohon yang ditebang oleh seluruh kelompok” anda harus menuliskan jumlah
total pohon yang ditebang dari hutan; angka ini diumumkan oleh moderator.
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Pada kolom D, “Perolehan token dari pohon yang ditinggalkan di hutan” anda harus menuliskan
jumlah token yang diperoleh untuk pohon yang ditinggalkan di hutan; angka ini juga diumumkan
oleh moderator.
Pada kolom E, “Apakah organisasi akan membayarkan bonus? Ya atau Tidak” anda harus menuliskan
‘ya’, apabila organisasi membayarkan bonus, dan ‘tidak’ apabila mereka tidak membayarkan bonus.
Pada kolom F, “Token yang saya peroleh dari bonus”, anda harus menuliskan jumlah token yang ada
peroleh dari organisasi. Angka ini akan selalu 0 atau 20.
Pada kolom G “Token yang diperoleh pada putaran ini” anda harus menjumlahkan semua perolehan
anda dari kolom B, D adan F, kolom dengan warna abu-abu.
Village

Group:

Date:

DECISION SHEET 2

A

ROUND NUMBER

TREES YOU CUT FROM THE
FOREST

B

Participant number:

C

D

EARNINGS IN TOKENS FOR
NUMBER OF TREES CUT BY EARNINGS IN TOKENS FOR
THE TREES CUT (for each
THE ENTIRE GROUP
THE TREES LEFT IN THE
tree you will receive 5
(announced by the monitor)
FOREST
tokens)

E

F

G

WILL THE ORGANIZATION
PAY THE BONUS?
YES OR NO

TOKENS I EARNED FROM
THE BONUS

TOKENS EARNED IN THIS
ROUND (=B+D+F)

Example 1

Secara ringkasnya, kelompok anda yang terdiri dari 8 orang memiliki hutan bersama dengan 80
pohon. Selama tiap putaran, masing-masing dari anda akan harus memutuskan berapa banyak
pohon dari hutan yang akan anda tebang antara 0 dan 10; jika diinginkan, anda tidak harus
menebang pohon sama sekali. Sebuah organisasi dari luar telah menawarkan untuk membayar
kelompok untuk menjaga hutan bersama tersebut. Organisasi ini menawarkan untuk membayar 160
token kepada kelompok, yang berarti 20 token untuk masing-masing, jika tidak ada yang menebang
pohon. Namun demikian organisasi dari luar tersebut tidak dapat memonitor secara sempurna
apakah kelompok menebang pohon atau tidak. Organisasi akan lebih mungkin memperhatikan
penebangan pohon sejalan dengan semakin banyaknya jumlah pohon yang ditebang. Masing-masing
pohon yang ditebang meningkatkan 2,5% persen kemungkinan bahwa organisasi akan mengetahui
bahwa sejumlah pohon telah ditebang dari hutan bersama. Apabila kelompok menebang pohon dan
organisasi mengetahuinya, maka tidak akan terjadi pembayaran dalam putaran tersebut. Selain itu,
apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih dalam satu putaran, organisasi akan mengetahui
bahwa anda melakukan penebangan pohon dan tidak akan membayar apapun untuk kelompok pada
putaran tersebut.
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Contoh-contoh
<Pengamat harus mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tentang latihan dalam laporan
perubahan >
Sebelum memulai latihan kita akan mencoba beberapa contoh. Keputusan yang dibuat dalam
contoh-contoh ini tidak akan mempengaruhi perolehan anda hari ini. Dalam contoh ini, setiap orang
akan menebang jumlah pohon yang sama.
1. Contoh dengan 6 pohon.
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 6 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C1” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
sebuah contoh dan 1 karena ini adalah contoh nomor 1. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 6
pada kartu keputusan, dan angka 6 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 1”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 30 token, karena 6 kali 5 token adalah
30 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
Sebagai suatu kelompok, anda menebang 48 pohon, 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu
ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini,
ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 48
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 32 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama-sama, 30 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 32 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 62 token, harap tuliskan nomor
ini di kolom E.
Baiklah sekarang, 48 lebih besar dari 0 dan lebih besar dari 40, bukan? Ini berarti bahwa organisasi
mengetahui jumlah pohon yang anda tebang dari hutan.
Tuliskan “YA” pada kolom E karena organisasi mengetahui bahwa anda menebang pohon. Kemudian
tulis 0 pada kolom F karena organisasi tidak membayarkan bonus pada kelompok.
Sekarang bersama-sama kita akan menghitung perolehan anda yaitu 30 token dari pohon yang anda
tebang ditambah 32 token dari pohon berdiri. Tuliskan 62 pada kolom G.
2. Contoh dengan 3 pohon.
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 3 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C2” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
sebuah contoh dan 2 karena ini adalah contoh nomor 2. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 3
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pada kartu keputusan, dan angka 3 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 2”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 15 token, karena 3 kali 5 token adalah
15 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
Sebagai suatu kelompok, anda menebang 24 pohon, 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu
ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini,
ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 24
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 56 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama-sama, 15 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 56 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 71 token, harap tuliskan nomor
ini di kolom E.
Sekarang, 24 adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 40, bukan? Ini berarti bahwa kita perlu
menggunakan tumpukan kartu untuk menentukan apakah organisasi akan mengetahui jika anda
menebang pohon dari hutan.
Pilih sebuah kartu dari tumpukan
Nomor kartu yang dipilih adalah xx. Apakah ini artinya? Apakah organisasi mengetahui bahwa anda
menebang pohon dari hutan?
< Moderator memperbolehkan peserta untuk menjawab dengan keras >.
Dengan anda menebang xx pohon, maka organisasi:
a. Mengetahui bahwa anda menebang pohon (apabila nomor kartu sama atau kurang dari 24)
b. Tidak mengetahui bahwa anda menebang pohon (apabila nomor kartu lebih dari 24)
Untuk a: harap tuliskan “TIDAK” pada kolom E karena organisasi tidak akan membayarkan bonus.
Dan tuliskan 0 pada kolom F karena organisasi tidak membayar kelompok.
Untuk b: harap tuliskan “YA” pada kolom E karena organisasi akan membayarkan bonus. Dan tulis 20
pada kolom F karena organisasi memberikan bonus kepada kelompok.
Sekarang kita akan menghitung bersama-sama perolehan anda, 15 token dari pohon yang anda
tebang ditambah 56 token dari pohon berdiri di hutan ditambah 0 (pilihan a) 20 (pilihan b) dari
organisasi, yaitu sebanyak 71 (pilihan a)/91 (pilihan b). Harap tuliskan angka ini pada kolom G.
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Pertanyaan?
Sekarang kita akan melanjutkan putaran 9.
< Kartu keputusan dari putaran 9 dikumpulkan, dan moderator mengumumkan jumlah pohon yang
ditebang dari hutan, ia memindahkan sejumlah pohon dari hutan dan mengumumkan perolehan
token dari pohon yang ditinggalkan dalam hutan. Moderator dan pengamat harus membantu
mengisikan lembar perhitungan.>
<Setelah setiap orang membuat keputusan dan setiap anggota kelompok mengisi kolom C dan D>
Apakah xx adalah sebuah angka yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 40? Jika ya: maka kita akan
menggunakan tumpukan kartu. Apakah xx lebih besar dari jumlah pohon yang anda tebang?
a. Apabila lebih besar: Karena xx lebih besar maka organisasi tidak mengetahui bahwa anda
menebang pohon dari hutan. Tuliskan “YA” pada kolom E dan 20 pada kolom F.
b. Apabila sama atau lebih kecil: Karena xx adalah sama atau lebih kecil, maka organisasi
mengetahui bahwa anda menebang pohon dari hutan. Tuliskan “TIDAK” pada kolom E dan 0
pada kolom F.
<Moderatur harus memantau dan para pengamat akan membantu memeriksa apakah pembayaran
telah ditulis di dalam lembar perhitungan >
<Lanjutkan dengan prosedur yang sama sampai akhir putaran ke-16 >
Kita bergeser pada putaran 10.
Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran 10.
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Tahap kedua (Variasi 3: Bonus dengan pembagian yang setara dan
komunikasi)
<Moderator membagikan lembar perhitungan untuk tahap 2>
Untuk 8 putaran berikutnya, yaitu putaran 9 sampai 16, kita akan tetap bermain sama seperti
sekarang.
Namun sebagai tambahan, ada sebuah organisasi dari luar yang menawarkan untuk membayarkan
bonus kepada kelompok untuk menjaga hutan. Organisasi ini menawarkan untuk membayar 160
token pada kelompok anda, 20 token untuk masing-masing peserta, selama kelompok tidak
menebang pohon dari hutan. Namun demikian, organisasi dari luar ini tidak dapat secara terusmenerus memantau apakah kelompok menebang pohon atau tidak. Organisasi ini akan lebih
mungkin memperhatikan penebangan apabila lebih banyak pohon yang ditebang. Setiap pohon yang
ditebang meningkatkan kemungkinan organisasi akan mendeteksi bahwa pohon-pohon benar
ditebang dari hutan bersama. Apabila kelompok telah menebang pohon dan ini diketahui oleh
organisasi, mereka tidak akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut. Selain itu, apabila
kelompok menebang 40 pohon atau lebih dalam sebuah putaran, organisasi akan selalu mengetahui
hal ini dan tidak akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut.
Apabila kelompok tidak ketahuan menebang pohon selama putaran, organisasi akan memberikan
160 token kepada kelompok: 20 token untuk masing-masing anggota kelompok.
Apabila kelompok menebang satu pohon dalam satu putaran, organisasi akan memiliki 2,5% peluang
untuk mendeteksi penebangan tersebut; apabila mereka mengetahui bahwa pohon memang
ditebang maka mereka tidak akan melakukan pembayaran.
Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih organisasi tidak akan pernah membayarkan bonus
untuk putaran tersebut.
Apabila kelompok menebang 0 pohon organisasi akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut.
<moderator harus menggunakan hutan untuk menunjukkan bagaimana dengan menebang lebih
banyak pohon, akan lebih mudah diketahui bahwa pohon-pohon tersebut hilang.>
Apabila jumlah pohon yang ditebang adalah 1 atau kurang dari 40, saya akan mengambil sebuah
kartu dari sebuah tumpukan yang bernomor 1 sampai 40.
<Moderator menunjukkan tumpukan kartu dan menggunakan skala dari 1 sampai 40>.
Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan apakah organisasi mengetahui jika
sejumlah pohon ditebang. Setelah masing-masing orang memutuskan berapa banyak pohon yang
akan ditebangnya dari hutan, moderator akan mengumpulkan kartu keputusan dan mengumumkan
berapa banyak pohon yang ditebang dan perolehan untuk masing-masing orang dari pohon yang
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ditinggalkan di hutan. Apabila jumlah pohon yang ditebang lebih besar dari 0 tapi kurang dari 40,
moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan yang bernomor 1 sampai 40.
Apabila kartu yang dipilih lebih rendah atau sama dengan jumlah pohon yang ditebang dari hutan
organisasi tidak akan membayar bonus untuk putaran tersebut. Apabila angka pada kartu lebih
tinggi dari jumlah pohon yang ditebang maka organisasi akan membayar bonus untuk putaran
tersebut. Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih maka organisasi tidak akan pernah
membayar bonus untuk putaran tersebut.
<Moderator menunjukkan tumpukan kartu, dan menunjukkan contoh dengan mengambil beberapa
kartu yang berbeda.>

