
Forum multipihak: proses interaktif yang 
sengaja dibangun untuk mempertemukan 
beragam jenis aktor agar berpartisipasi dalam 
dialog dan/atau pengambilan keputusan 
dan/atau pelaksanaan tindakan guna 
mengatasi masalah bersama atau mencapai 
target untuk kepentingan bersama.

Pemangku kepentingan: kelompok/individu 
yang memiliki hajat dan/atau kepentingan 
dan/atau hak atas hutan, yang akan terkena 
dampak, baik positif maupun negatif, akibat 
perubahan tata guna lahan.

Tentang Proyek
Melalui penelitian komparatif yang mencakup 
13 studi kasus di empat negara, peneliti di Center 
for International Forestry Research (CIFOR) akan 
mengkaji keadilan dan efektivitas proses serta 
hasil dari forum multipihak seputar penggunaan 
dan perubahan tata guna lahan. Proyek ini 
khususnya akan melibatkan forum-forum 
yang mempertemukan pemerintah dengan 
pemangku kepentingan lokal dan pihak swasta 
dalam yurisdiksi daerah.

Latar Belakang
Forum multipihak banyak mendapat perhatian 
dari pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti 
karena potensinya sebagai pendekatan yang lebih 
berkelanjutan dan demokratis dalam pengambilan 
keputusan. Forum semacam ini dianggap dapat 
membantu mencapai kesepakatan secara partisipatif 
dengan hasil yang lebih adil dan efektif, dibanding 
kesepakatan yang dicapai melalui pendekatan yang 
sudah umum, yang biasanya bersifat top-down, hanya 
fokus pada sektor tertentu, atau diputuskan oleh ahli.

Potensi ini telah meningkatkan harapan para 
donor terhadap inisiatif multipihak terkait isu 
penggunaan dan perubahan tata guna lahan. Minat 
ini juga tercermin dalam hasil penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh CIFOR mengenai tata kelola 
bertingkat dalam penggunaan lahan dan REDD+, 
yang menyarankan agar proses multipihak secara 
luas dilihat sebagai jalan keluar untuk alternatif 
pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Namun, terlepas dari optimisme terhadap 
pendekatan multipihak dan mekanisme pengambilan 
keputusan partisipatif lainnya, forum semacam ini 
menerima banyak kritik. Baik dari literatur populer 
maupun ilmiah, serta dari perwakilan masyarakat 
akar rumput. Kritik-kritik tersebut menggarisbawahi 
kegagalan dalam mengatasi ketidaksetaraan 
kekuasaan. Disebutkan juga bahwa forum-forum 
tersebut menjanjikan solusi pengambilan keputusan, 
namun dalam praktiknya meremehkan partisipasi 
lokal, membatasi kesempatan untuk debat publik 
yang bermakna, mengarahkan pada hasil yang 
mengonfirmasi praktik pembangunan yang tidak 
setara, dan gagal untuk menantang status quo. 

Mengintegrasikan 
REDD+ dengan target 
pembangunan di 
tingkat bentang alam
Peran forum multipihak dalam 
yurisdiksi daerah
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Sebagian kritik tersebut terutama mengacu pada 
penggunaan dan perubahan tata guna lahan, di 
mana tarik ulur kepentingan selalu terjadi, dan aktor 
yang terlibat sangatlah beragam.

Metode
Dengan mempertimbangkan bukti tersebut, dan 
perkembangan sumber daya serta harapan terhadap 
forum multipihak, proyek ini menjawab kebutuhan 
mendesak di lapangan akan penelitian komparatif 
terhadap proses dan hasil dari inisiatif multipihak. 
Proyek ini akan menerapkan kombinasi metode 
penelitian sosial untuk membandingkan 13 forum di 
Brazil (empat studi kasus), Ethiopia (dua), Indonesia 
(tiga), dan Peru (empat). Melalui penelitian ini, para 
peneliti CIFOR akan menganalisa bagaimana forum 
multipihak dipengaruhi oleh konteks serta keadilan 
dan efektivitas dari proses dan hasil forum.  
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Dampak
Penelitian lapangan di tingkat daerah mengacu 
pada pengalaman forum multipihak di tingkat 
global yang dianalisis melalui studi literatur yang 
dilakukan oleh peneliti CIFOR. Penelitian ini 
dirancang untuk menghasilkan informasi bagi 
pengambil keputusan dan praktisi di tingkat 
daerah, nasional, dan global. Selain menggunakan 
artikel ilmiah terkait debat multi disiplin dan policy 
brief yang bertujuan memberikan rekomendasi 
ilmiah kepada pengambil keputusan, 
praktisi, dan perwakilan lokal, proyek ini juga 
mengembangkan pedoman untuk mengevaluasi 
keadilan dan efektifitas inisiatif pengambilan 
keputusan. Pedoman ini akan membantu peserta 
forum dan pihak lain yang tertarik dengan insiatif 
tersebut agar dapat menemukan cara untuk 
mengoptimalkan hasil.

Proyek ini merupakan bagian dari Studi Komparasi Global REDD+ yang tengah berlangsung.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) 
CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan 
penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan 
semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik 
yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan 
memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di 
Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.
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Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA) adalah penelitian 
terbesar di dunia dalam program pembangunan guna meningkatkan peran hutan, pohon, 
dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk 
mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity 
International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR dan TBI.
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