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Investasi sumber daya milik bersama (commons)
utamanya berasal dari donor, pemerintah, dan
masyarakat, namun investasi sektor swasta semakin
meningkat.
Kesiapan investasi berbasis kepemilikan bersama
bergantung pada tingkat jaminan dan kepastian para
pemangku kepentingan bahwa kewajiban masingmasing pihak akan dipenuhi. Kesiapan investasi
berkembang dari waktu ke waktu dan secara bertahap,
ketika tingkat jaminan dan kepastian meningkat.
Masing-masing sektor memiliki peran dan tanggung
jawab tertentu untuk memitigasi risiko.
Hak-hak masyarakat telah mendorong investasi yang
mengakui karakter sosial dari kepemilikan bersama dan
memunculkan pengembalian lingkungan hidup dan
sosial, juga keuntungan.
Dibutuhkan penelitian tambahan tentang asal,
mekanisme, volume dan arah investasi sumber daya
yang dikelola masyarakat yang dapat membantu
masyarakat dan investor untuk bersama-sama
memahami pilihan-pilihan mereka dengan lebih baik.

Pendahuluan
Masyarakat lokal dan masyarakat adat mengelola sebagian
besar hutan dunia yang tersisa, padang rumput dan perikanan
sebagai sumber daya yang dimiliki bersama (common property
resources) (Wily 2018). Pelimpahan kepemilikan, hak-hak
penggunaan dan eksklusivitas kepada masyarakat, dalam
banyak situasi, dapat memberikan insentif bagi mereka untuk
mengelola sumber daya dengan cara memfasilitasi keluaran
pengelolaan berkelanjutan, dan untuk pembagian manfaat
yang lebih setara (Baynes et al. 2015). Namun, pemahaman
kami tentang siapa yang berinvestasi dalam sumber daya
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yang dikelola masyarakat setelah berbagai hak didevolusikan
dan bagaimana pola investasi berkembang dari waktu ke
waktu masih terkotak-kotak. Kami menjawab kesenjangan
pengetahuan ini dengan mengeksplorasi berbagai jalur yang
muncul untuk mewujudkan investasi pada sumber daya yang
dimiliki bersama di Guatemala, Meksiko, Nepal dan Namibia.

Latar Belakang
Ketika sejumlah hak dilimpahkan, masyarakat secara keseluruhan
diakui sebagai pemegang hak-hak tersebut dan kelembagaan
masyarakat yang baru maupun yang sudah ada diberdayakan
untuk mengelola sumber daya bersama tersebut (Cronkleton
et al. 2011; Ambrose-Oji et al. 2015 ). Ketika hak atas hutan
dilimpahkan, lembaga hutan kemasyarakatan (Community Forest
Institutions/CFI) muncul, biasanya terdiri dari kelompok-kelompok
pengguna masyarakat yang melaksanakan fungsi-fungsi tata
kelola hutan bersama dengan satu atau lebih bisnis-bisnis
hutan kemasyarakatan (Community Forest Enterprises/CFE) yang
dirancang untuk menangkap nilai-nilai moneter dari sumber
daya bersama (Bray dan Merino 2002). CFE bergerak sebagai
suatu bisnis sosial, yang berbeda dari bisnis-bisnis yang
berorientasi profit, dimana keuntungan mereka “disimpan dalam
organisasi dan/atau masyarakat baik sebagai jasa langsung atau
sebagai hibah untuk suatu masyarakat tertentu” (FoundjemTita et al. 2019, 5). CFE dianggap sebegai suatu jenis inovasi
sosial (Kluvánková et al. 2018), yang didefinisikan sebagai
“…rekonfigurasi praktik-praktik sosial, sebagai jawaban dari
berbagai tantangan dalam masyarakat, yang berupaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlu adanya
keterlibatan aktor-aktor masyarakat sipil” (Polman et al. 2017, 12).
Terbatasnya modal keuangan sering membatasi pertumbuhan
dan keberhasilan CFI. Konsep kesiapan investasi telah muncul
sebagai alat pemandu kebijakan untuk mengurangi sejumlah
penghalang dalam investasi bisnis (Mason dan Kwok 2010).
Kesiapan investasi dipahami sebagai kemampuan pengelola
CFI untuk memahami kebutuhan investor dan menjawab
kebutuhan tersebut dengan memberikan informasi yang memadai
dan membangun kredibilitas dan kepercayaan sehingga investor
akan menyediakan pendanaan (Fellnhofer 2015).
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Dibutuhkan pengurangan risiko dan biaya transaksi dalam
mewujudkan CFI yang siap investasi. Empat syarat utama
untuk mengurangi risiko dan memberikan investor suatu
jaminan dan kepastian yang dibutuhkan untuk berinvestasi
dalam CFI: 1) hak-hak yang jelas, aman dan cukup luas (Lawry
et al. 2017), 2) hubungan kepercayaan dan jaringan sosial
yang kuat dalam masyarakat dan antar masyarakat serta aktoraktor eksternal (Baynes et al. 2015), 3) aturan dan prosedur
yang jelas dan ditegakkan terkait tata kelola hutan dan bisnis
(Dasgupta 2005), dan 4) kapasitas teknologi, negosiasi dan
pengelolaan yang memadai di kalangan masyarakat (Hewitt
dan Castro Delgadillo 2009).
Berbagai investasi pemungkin, seperti sejumlah kebijakan
yang mengklarifikasi hak dan mendorong tranparansi serta
akuntabilitas, dan program-program yang membangun
kapasitas pemantauan, penegakan, administratif dan teknis,
cukup dapat mengurangi risiko sehingga menarik pendanaan
dari luar untuk melakukan investasi aset (Elson 2012).
“Investasi pemungkin membentuk barang publik, yang
kemudian memungkinkan investasi aset menjadi aset-aset
pribadi. Aset-aset pribadi ini… adalah aset yang dibentuk oleh
para pemegang hak itu sendiri: dalam bentuk perusahaan,
tabungan publik, infrastruktur fisik serta kesehatan dan
pendidikan yang lebih baik” (Elson 2012, 27)