Kemudian
Apabila kelompok menebang 10 pohon, moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari
tumpukan bernomor 1 sampai 40; apabila kartu yang dipilih adalah 10 atau kurang dari itu, maka
organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk putaran itu. Apabila kartu yang dipilih adalah 11
atau lebih besar, organisasi akan membayarkan bonus.
Apabila kelompok menebang 20 pohon, moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari
tumpukan bernomor 1 sampai 40; apabila kartu yang dipilih adalah 20 atau kurang dari itu, maka
organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk putaran itu. Apabila kartu yang dipilih adalah 21
atau lebih besar, organisasi akan membayarkan bonus.
Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih, organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk
putaran tersebut.
Anda harus menuliskan keputusan dan perolehan anda pada lembar perhitungan, selembar kertas
seperti ini.
<Moderator menunjukkan poster dengan lembar perhitungan yang baru.>
Pada kolom pertama berjudul “Nomor Putaran” telah diisikan dengan nomor putaran.
Pada kolom A, “Pohon yang anda tebang dari hutan,” anda harus menuliskan jumlah pohon yang
akan anda tebang dari 0 sampai 10 pada putaran itu. Ini adalah angka yang sama dengan yang anda
tulis pada kartu keputusan.
Pada kolom B, “Perolehan token dari pohon yang ditebang” anda harus mengalikan 5 jumlah pohon
yang anda tebang, dan tulis di kolom A.
Pada kolom C, “Jumlah pohon yang ditebang oleh seluruh kelompok” anda harus menuliskan jumlah
total pohon yang ditebang dari hutan; angka ini diumumkan oleh moderator.
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Pada kolom D, “Perolehan token dari pohon yang ditinggalkan di hutan” anda harus menuliskan
jumlah token yang diperoleh untuk pohon yang ditinggalkan di hutan; angka ini juga diumumkan
oleh moderator.
Pada kolom E, “Apakah organisasi akan membayarkan bonus? Ya atau Tidak” anda harus menuliskan
‘ya’, apabila organisasi membayarkan bonus, dan ‘tidak’ apabila mereka tidak membayarkan bonus.
Pada kolom F, “Token yang saya peroleh dari bonus”, anda harus menuliskan jumlah token yang ada
peroleh dari organisasi. Angka ini akan selalu 0 atau 20.
Pada kolom G “Token yang diperoleh pada putaran ini” anda harus menjumlahkan semua perolehan
anda dari kolom B, D adan F, kolom dengan warna abu-abu.
Village

Group:

Date:

DECISION SHEET 2

A

ROUND NUMBER

TREES YOU CUT FROM THE
FOREST

B

Participant number:

C

D

EARNINGS IN TOKENS FOR
NUMBER OF TREES CUT BY EARNINGS IN TOKENS FOR
THE TREES CUT (for each
THE ENTIRE GROUP
THE TREES LEFT IN THE
tree you will receive 5
(announced by the monitor)
FOREST
tokens)

E

F

G

WILL THE ORGANIZATION
PAY THE BONUS?
YES OR NO

TOKENS I EARNED FROM
THE BONUS

TOKENS EARNED IN THIS
ROUND (=B+D+F)

Example 1

Secara ringkasnya, kelompok anda yang terdiri dari 8 orang memiliki hutan bersama dengan 80
pohon. Selama tiap putaran, masing-masing dari anda akan harus memutuskan berapa banyak
pohon dari hutan yang akan anda tebang antara 0 dan 10; jika diinginkan, anda tidak harus
menebang pohon sama sekali. Sebuah organisasi dari luar telah menawarkan untuk membayar
kelompok untuk menjaga hutan bersama tersebut. Organisasi ini menawarkan untuk membayar 160
token kepada kelompok, yang berarti 20 token untuk masing-masing, jika tidak ada yang menebang
pohon. Namun demikian organisasi dari luar tersebut tidak dapat memonitor secara sempurna
apakah kelompok menebang pohon atau tidak. Organisasi akan lebih mungkin memperhatikan
penebangan pohon sejalan dengan semakin banyaknya jumlah pohon yang ditebang. Masing-masing
pohon yang ditebang meningkatkan 2,5% persen kemungkinan bahwa organisasi akan mengetahui
bahwa sejumlah pohon telah ditebang dari hutan bersama. Apabila kelompok menebang pohon dan
organisasi mengetahuinya, maka tidak akan terjadi pembayaran dalam putaran tersebut. Selain itu,
apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih dalam satu putaran, organisasi akan mengetahui
bahwa anda melakukan penebangan pohon dan tidak akan membayar apapun untuk kelompok pada
putaran tersebut.
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Contoh-contoh
<Komunikasi antara anggota kelompok tidak diperbolehkan selama pemberian contoh. >
<Para pengamat harus mencatat pertanyaan-pertanyaan selama latihan dalam laporan perubahan>
Sebelum memulai latihan kita akan mencoba beberapa contoh. Keputusan yang dibuat dalam
contoh-contoh ini tidak akan mempengaruhi perolehan anda hari ini. Dalam contoh ini, setiap orang
akan menebang jumlah pohon yang sama.
1. Contoh dengan 6 pohon.
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 6 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C1” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
sebuah contoh dan 1 karena ini adalah contoh nomor 1. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 6
pada kartu keputusan, dan angka 6 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 1”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 30 token, karena 6 kali 5 token adalah
30 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
Sebagai suatu kelompok, anda menebang 48 pohon, 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu
ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini,
ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 48
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 32 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama-sama, 30 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 32 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 62 token, harap tuliskan nomor
ini di kolom E.
Baiklah sekarang, 48 lebih besar dari 0 dan lebih besar dari 40, bukan? Ini berarti bahwa organisasi
mengetahui jumlah pohon yang anda tebang dari hutan.
Tuliskan “YA” pada kolom E karena organisasi mengetahui bahwa anda menebang pohon. Kemudian
tulis 0 pada kolom F karena organisasi tidak membayarkan bonus pada kelompok.
Sekarang bersama-sama kita akan menghitung perolehan anda yaitu 30 token dari pohon yang anda
tebang ditambah 32 token dari pohon berdiri. Tuliskan 62 pada kolom G.
2. Contoh dengan 3 pohon.
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 3 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C2” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
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sebuah contoh dan 2 karena ini adalah contoh nomor 2. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 3
pada kartu keputusan, dan angka 3 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 2”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 15 token, karena 3 kali 5 token adalah
15 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
Sebagai suatu kelompok, anda menebang 24 pohon, 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu
ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini,
ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 24
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 56 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama-sama, 15 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 56 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 71 token, harap tuliskan nomor
ini di kolom E.
Sekarang, 24 adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 40, bukan? Ini berarti bahwa kita perlu
menggunakan tumpukan kartu untuk menentukan apakah organisasi akan mengetahui jika anda
menebang pohon dari hutan.
Pilih sebuah kartu dari tumpukan
Nomor kartu yang dipilih adalah xx. Apakah ini artinya? Apakah organisasi mengetahui bahwa anda
menebang pohon dari hutan?
<Moderator memperbolehkan perserta untuk menjawab dengan keras >.
Dengan anda menebang xx pohon, maka organisasi:
a. Mengetahui bahwa anda menebang pohon (apabila nomor kartu sama atau kurang dari 24)
b. Tidak mengetahui bahwa anda menebang pohon (apabila nomor kartu lebih dari 24)
Untuk a: harap tuliskan “TIDAK” pada kolom E karena organisasi tidak akan membayarkan bonus.
Dan tuliskan 0 pada kolom F karena organisasi tidak membayar kelompok.
Untuk b: harap tuliskan “YA” pada kolom E karena organisasi akan membayarkan bonus. Dan tulis 20
pada kolom F karena organisasi memberikan bonus kepada kelompok.
Sekarang kita akan menghitung bersama-sama perolehan anda, 15 token dari pohon yang anda
tebang ditambah 56 token dari pohon berdiri di hutan ditambah 0 (pilihan a) 20 (pilihan b) dari
organisasi, yaitu sebanyak 71 (pilihan a)/91 (pilihan b). Harap tuliskan angka ini pada kolom G.
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Pertanyaan?
Sekarang kita akan melanjutkan putaran 9.
Sebagai tambahan, untuk 8 putaran ini, anda memiliki kesempatan untuk berbicara selama 3
sampai 5 menit dengan kelompok anda sebelum masing-masing putaran.
<Moderator harus membiarkan peserta berbicara sebelum membuat keputusan mereka pada tahap
latihan ini. >.
< Lanjutkan dengan prosedur yang sama sampai akhir putaran ke-16 >
< Kartu keputusan dari putaran 9 dikumpulkan, dan moderator mengumumkan jumlah pohon yang
ditebang dari hutan, ia memindahkan sejumlah pohon dari hutan dan mengumumkan perolehan
token dari pohon yang ditinggalkan dalam hutan. Moderator dan pengamat harus membantu
mengisikan lembar perhitungan.>
<Setelah setiap orang membuat keputusan dan setiap anggota kelompok mengisi kolom C dan D>
Apakah xx adalah sebuah angka yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 40? Jika ya: maka kita akan
menggunakan tumpukan kartu. Apakah xx lebih besar dari jumlah pohon yang anda tebang?
a. Apabila lebih besar: Karena xx lebih besar maka organisasi tidak mengetahui bahwa anda
menebang pohon dari hutan. Tuliskan “YA” pada kolom E dan 20 pada kolom F.
b. Apabila sama atau lebih kecil: Karena xx adalah sama atau lebih kecil, maka organisasi
mengetahui bahwa anda menebang pohon dari hutan. Tuliskan “TIDAK” pada kolom E dan 0
pada kolom F.
<Moderatur harus memantau dan para pengamat akan membantu memeriksa apakah pembayaran
telah ditulis di dalam lembar perhitungan >
< Lanjutkan dengan prosedur yang sama sampai akhir putaran ke-16 >
Kita bergeser pada putaran 10.
Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran 10. Sebelum kita melanjutkan ke putaran 10, anda akan
memiliki kesempatan untuk berbicara selama 3 sampai 5 menit dengan kelompok anda.
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Tahap kedua (Variasi 4 dan 5: Bonus dengan komunikasi pemimpin)
<Moderator membagikan lembar perhitungan untuk tahap 2>
Untuk 8 putaran berikutnya, yaitu putaran 9 sampai 16, kita akan tetap bermain sama seperti
sekarang.
Namun sebagai tambahan, ada sebuah organisasi dari luar yang menawarkan untuk membayarkan
bonus kepada kelompok untuk menjaga hutan. Organisasi ini menawarkan untuk membayar 160
token pada kelompok anda, 20 token untuk masing-masing peserta, selama kelompok tidak
menebang pohon dari hutan. Namun demikian, organisasi dari luar ini tidak dapat secara terusmenerus memantau apakah kelompok menebang pohon atau tidak. Organisasi ini akan lebih
mungkin memperhatikan penebangan apabila lebih banyak pohon yang ditebang. Setiap pohon yang
ditebang meningkatkan kemungkinan organisasi akan mendeteksi bahwa pohon-pohon benar
ditebang dari hutan bersama. Apabila kelompok telah menebang pohon dan ini diketahui oleh
organisasi, mereka tidak akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut. Selain itu, apabila
kelompok menebang 40 pohon atau lebih dalam sebuah putaran, organisasi akan selalu mengetahui
hal ini dan tidak akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut.
Apabila kelompok tidak ketahuan menebang pohon selama putaran, organisasi akan memberikan
160 token kepada kelompok: 20 token untuk masing-masing anggota kelompok.
Apabila kelompok menebang satu pohon dalam satu putaran, organisasi akan memiliki 2,5% peluang
untuk mendeteksi penebangan tersebut; apabila mereka mengetahui bahwa pohon memang
ditebang maka mereka tidak akan melakukan pembayaran.
Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih organisasi tidak akan pernah membayarkan bonus
untuk putaran tersebut.
Apabila kelompok menebang 0 pohon organisasi akan membayarkan bonus untuk putaran tersebut.
<moderator harus menggunakan hutan untuk menunjukkan bagaimana dengan menebang lebih
banyak pohon, akan lebih mudah diketahui bahwa pohon-pohon tersebut hilang.>
Apabila jumlah pohon yang ditebang adalah 1 atau kurang dari 40, saya akan mengambil sebuah
kartu dari sebuah tumpukan yang bernomor 1 sampai 40.
<Moderator menunjukkan tumpukan kartu dan menggunakan skala dari 1 sampai 40>.
Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan apakah organisasi mengetahui jika
sejumlah pohon ditebang. Setelah masing-masing orang memutuskan berapa banyak pohon yang
akan ditebangnya dari hutan, moderator akan mengumpulkan kartu keputusan dan mengumumkan
berapa banyak pohon yang ditebang dan perolehan untuk masing-masing orang dari pohon yang
ditinggalkan di hutan. Apabila jumlah pohon yang ditebang lebih besar dari 0 tapi kurang dari 40,
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moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan yang bernomor 1 sampai 40.
Apabila kartu yang dipilih lebih rendah atau sama dengan jumlah pohon yang ditebang dari hutan
organisasi tidak akan membayar bonus untuk putaran tersebut. Apabila angka pada kartu lebih
tinggi dari jumlah pohon yang ditebang maka organisasi akan membayar bonus untuk putaran
tersebut. Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih maka organisasi tidak akan pernah
membayar bonus untuk putaran tersebut.
Pada permulaan masing-masing putaran, sebelum membuat keputusan anda mempunyai waktu
untuk berbicara dengan anggota kelompok anda, sebagai sebuah kelompok, anda perlu memilih
SATU orang setiap putaran. Jika anda menerima bonus dari organisasi, orang tersebut akan
membuat keputusan tentang bagaimana bonus 160 token tersebut akan dibagi di antara peserta.
<Moderator menunjukkan tumpukan kartu, dan menunjukkan contoh-contoh mengambil kartu yang
berbeda.>

Kemudian
Apabila kelompok menebang 10 pohon, moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari
tumpukan bernomor 1 sampai 40; apabila kartu yang dipilih adalah 10 atau kurang dari itu, maka
organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk putaran itu. Apabila kartu yang dipilih adalah 11
atau lebih besar, organisasi akan membayarkan bonus.
Apabila kelompok menebang 20 pohon, moderator secara acak akan mengambil sebuah kartu dari
tumpukan bernomor 1 sampai 40; apabila kartu yang dipilih adalah 20 atau kurang dari itu, maka
organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk putaran itu. Apabila kartu yang dipilih adalah 21
atau lebih besar, organisasi akan membayarkan bonus.
Apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih, organisasi tidak akan membayarkan bonus untuk
putaran tersebut.
Anda harus menuliskan keputusan dan perolehan anda pada lembar perhitungan, selembar kertas
seperti ini.
<Moderator menunjukkan poster dengan lembar perhitungan yang baru.>
Pada kolom pertama berjudul “Nomor Putaran” telah diisikan dengan nomor putaran.
Pada kolom A, “Pohon yang anda tebang dari hutan,” anda harus menuliskan jumlah pohon yang
akan anda tebang dari 0 sampai 10 pada putaran itu. Ini adalah angka yang sama dengan yang anda
tulis pada kartu keputusan.
Pada kolom B, “Perolehan token dari pohon yang ditebang” anda harus mengalikan 5 jumlah pohon
yang anda tebang, dan tulis di kolom A.
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Pada kolom C, “Jumlah pohon yang ditebang oleh seluruh kelompok” anda harus menuliskan jumlah
total pohon yang ditebang dari hutan; angka ini diumumkan oleh moderator.
Pada kolom D, “Perolehan token dari pohon yang ditinggalkan di hutan” anda harus menuliskan
jumlah token yang diperoleh untuk pohon yang ditinggalkan di hutan; angka ini juga diumumkan
oleh moderator.
Pada kolom E, “Apakah organisasi akan membayarkan bonus? Ya atau Tidak” anda harus menuliskan
‘ya’, apabila organisasi membayarkan bonus, dan ‘tidak’ apabila mereka tidak membayarkan bonus.
Pada kolom F, “Token yang saya peroleh dari bonus”, anda harus menuliskan jumlah token yang ada
terima setelah pembagian dilakukan oleh pemimpin.
Pada kolom G “Token yang diperoleh pada putaran ini” anda harus menjumlahkan semua perolehan
anda dari kolom B, D adan F, kolom dengan warna abu-abu.
Village

Group:

Date:

DECISION SHEET 2

A

ROUND NUMBER

TREES YOU CUT FROM THE
FOREST

B

Participant number:

C

D

EARNINGS IN TOKENS FOR
NUMBER OF TREES CUT BY EARNINGS IN TOKENS FOR
THE TREES CUT (for each
THE ENTIRE GROUP
THE TREES LEFT IN THE
tree you will receive 5
(announced by the monitor)
FOREST
tokens)

E

F

G

WILL THE ORGANIZATION
PAY THE BONUS?
YES OR NO

TOKENS I EARNED FROM
THE BONUS

TOKENS EARNED IN THIS
ROUND (=B+D+F)

Example 1

Secara ringkasnya, kelompok anda yang terdiri dari 8 orang memiliki hutan bersama dengan 80
pohon. Selama tiap putaran, masing-masing dari anda akan harus memutuskan berapa banyak pohon
dari hutan yang akan anda tebang antara 0 dan 10; jika diinginkan, anda tidak harus menebang
pohon sama sekali. Sebuah organisasi dari luar telah menawarkan untuk membayar kelompok untuk
menjaga hutan bersama tersebut. Organisasi ini menawarkan untuk membayar 160 token kepada
kelompok, jika tidak ada yang menebang pohon. Sebagai kelompok, anda harus memilih SATU orang
setiap putaran untuk menerima bonus dari organisasi. Orang tersebut akan membuat keputusan
tentang bagaimana bonus 160 token itu akan dibagi di antara peserta. Anda akan memilih orang yang
bertugas melakukan hal tersebut sebelum anda membuat keputusan untuk putaran itu.
Organisasi dari luar yang menawarkan pembayaran bonus untuk mengonservasi hutan tersebut
tidak dapat memonitor secara sempurna apakah kelompok menebang pohon atau tidak. Organisasi
akan lebih mungkin memperhatikan penebangan pohon sejalan dengan semakin banyaknya jumlah
pohon yang ditebang. Masing-masing pohon yang ditebang meningkatkan 2,5% persen kemungkinan
bahwa organisasi akan mengetahui bahwa sejumlah pohon telah ditebang dari hutan bersama.
Apabila kelompok menebang pohon dan organisasi mengetahuinya, maka tidak akan terjadi
pembayaran dalam putaran tersebut. Selain itu, apabila kelompok menebang 40 pohon atau lebih
dalam satu putaran, organisasi akan mengetahui bahwa anda melakukan penebangan pohon dan
tidak akan membayar apapun untuk kelompok pada putaran tersebut.
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Contoh-contoh
<Komunikasi antara anggota kelompok tidak diperbolehkan selama pemberian contoh. Juga untuk
contoh mereka tidak akan memilih pemimpin. Jangan memberikan contoh terkait pembagian
bonus, hanya jelaskan bagaimana prosedurnya akan berlangsung.>
<Para pengamat harus mencatat pertanyaan-pertanyaan selama latihan dalam laporan perubahan>
Sebelum memulai latihan kita akan mencoba beberapa contoh. Keputusan yang dibuat dalam
contoh-contoh ini tidak akan mempengaruhi perolehan anda hari ini. Dalam contoh ini, setiap orang
akan menebang jumlah pohon yang sama.
1. Contoh dengan 6 pohon.
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 6 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C1” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
sebuah contoh dan 1 karena ini adalah contoh nomor 1. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 6
pada kartu keputusan, dan angka 6 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 1”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 30 token, karena 6 kali 5 token adalah
30 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
Sebagai suatu kelompok, anda menebang 48 pohon, 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu
ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini,
ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini, ditambah 6 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 48
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 32 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama-sama, 30 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 32 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 62 token, harap tuliskan nomor
ini di kolom E.
Baiklah sekarang, 48 lebih besar dari 0 dan lebih besar dari 40, bukan? Ini berarti bahwa organisasi
mengetahui jumlah pohon yang anda tebang dari hutan.
Tuliskan “YA” pada kolom E karena organisasi mengetahui bahwa anda menebang pohon. Kemudian
tulis 0 pada kolom F karena organisasi tidak membayarkan bonus pada kelompok.
Sekarang bersama-sama kita akan menghitung perolehan anda yaitu 30 token dari pohon yang anda
tebang ditambah 32 token dari pohon berdiri. Tuliskan 62 pada kolom G.
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2. Contoh dengan 3 pohon.
Dalam contoh ini masing-masing dari anda akan menebang 3 pohon. Silakan ambil sebuah kartu
keputusan, dan tuliskan “C2” pada tempat yang bertuliskan nomor putaran, karena ini adalah
sebuah contoh dan 2 karena ini adalah contoh nomor 2. Selanjutnya, tuliskan X di samping angka 3
pada kartu keputusan, dan angka 3 pada lembar perhitungan anda pada kolom A sel pertama yang
kosong di sepan sel “contoh 2”. Sekarang, karena anda menerima 5 token untuk masing-masing
pohon yang anda tebang, dalam contoh ini anda memperoleh 15 token, karena 3 kali 5 token adalah
15 token; tuliskan angka ini pada kolom B.
Ambil kartu keputusan dan pindahkan pohon dari hutan.
Sebagai suatu kelompok, anda menebang 24 pohon, 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu
ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini,
ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini, ditambah 3 dari bapak/ibu ini (sambil
menunjuk pada masing-masing peserta). Harap tuliskan angka ini pada kolom C.
Harap diingat bahwa pada awal putaran anda memiliki 80 pohon pada hutan bersama dikurangi 24
pohon yang ditebang sehingga meninggalkan 56 pohon berdiri; tuliskan nomor ini pada kolom D.
Sekarang kita menghitung perolehan anda bersama-sama, 15 token dari pohon yang anda tebang
ditambah 56 token dari pohon yang masih berdiri di hutan menjadi 71 token, harap tuliskan nomor
ini di kolom E.
Sekarang, 24 adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 40, bukan? Ini berarti bahwa kita perlu
menggunakan tumpukan kartu untuk menentukan apakah organisasi akan mengetahui jika anda
menebang pohon dari hutan.
Pilih sebuah kartu dari tumpukan
Nomor kartu yang dipilih adalah xx. Apakah ini artinya? Apakah organisasi mengetahui bahwa anda
menebang pohon dari hutan?
< Moderator memperbolehkan peserta untuk menjawab dengan keras >.
Dengan anda menebang xx pohon, maka organisasi:
a. Mengetahui bahwa anda menebang pohon (apabila nomor kartu sama atau kurang dari 24)
b. Tidak mengetahui bahwa anda menebang pohon (apabila nomor kartu lebih dari 24)
Untuk a: harap tuliskan “TIDAK” pada kolom E karena organisasi tidak akan membayarkan bonus.
Dan tuliskan 0 pada kolom F karena organisasi tidak membayar kelompok.
Untuk b: harap tuliskan “YA” pada kolom E karena organisasi akan membayarkan bonus. Apabila ini
terjadi selama kegiatan, maka orang yang dipilih oleh kelompok untuk membagikan bonus akan
membuat keputusannya secara pribadi. Kemudian anda akan menerima selembar kertas yang
menyatakan berapa banyak token yang anda peroleh dari bonus.
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Sekarang kita akan menghitung bersama-sama perolehan anda, 15 token dari pohon yang anda
tebang ditambah 56 token dari pohon berdiri di hutan ditambah 0 (pilihan a). Untuk pilihan b akan
bergantung pada jumlah token yang anda peroleh dari orang yang melakukan pembagian bonus.
Pertanyaan?
Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran 9.
Seperti disebutkan sebelumnya, anda memiliki 5 menit untuk mendiskusikan dalam kelompok anda
sebelum masing-masing putaran untuk membicarakan tentang latihan ini dan juga untuk
menentukan siapa yang akan bertugas membagi bonus jika organisasi membayarkan bonus. Ketika 5
menit sudah berakhir, anda akan memberitahukan saya siapa yang akan bertugas melakukan hal
tersebut. Jadi silakan berdiskusi selama 5 menit dan harap beritahukan kepada saya siapa yang anda
pilih untuk menjadi perwakilan kelompok yang akan menerima pembayaran bonus pada Putaran 9
jika memang anda layak mendapatkan pembayaran tersebut.
<Pengamat harus melengkapi protokol observasi >
Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran 9.
<Setelah percakapan selama 5 menit >
Siapakah yang anda pilih untuk menerima dan membagi bonus jika organisasi memberikan bonus
tersebut?
<Pengamat harus menulis nomor peserta pada formulir pemimpin>
< Kartu keputusan dari putaran 9 dikumpulkan, dan moderator mengumumkan jumlah pohon yang
ditebang dari hutan, ia memindahkan sejumlah pohon dari hutan dan mengumumkan perolehan
token dari pohon yang ditinggalkan dalam hutan. Moderator dan pengamat harus membantu
mengisikan lembar perhitungan.>
<Setelah setiap orang membuat keputusan dan setiap anggota kelompok mengisi kolom C dan D>
Apakah xx adalah sebuah angka yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 40? Jika ya: maka kita akan
menggunakan tumpukan kartu. Apakah xx lebih besar dari jumlah pohon yang anda tebang?
a. Apabila lebih besar: Karena xx lebih besar maka organisasi tidak mengetahui bahwa anda
menebang pohon dari hutan. Tuliskan “YA” dan tunggu untuk memperoleh informasi tentang
bonus.
b. Apabila sama atau lebih kecil: Karena xx adalah sama atau lebih kecil, maka organisasi
mengetahui bahwa anda menebang pohon dari hutan. Tuliskan “TIDAK” pada kolom E dan 0
pada kolom F.
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<Apabila masyarakat memperoleh bonus, anda harus memberikan formulir alokasi kepada orang
yang dipilih untuk melakukan pembagian bonus. Anda harus menjelaskan kepada peserta bahwa
orang yang mereka pilih sedang memutuskan bagaimana untuk membagi bonus, dan bahwa mereka
akan memperoleh bagian mereka dari bonus secara pribadi setelah orang tersebut melakukannya.
Setelah ia selesai dengan distribusi, seseorang dari tim perlu memverifikasi bahwa jumlah totalnya
adalah 160 dan selanjutnya mengisi distribusi dari kartu bonus.>
<Moderator harus memantau dan para pengamat membantu memeriksa bahwa pembayaran telah
ditulis dalam lembar perhitungan>
<Lanjutkan dengan prosedur yang sama sampai akhir putaran 16>
Kita melanjutkan ke putaran 10
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Tahap ketiga (Untuk semua kelompok)
<Moderator membagikan lembar perhitungan untuk tahap 3>.
Untuk 8 putaran yang terakhir anda akan menggunakan aturan yang sama dengan yang kita gunakan
pada 8 putaran pertama. Oleh karena itu anda akan membuat keputusan untuk 8 putaran lagi.
Ingat bahwa pada permulaan masing-masing putaran, kelompok anda terdiri dari 8 orang yang
memiliki hutan bersama dengan 80 pohon. Masing-masing peserta harus memutuskan apabila ia
akan menebang pohon. Keputusan ini akan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan semua
peserta dan anda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Harap tidak menunjukkan formulir anda
pada orang lain.
Keputusan yang dibuat selama latihan ini tidak hanya akan mempengaruhi penghasilan perorangan
anda namun juga penghasilan kelompok.
Pada masing-masing putaran, masing-masing dari anda harus memutuskan berapa banyak pohon
antara 0-10 yang akan anda tebang dari hutan bersama. Ini berarti bahwa anda dapat menebang 0,
atau 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9, atau 10 pohon. Apabila
diinginkan, anda dapat mengulang angka yang telah anda pilih sebelumnya, yang harus diingat
adalah bahwa angka tersebut harus antara 0 dan 10. Ingat bahwa,
 Untuk masing-masing pohon yang anda tebang dari hutan bersama anda akan menerima 5
token.
 Untuk masing-masing pohon yang ditinggalkan berdiri di dalam hutan, anda dan anggota
kelompok yang lain akan menerima 1 token.
Sekarang kita akan menuju pada putaran 1.
Silakan anda membuat keputusan.
Lembar perhitungan untuk putaran ini sama dengan yang kita gunakan untuk 8 putaran yang
pertama.
Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran 17.
Silakan anda membuat keputusan.
< Kartu keputusan dari putaran 17 dikumpulkan, dan moderator mengumumkan jumlah pohon yang
ditebang dari hutan dan berapa pohon yang ditinggalkan dalam hutan. Moderator dan pengamat
harus membantu mengisikan lembar perhitungan.>
<Lanjutkan dengan prosedur yang sama sampai akhir putaran 24>
Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran 18.
Setelah putaran 24

38

WP7 Protokol Lapangan: Modul dan Manual Pelatihan

Ini adalah putaran yang terakhir dari kegiatan. Sesaat lagi sambil anda mengisi sebuah survei dengan
salah satu dari kami, kami akan menghitung penghasilan anda dalam shillings dan kami akan
membayar anda secara perorangan.
[Lembar-lembar perhitungan diambil dan salah satu anggota tim akan menghitung penghasilan
sementara dua yang lain melakukan survei.]
Sekali lagi terima kasih untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan hari ini. Harap diingat bahwa semua
yang terjadi di sini hanya untuk kegiatan ini saja. Keputusan yang baru saja anda buat hanya
merupakan bagian dari kegiatan dan tidak ada hubungannya dengan siapakah anda dalam kehidupan
yang sebenarnya. Apabila anda memiliki komentar atau pertanyaan tentang kegiatan dan apa yang
kami lakukan di sini, silakan bertanya kepada mereka sekarang. Terima kasih banyak.
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Lampiran 1. Survei Pre-kegiatan untuk Kegiatan PES
Informasi yang dicetak miring tidak boleh dibacakan kepada peserta
Instruksi: Survei ini harus dilaksanakan secara verbal, duduk dengan terwawancara/responden,
dengan seorang penerjemah, jika diperlukan.
Harap catat jawabannya secara apa adanya, hindari interpretasi atau mempersingkat, dan pastikan
bahwa jawabannya relevan. Pastikan bahwa anda bertanya persis seperti kalimat pertanyaannya.
Anda boleh menanyakan pertanyaan tambahan untuk mengklarifikasi apabila sesuatu tidak jelas.
Pastikan anda menanyakan semua pertanyaan. Terima kasih!
x_pr_1
x_pr_2
x_pr_3
x_pr_4
x_pr_5

ID Penelitian:______________________________
ID Negara:______________________________
ID Lokasi:______________________________
Tanggal survei (mm-dd-yy):______________________________
Nama penyurvei:_____________________________

(Instruksi untuk dibacakan kepada seluruh peserta) Semua jawaban anda bersifat rahasia dan hanya
akan tersedia bagi semua anggota tim penelitian. Kami mengundang anda untuk berbagi
pengalaman anda, namun jika diinginkan, anda tidak harus menjawab semua pertanyaan. Sekarang
saya akan memberikan sebuah kartu dengan nomor peserta, nomor ini akan menjadi ID anda selama
latihan.
Pada masing-masing lokasi, sebuah kelompok (identifikasi kelompok bergantung pada variasi
kegiatan yang anda lakukan) akan ditetapkan untuk masing-masing kelompok peserta, dan dalam
masing-masing kelompok, masing-masing peserta akan diberikan nomor (dari 1 sampai 8).
x_pr_6
x_pr_7
x_pr_8
x_pr_9
x_pr_10

ID Kelompok:______________________________
ID Peserta no.______________________________
Tahun Kelahiran:______________________________
Jenis Kelamin L P
Apa tingkat pendidikan terakhir anda yang terselesaikan?

x_pr_het1
Dibandingkan penduduk lain di desa, bagaimana anda menggambarkan situasi ekonomi anda?
Apakah anda menganggap diri anda sebagai: (pilih satu)
___
1—Sangat miskin
___
2—Miskin
___
3—Rata-rata (tidak terlalu miskin dan tidak terlalu kaya)
___
4—Kaya
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Tidak
x_pr_het2
x_pr_het3
x_pr_het4

Ya

Apakah anda meyakini bahwa perbedaan ekonomi menyebabkan
pengelompokan yang penting di desa?
Apakah anda meyakini bahwa ras atau etnik menyebabkan pengelompokan
yang penting di desa?
Apakah anda meyakini bahwa beberapa orang tidak dilibatkan dalam
kegiatan kelompok karena jenis kelamin mereka?

Apakah anda setuju dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini? Untuk masing-masing pernyataan
harap nyatakan sejauh mana anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dengan
menggunakan skala berikut ini.
1.
Saya sangat
tidak setuju

2.
Tidak setuju

3.
Agak tidak
setuju

4.
Agak setuju

5.
Setuju

6.
Sangat setuju

x_pr_env1. Penting bagi saya untuk menjaga alam dan melindungi sumber daya alam di desa saya.
______
x_pr_env2. Desa seharusnya dapat melakukan lebih untuk melindungi sumber daya alam _____
x_pr_env3. Kebanyakan penduduk desa peduli tentang kesehatan dan kondisi sumber daya alamnya.
_____
x_pr_env4. Desa telah berhasil melindungi lingkungan alamnya. ____
x_pr_env5. Dibandingkan dengan desa lain di sekitar sini, kondisi hutan di desa ini lebih baik. ____
x_pr_trust1. Saya percaya bahwa kerjasama dan bekerja sama merupakan hal yang sangat penting.
____
x_pr_trust2. Ketika anda membantu orang lain di desa, mereka selalu membalasnya. ____
x_pr_trust3. Saya mempercayai sebagian besar orang di desa ini. ____
x_pr_trust4. Kebanyakan orang dalam masyarakat ini saling percaya satu sama lain. ____
x_pr_trust5. Berapa banyak orang dalam masyarakat ini yang dapat anda andalkan bantuannya di
saat dibutuhkan? Apakah menurut anda: (pilih satu)
1. ___Sangat sedikit
2. ___ Sedikit
3. ___ Banyak
4. ___ Semua
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Survei Pasca-Kegiatan
x_po_1 ID Penelitian:______________________________
x_po_2 ID Negara:______________________________
x_po_3 ID Lokasi:______________________________
x_po_4 Tanggal survei (dd-mm-yy):______________________________
x_po_5 ID Kelompok:______________________________
x_po_6 ID Peserta no.:______________________________
x_po_7 Nama penyurvei: ____________________________
Instruksi untuk staf yang melaksanakan wawancara: Sejumlah pertanyaan ini harus ditanyakan
untuk masing-masing peserta secara individual, segera setelah kegiatan.
x_po_1 Apakah anda menikmati berpartisipasi dalam permainan hari ini?

x_po_2 Apakah anda belajar hal-hal baru?

Dua pertanyaan berikut ini hanya berlaku untuk variasi kegiatan dengan bonus
x_po_3 Dalam permainan ini, sebuah organisasi dari luar menawarkan pembayaran bagi desa untuk
menjaga hutan anda. Bagaimana menurut anda cara pembayaran ini dibagi diantara peserta?

x_po_4 Apakah menurut anda cara pembayaran ini dibagi di antara para peserta sudah adil?

x_po_het1 Apakah keluarga anda (yang tinggal bersama anda) memiliki akses terhadap lahan
untuk budidaya atau memberi makan ternak?

x_po_het2
Berapa hektar (lapangan sepak bola)? (Pastikan untuk menentukan unit ukuran: kami akan
mengkonversinya kemudian)

x_po_het3
Apakah anda atau keluarga anda (yang tinggal bersama anda) memiliki lahan sendiri?

x_po_het4
Berapa hektar (lapangan sepak bola) lahan yang merupakan milik rumah tangga/keluarga anda?
(Pastikan untuk menentukan unit ukuran: kami akan mengkonversinya kemudian)
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x_po_het5
Apakah rumah yang anda tempati adalah milik anda sendiri?

x_po_het6
Jika rumah yang anda tempati bukan milik anda sendiri, apakah anda menyewa rumah tersebut?

x_po_het7
Apabila anda tidak memiliki atau menyewa rumah, apakah anda tinggal di sebuah rumah atau
pertanian sebagai pengurus rumah tersebut?

x_po_het8
Ada sekitar berapa banyak ternak besar, seperti sapi, kerbau, keledai, kuda atau bagal (peranakan
kuda dan keledai) yang dimiliki rumah tangga anda sendiri?

x_po_het9
Ada sekitar berapa banyak ternak berukuran menengah, seperti domba, kambing dan babi, yang
dimiliki rumah tangga anda sendiri?

x_po_het10
Apakah anda memiliki sumber listrik? Panel solar?

x_po_het11
Ada berapa ruangan (termasuk dapur, ruang tamu, kamar madi, dll) yang ada di tempat tinggal
anda?

x_po_het12
Terbuat dari apakah atap rumah anda? (Apabila jawabannya bukan salah satu dari pilihan di bawah
ini, lakukan klarifikasi sebelum menggunakan kategori ‘Lain-lain’)
A. Jerami (rumput, daun-daun atau daun palem)
B. Kulit pohon
C. Atap sirap plastik, fiberglass atau lembaran (Plastic shingles, Fiberglass or sheets)
D. Besi (bergelombang atau lainnya)
E. Keramik
F. Semen
G. Lain-lain_____________________
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x_po_het13
Terbuat dari apakah dinding rumah anda? (Apabila jawabannya bukan salah satu dari pilihan di
bawah ini, lakukan klarifikasi sebelum menggunakan kategori ‘Lain-lain’)
A. Jerami (rumput, daun-daun atau daun palem)
B. Bambu
C. Plastik
D. Adobe atau kombinasi pasir lumur dan anyaman daun dan ranting (mud/wattle)
E. Fiberglass
F. Besi
G. Kayu
H. Semen
I. Batu bata
J. Batu atau laterit
K. Lain-lain_____________________
x_po_het14
Terbuat dari apakah lantai rumah anda? (Apabila jawabannya bukan salah satu dari pilihan di bawah
ini, lakukan klarifikasi sebelum menggunakan kategori ‘Lain-lain’)
A. Bumi/tanah
B. Kayu
C. Semen
D. Keramik
E. Lain-lain_____________________
x_po_het15
Apakah anda menerima suatu bentuk subsidi (untuk kesehatan, pendidikan, pertanian atau tujuan
lain) dari pemerintah atau lembaga lainnya?

x_po_het16
Apakah anda menerima suatu bentuk kiriman penghasilan (dari dalam atau luar negeri) secara rutin?

Apakah anda setuju dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini? Untuk masing-masing pernyataan
harap nyatakan sejauh mana anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dengan
menggunakan skala berikut ini.
1.
Saya sangat
tidak setuju

2.
Tidak setuju

3.
Agak tidak
setuju

4.
Agak setuju

5.
Setuju

6.
Sangat setuju

x_po_trust6 Sebagian besar peserta dalam kegiatan hari ini saling mempercayai satu sama lain
PES_1 Apakah ada organisasi dari luar yang datang ke desa anda dan mendorong desa anda untuk
terlibat dalam suatu bentuk kegiatan konservasi?
PES_1 .a. Jika ya, apakah organisasi tersebut?
PES_1 .b. Kegiatan konservasi apa yang mereka dorong? Mohon dijelaskan.
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PES_2. Apakah anda mengetahui jika ada orang-orang yang terlibat (atau pernah) dalam kegiatan
konservasi?
PES_2 .a. Jika ya, kegiatan apakah itu? Mohon dijelaskan

PES_3. Apakah anda mengetahui jika ada orang-orang yang menerima pembayaran dari suatu
kegiatan konservasi?
PES_3 .a. Jika ya, kegiatan apakah itu? Mohon dijelaskan

PES_4. Pernahkah anda menerima pembayaran dari suatu kegiatan konservasi?
PES_4 .a. Jika ya, kegiatan apakah itu? Mohon dijelaskan

x_pr_11. Siapakah yang membuat keputusan penting dalam rumah tangga anda? Dengan kata lain,
siapa yang dianggap sebagai kepala rumah tangga? (Kami ingin suatu bentuk hubungan, mis: “ayah
saya”, “istri saya” bukan nama.)
__________________

x_pr_12
Berapa lama orang yang membuat keputusan penting dalam keluarga anda
menempuh pendidikannya? (Tanyakan ini hanya apabila ini bukan orang yang disurvei) _________

x_po_lek_1: Berapa kali anda mengunjungi hutan selama bulan lalu?
____________________________________________

x_po_lek_2: Secara umum, ketika anda mengunjungi hutan, berapa lama waktu yang anda habiskan
di sana? Pilih satu.
___
1—Tidak pernah mengunjungi hutan
___
2— Satu jam atau kurang dari satu jam
___
3— Setengah hari atau tidak sampai, tapi lebih dari satu jam
___
4— Sepanjang hari atau tidak sampai, namun lebih dari setengah hari
___
5— Lebih dari satu hari
x_po_lek_3: ¿Mengapa anda pergi ke hutan?

Sekarang kita telah selesai. Terima kasih banyak.
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Lampiran 2. Protokol Wawancara Kualitatif
Protokol ini merupakan panduan untuk wawancara kualitatif dan terbuka (open ended) yang
menjelaskan jenis pertanyaan dan cakupan pertanyaan yang harus diinvestigasi oleh pewawancara.
Pertanyaan-pertanyaan ini dan cakupan topik harus dilihat sebagai panduan umum, dan bukan
sebagai teks yang kaku. Pewawancara dapat memilih untuk mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang
sesuai, kemudian mendorong responden untuk memperluas jawaban mereka melalui pertanyaanpertanyaan tambahan.
Panduan wawancara ini, seperti digambarkan akan membutuhkan waktu terlalu lama jika diterapkan
untuk satu wawancara tunggal.
Protokol ini harus diterapkan pada 2-3 individu per desa. Perangkat desa, pimpinan kelompok
perempuan, pimpinan organisasi lingkungan hidup, tetua desa. Anda harus mewawancara
setidaknya 2-4, dan termasuk setidaknya seorang perempuan.

Konteks dan Sejarah
Apakah kejadian besar yang terjadi sepanjang sejarah desa?





Dalam 5 tahun terakhir?
10 tahun?
25 tahun?
100 tahun?

Sejarah keseluruhan desa?
Apakah ada tokoh penting di desa yang penting atau pernah menjadi toko penting untuk desa di
masa lalu?
Apakah tantangan utama yang dihadapi oleh desa?

Hutan





Apa produk utama yang diambil dari hutan?
Berapa persentase dari desa yang menerima pendapatan yang berhubungan langsung dengan
sumber daya hutan?
Apakah ada penduduk di desa ini yang menerima pembayaran untuk konservasi hutan?
Bisakah anda menjelaskan bagaimana program itu berjalan? (berapa banyak orang di desa yang
terlibat, apakah orang-orang senang dengan program ini, bagaimana pembayaran ditetapkan
dan untuk siapa)
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Keragaman
Dalam desa anda, kelompok-kelompok apakah yang dapat Anda identifikasi? Misalnya, apakah ada
perbedaan dalam:
 Berapa banyak kelompok agama yang ada di desa? Berapa banyak kelompok etnis yang ada di
desa?
 Berapa banyak partai politik yang ada di desa?
 Apakah anggota kelompok yang berbeda dapat bekerja sama, atau apakah mereka mengalami
kesulitan untuk bekerja sama?
 Dapatkah anda menggambarkan satu waktu ketika kelompok-kelompok tidak dapat
menyelesaikan sesuatu karena perpecahan di dalam desa?
Apa yang membuat sulit bagi mereka untuk bekerja sama?
1. Tujuan yang berbeda, kepentingan yang berbeda?
2. Keyakinan dan cara memahami cara sesuatu bekerja yang berbeda?
3. Kurangnya kepercayaan?
4. Kebencian atau konflik kepribadian?
5. Prasangka, pengkelasan, rasisme dll?

Ketidaksetaraan









Apakah ada ketidaksetaraan-yaitu, perbedaan antara kaya dan miskin orang-di desa?
Apakah ada ketidaksetaraan jender-yaitu, perbedaan antara pria dan wanita-di desa?
Apakah kesenjangan ekonomi menjadi penyebab perpecahan di desa?
Siapa yang memegang kekuasaan?
Bagaimana perempuan terwakili dalam dewan?
Siapa yang mengatur agenda dalam dewan tersebut?
Apakah ketidaksetaraan menyebabkan kesulitan bagi orang-orang di desa untuk bekerja sama?
Dapatkah anda menjelaskan satu waktu ketika ketidaksetaraan menyebabkan sulitnya atau
mustahil bagi desa untuk menyelesaikan sesuatu?
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Latihan pemetaan partisipatif
Tanyakan pada perangkat desa apabila beliau mengetahui batas-batas desa.
Seberapa besar hutan yang bisa diakses desa? Apakah mungkin untuk berjalan menyusuri batasbatas wilayah ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Dari potret udara ini (tunjukkan gambar satelit dengan resolusi tinggi) dapat dibedakan beberapa
karakteristik desa ini dan sumber daya hutannya. Bentukan lahan apa yang dapat anda kenali? Minta
orang-orang berkumpul di sekitar poster dan biarkan mereka membahas hal-hal apa yang mereka
lihat dari representasi peta.
Tepatnya bagian sebelah mana yang paling sering dikunjungi penduduk desa untuk mengumpulkan
hasil-hasil hutan termasuk kayu bakar? Apakah ada aliran air/sungai yang penting di dalam hutan?
Apakah ada bagian dari hutan ini yang keramat? Apakah ada daerah yang dilindungi? Berapa lama
waktu yang dibutuhkan untuk berjalan ke dari pusat desa ke berbagai bentukan lahan yang berbeda
bahwa anda baru saja diidentifikasi? (tandai ini pada peta). Apakah anda dapat menarik batas-batas
hutan, batas desa anda yang diakui oleh tetangga anda sebagai garis batas yang dapat diterima?
Apakah ada wilayah yang dipersengkatakan? Dimana?
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Lampiran 3. Kartu keputusan
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Lampiran 4. Lembar perhitungan 1 and 3
Desa:

Kelompok:

Tanggal:

Lembar perhitungan 1

Nomor
putaran

Nomor peserta:

A

B

C

D

E

Pohon yang
anda tebang
dari hutan

Perolehan token
dari pohon yang
ditebang (untuk
masing-masing
pohon anda akan
menerima
5 token) (A*5)

Jumlah pohon
yang ditebang
oleh seluruh
kelompok
(diumumkan
oleh
moderator)

Perolehan token
untuk pohon yang
ditinggalkan di
hutan (diumumkan
oleh moderator)
(80-C)

Token yang diperoleh pada
putaran ini (=B+D)

Contoh 1
Contoh 2
Contoh 3
1
2
3
4
5
6
7
8
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Desa:

Kelompok:

Tanggal:

Lembar perhitungan 3

Nomor
putaran

A

B

Pohon yang
anda tebang
dari hutan

Perolehan token
dari pohon yang
ditebang (untuk
masing-masing
pohon anda akan
menerima
5 token) (A*5)

Jumlah pohon
yang ditebang
oleh seluruh
kelompok
(diumumkan
oleh
moderator)

Nomor peserta:
A

B

Perolehan token
untuk pohon yang
ditinggalkan di
hutan (diumumkan
oleh moderator)
(80-C)

Token yang diperoleh pada
putaran ini (=B+D)

17
18
19
20
21
22
23
24
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Lampiran 5. Lembar perhitungan 2 komunikasi
Desa:

Kelompok:

Tanggal:

Lembar perhitungan 2

Nomor
putaran

A

B

Pohon yang anda
tebang dari
hutan

Perolehan token
dari pohon yang
ditebang (untuk
masing-masing
pohon anda
akan menerima
5 token) (A*5)

Jumlah pohon
yang ditebang
oleh seluruh
kelompok
(diumumkan
oleh moderator)

Nomor peserta:
A

B

Perolehan token
untuk pohon
yang
ditinggalkan di
hutan
(diumumkan
oleh moderator)
(80-C)

Token yang diperoleh
pada putaran ini (=B+D)

9
10
11
12
13
14
15
16
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Lampiran 6. Lembar perhitungan 2 bonus
Desa:

Kelompok:

Tanggal:

Lembar perhitungan 2

Nomor
putaran

Nomor peserta:

A

B

C

D

E

F

G

Pohon
yang anda
tebang
dari hutan

Perolehan
token dari
pohon yang
ditebang
(untuk
masingmasing
pohon anda
akan
menerima 5
token)

Jumlah pohon
yang ditebang
oleh seluruh
kelompok
(diumumkan
oleh monitor)

Perolehan
token
untuk
pohon
yang
ditinggalk
an di
hutan

Apakah
organisasi akan
membayarkan
bonus
ya atau tidak

Token
yang
saya
peroleh
dari
bonus

Token yang
diperoleh
pada putaran
ini (=B+D+F)

Contoh 1
Contoh 2
Contoh 3
9
10
11
12
13
14
15
16
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Lampiran 7. Formulir alokasi
Desa:

Tanggal:
FORMULIR ALOKASI

Nomor peserta:

Nomor kelompok

Nomor putaran

Organisasi dari luar membayar bonus pada kelompok dan anda terpilih oleh mereka untuk membagikan 160 token

Nomor pemain

1

2

3

4

5

6

7

8

Berapa token yang anda
berikan kepada pemain

Desa:

Tanggal:
FORMULIR ALOKASI

Nomor peserta:

Nomor kelompok

Nomor putaran

Organisasi dari luar membayar bonus pada kelompok dan anda terpilih oleh mereka untuk membagikan 160 token

Nomor pemain

1

2

3

4

5

6

7

8

Berapa token yang anda
berikan kepada pemain

Desa:

Tanggal:
FORMULIR ALOKASI

Nomor peserta:

Nomor kelompok

Nomor putaran

Organisasi dari luar membayar bonus pada kelompok dan anda terpilih oleh mereka untuk membagikan 160 token

Nomor pemain

1

2

3

4

5

6

7

8

Berapa token yang anda
berikan kepada pemain
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Lampiran 8. Distribusi bonus
Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Putaran
Nomor
peserta

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus

Token yang
anda peroleh
dari bonus
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Lampiran 9. Pemimpin
Desa ___________________
Kelompok _________________________
Pengamat ________________________
Tanggal ______________________
Peserta yang dipilih untuk menjadi pemimpin
Putaran 9
Putaran 10
Putaran 11
Putaran 12
Putaran 13
Putaran 14
Putaran 13
Putaran 14
Putaran 15
Putaran 16

60

WP7 Protokol Lapangan: Modul dan Manual Pelatihan

Lampiran 10. Protokol CIFOR observasi
Masyarakat _____________________
Pengamat _____________________

Tanggal ___________

Putaran _______________

Perlakuan _______________________
0

1

2

3

Tidak sama
sekali

Sedikit

Sedang

Banyak









0

1

2

3

Peserta (mencoba untuk)
mengkoordinasikan pemanenan
pohon









0

1

2

3

Peserta menyampaikan penerapan
suatu strategi/norma/aturan
bersama









0

1

2

3









0

1

2

3









0

1

2

3

Peserta memuji peserta lain karena
mematuhi strategi/norma/aturan









0

1

2

3

Peserta mengkritik atau atau
memarahi peserta lain karena tidak
mematuhi strategi/norma/aturan









0

1

2

3

Apakah menurut anda para peserta
saling mempercayai satu sama lain?









0

1

2

3

Tingkah Laku

Para peserta memberikan informasi
tentang kondisi hutan

Peserta mendiskusikan cara untuk
memaksimalkan penghasilan
mereka
(pertanyaan ini hanya berlaku untuk
kelompok komunikasi)
Peserta mendiskusikan cara
memperoleh bonus
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Tingkah Laku

Berapa banyak peserta yang
berbicara?

Berapa banyak waktu (%) yang
digunakan masing-masing peserta
untuk berbicara?

Dapatkah anda mengidentifikasi
seorang peserta yang memimpin
diskusi pada putaran ini? Tuliskan
siapa (nomor peserta).
Menurut pendapat anda, seberapa
banyak kelompok ini berbicara?

0

1

2

3

Tidak sama
sekali

Sedikit

Sedang

Banyak









0

1

2

3

Tidak ada

Sedikit

Sekitar
setengah dari
mereka

(Hampir)
semua dari
mereka

1: ___ %

1: ___ %

1: ___ %

1:
___
%

5: ___ %

5: ___ %

5: ___ %

5:
___
%

Ya, ___________________________
Tidak, saya tidak melihat ada pemimpin








0

1

2

3

Tingkah laku menarik lainnya
(jelaskan)
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Lampiran 11. Buku Kode untuk Protokol Observasi
Instruksi untuk anggota tim: Di bawah ini, terdapat contoh tingkah laku/kutipan yang berhubungan
dengan masing-masing topik pada protokol observasi. Ini BUKAN merupakan sebuah daftar yang
lengkap, hanya sebuah panduan, untuk memberikan anda gambaran dari apa yang ingin kita
peroleh. Tingkah laku peserta kemungkinan akan agak berbeda, jadi gunakan logika anda untuk
mengkualifikasinya. Untuk masing-masing topik pada protokol observasi kami mendaftar beberapa
kemungkinan tingkah laku yang kami amati selama uji coba kami (dengan contoh jawaban yang
mungkin disampaikan peserta tercetak miring) – harap kodekan tingkah laku ini berdasarkan
kejadian dari contoh-contoh ini. Sebagai contoh, anda mengkodekan bahwa peserta memberikan
informasi tentang kondisi hutan apabila mereka berbicara tentang apa saja yang terkait dengan
besarnya perubahan tutupan hutan.
Peserta memberikan informasi tentang kondisi hutan
- Komentar tentang situasi hutan
o hutan ini bagus
o hutan ini terlihat seperti hutan kami
Peserta (mencoba untuk) mengkoordinasikan pemanenan pohon
- Mengusulkan sebuah aturan pemanenan bersama untuk dua atau lebih peserta.
o Untuk putaran berikutnya ayo kita panen 2 pohon per orang
o Kali ini kita hanya dapat memanen total 23 pohon sebagai satu kelompok. Bagaimana kita
membagi pendapatan ini?
- Meyakinkan peserta lain untuk membatasi panen mereka
o Saya tidak akan menebang satu pun pohon dan anda dapat memanen 3 pohon pada putaran
ini tapi pada putaran berikutnya saya akan memanen 4 pohon dan anda tidak akan
menebang apapun.
o Jika anda memanen pohon sebanyak itu, hutan akan mati. Anda harus membatasi tebangan
anda.
- Mencari kesepakatan untuk aturan pemanenan
o Jadi, apakah kita telah sepakat tentang jumlah pohon yang dapat kita tebang?
Peserta menyampaikan penerapan suatu strategi/norma/aturan bersama
- Mengumumkan aturan bersama
o Pada putaran berikutnya, semua orang dalam kelompok hanya dapat memanen 1 pohon
(setidaknya beberapa peserta mengangguk atau mengkonfirmasi secara verbal)
Peserta mendiskusikan cara untuk memaksimalkan penghasilan mereka (pertanyaan ini tidak
berlaku untuk bonus dengan kelompok komunikasi)
- Peserta menghitung bagaimana kelompok dapat memperoleh penghasilan lebih.
o Jika kita tidak menebang pohon, kita dapat memperoleh uang.
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Peserta mendiskusikan cara memperoleh bonus (pertanyaan ini tidak berlaku untuk kelompok
komunikasi)
- Peserta menghitung bagaimana kelompok dapat memperoleh bonus.
o Jika kita tidak menebang pohon, kita pasti akan memperoleh bonus.
o Jika kita menebang lebih dari 40 pohon kita tidak akan memperoleh bonus.
Peserta memuji peserta lain karena strategi/norma/aturan
- Pujian pada peserta perorangan
o Saya sangat senang peserta 1 telah berhenti memanen gila-gilaan dan membatasi
penebangan seperti yang disarankan.
o Akhirnya peserta 5 bertingkah laku seperti warga negara yang baik.
- Komentar positif secara umum
o Saya pikir kita telah berhasil karena semua orang telah mencerna apa yang kita sepakati.
o Lihat! Pada putaran ini kita berhasil.
Peserta mengkritik atau atau memarahi peserta lain karena tidak mematuhi
strategi/norma/aturan
- Kritik terhadap peserta perorangan
o Peserta 4, saya tahu anda telah memanen lebih dari apa yang telah kita sepakati.
o Hentikan menebang sebanyak itu, anda serakah.
- Komentar negatif umum
o Ada masalah, seseorang telah menebang lebih dari yang diperbolehkan. Kita tidak bisa
membiarkannya.
o Saudara-saudara, hentikan menebang secara diam-diam, hutan kita sedang sekarat.
Apakah menurut anda para peserta saling mempercayai satu sama lain?
- Pernyataan langsung yang menunjukkan kurangnya kepercayaan
o Saya tidak mempercayai orang itu, dia selau berbuat curang
o Saya ingin melihat berapa banyak uang yang anda peroleh
o Jika anda sangat tertarik pada konservasi hutan, kenapa anda tidak pernah mengatakan
dengan lantang berapa banyak pohon yang anda tebang?
- Tingkah laku non-verbal yang menunjukkan kurangnya kepercayaan (bergantung pada konteks)
o Tidak mengatakan apa-apa selama diskusi umum atau ketika diberikan pertanyaan
o Mencoba untuk memeriksa formulir orang lain.
Berapa banyak peserta yang berbicara?
- Ada berapa peserta yang menyampaikan pendapat mereka?
Berapa banyak waktu (%) yang digunakan masing-masing peserta untuk berbicara?
- Cara terbaik untuk mengevaluasi pertanyaan ini adalah dengan mencatat dengan sebuah tanda
centang di samping nomor peserta setiap kali ia bicara. Pada akhir putaran hitung persentase
dari masing-masing peserta berdasarkan tanda centang tersebut.
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Dapatkah anda mengidentifikasi seorang pemimpin diantara peserta pada putaran ini? Tuliskan
siapa (kode binatang).
- Menurut anda siapakah peserta yang paling berpengaruh?
- Siapa yang dapat mempengaruhi keputusan/tingkah laku peserta?
- Siapa yang menjadi tempat untuk meminta nasihat atau arahan?
- Siapa yang dapat menghentikan perkelahian dan menyelesaikan konflik?
Menurut pendapat anda, seberapa banyak kelompok ini berbicara?
Untuk masing-masing putaran, coba untuk memperkirakan seberapa banyak kelompok berbicara.
Sebuah ekstrim adalah ketika semua peserta tidak berbicara sama sekali untuk seluruh putaran,
ekstrim yang lain adalah diskusi yang ramai dengan banyak (semua) peserta berbicara, kemungkinan
secara bersamaan.
Tingkah laku menarik lainnya (jelaskan)
- Resistensi aktif
o “Saya tidak mau disuruh-suruh oleh anda.”
o “Saya tidak harus memberi tahu anda berapa penghasilan saya”
- Kebingungan tentang aturan kegiatan
o Saya tidak memahami bagaimana cara kerja bonus
- Dan lain-lain..
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Lampiran 12. Andersson Lopez Pertanyaan Kelompok
Fokus
<Tujuan formulir ini adalah untuk memperoleh umpan balik dari peserta terkait pengalaman mereka
dengan permainan menurut pandangan mereka. Kami khususnya tertarik untuk mengetahui dari
mereka bagaimana mereka memainkan permainan dan mengapa. Sebagian contoh, apakah
tantangan terbesar bagi mereka dalam membuat keputusan? Perhitungannya? Kurangnya
kepercayaan terhadap pihak lain? Juga seberapa realistis permainan ketika dibandingkan dengan
keputusan yang harus mereka buat setiap hari terkait pemanfaatan sumber daya hutan?
Tidak semua pertanyaan berlaku untuk semua variasi permainan. Sebagai contoh pertanyaan kedua,
yang tidak berlaku untuk variasi 2.>
Instruksi untuk peserta (untuk dibacakan): Terimakasih atas partisipasinya dalam kegiatan kami.
Kami sangat menghargai waktu dan usaha anda. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kami
ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman dan pendapat anda atas kegiatan ini.
Informasi ini sangat penting bagi kami.

1. Ketika membuat keputusan selama kegiatan, apakah tujuan utama anda?

2. Ketika diijinkan untuk berkomunikasi, apakah ada seseorang yang mengambil inisiatif untuk
mengusulkan sesuatu kepada kelompok?
a. Jika YA – Apa yang membuat anda berpikir demikian?

3. Apakah anda melihat adanya aturan atau kesepakatan (baik yang dibicarakan maupun tidak)
tentang berapa yang harus ditebang dalam putaran itu ketika komunikasi diijinkan?
a. Jika YA – Apakah aturan atau kesepakatan itu?

4. Sampai sejauh mana hutan dalam kegiatan ini sama dengan hutan sebenarnya yang anda tahu?

5. Apakah bonus yang ditawarkan oleh organisasi dari luar mempengaruhi keputusan anda dalam
permainan?
a. Jika YA – Bagaimana pengaruhnya?
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6. Apakah menurut anda pembagian bonus untuk para peserta sudah adil?

7. Menurut anda, adakah cara lain yang lebih adil yang dapat dilakukan oleh organisasi dari luar
untuk memberikan bonus semacam itu?

8. Apakah keputusan anda berubah ketika bonus dihilangkan?
a. Jika YA – Bagaimana perubahannya?

9. Bagaimana perasaan anda ketika organisasi memutuskan untuk tidak lagi memberikan anda
bonus, setelah putaran 16?

10. Apakah bonus seperti dalam permainan mempengaruhi hutan di sekitar masyarakat anda?
a. Jika YA – Bagaimana pengaruhnya?
b.

11. Jika masyarakat anda menerima bonus dan selanjutnya bonus tersebut dihilangkan, apakah ini
akan berdampak terhadap hutan anda?
a. Jika YA – Bagaimana pengaruhnya?

12. Adakah perbedaan antara hutan dalam kegiatan dengan hutan yang anda tahu? Apa sajakah?

Ini mengakhiri latihan kita, namun sebelum kita mengambil jeda istirahat, kami mengundang
anda untuk bertanya sekiranya ada pertanyaan untuk kami dan proyek penelitian kami. Apakah
anda memiliki pertanyaan tentang kegiatan atau proyek kami?

(perhatikan sejumlah isu, ajukan pertanyaan dengan cara yang sesuai dengan
kebutuhan responden anda)
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Lampiran 13. Laporan Perubahan
Desa _____________________
Pengamat _____________________

Tanggal ___________

Kelompok _______________________
Tugas
Membacakan instruksi (siapa yang
membacakan instruksi)
Peserta dengan kesulitan menulis
(Nomor peserta)

Deskripsi

Peserta yang nampaknya memiliki
kesulitan memahami kegiatan (nomor
peserta, sampai putaran ke-berapa ia
terlihat bingung)

Pertanyaan yang ditanyakan sebelum
tahap 1 (pertanyaan dan nomor
peserta)

Pertanyaan yang ditanyakan sebelum
tahap 2 (pertanyaan dan nomor
peserta)

Pertanyaan yang ditanyakan sebelum
tahap 3 (pertanyaan dan nomor
peserta)

Pertanyaan yang ditanyakan setelah
menyelesaikan kegiatan (pertanyaan
dan nomor peserta)

Tingkah laku penting lainnya. (Jika ini
terkait dengan salah satu peserta
tertentu, tuliskan tingkah laku dan
nomor pesertanya)
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