•
•
•
•
•

Konteks
Kemiskinan
Lemahnya tata kelola
Lemahnya kapasitas teknis
Terbatasnya pilihan penghidupan
Hutan terdegradasi

•
•
•
•

Organisasi masyarakat di tingkat lokal dapat membentuk
perkumpulan untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam
membentuk konteks regulasi yang dapat mengurangi risiko dan
mendukung pendanaan untuk masyarakat (Paudel et al. 2012).
Berdasarkan konsep yang dibahas di atas, kami mengembangkan
suatu teori perubahan sementara (theory of change/TOC)
(Gambar 1) untuk memandu studi kami tentang investasi setelah
devolusi hak terjadi. Teori perubahan ini memperlihatkan sebuah
alur dimana pelimpahan hak-hak masyarakat dapat mengarah
pada investasi serta menghasilkan dampak sosial dan lingkungan
hidup. Pada tulisan ini kami mencoba mengupas ‘kotak hitam’
investasi yang digambarkan dalam diagram teori perubahan.
Kami membingkai analisis kami dalam tiga proposisi:
•
Proposisi 1: Penghalang untuk investasi dalam CFI tetap
dapat diatasi dan investasi terjadi setelah devolusi atas
sejumlah hak.
•
Proposisi 2: Kesiapan investasi CFI mempersyaratkan bahwa
calon investor dan penerima investasi memiliki jaminan
dan kepastian bahwa kewajiban masing-masing pihak
akan dihormati. Masing-masing sektor (misalnya publik,
masyarakat sipil, swasta) memiliki peran dan tanggung jawab
tertentu untuk memitigasi risiko.
•
Proposisi 3: Devolusi hak-hak masyarakat telah mendorong
investasi oleh CFI yang mendorong pengembalian
lingkungan hidup dan sosial, juga keuntungan.

Devolusi hak-hak/ pembentukan lembaga
hutan kemasyarakatan
Pengakuan hak-hak masyarakat terhadap hutan
Penyerahan dan registrasi dalam bentuk akta atau sertifikat
Pembentukan lembaga masyarakat untuk menerima akta
Demarkasi batas-batas masyarakat

Penghalang investasi dalam CFI
• Tidak cukup luasnya cakupan hak-hak (misalnya, hak komersil untuk hasil-hasil hutan bukan kayu,
tidak termasuk kayu)
• Masyarakat skeptis terhadap investasi dari luar
• Lemahnya kapasitas masyarakat untuk mengelola kemitraan komersial
• Lahan yang dikuasai oleh masyarakat tidak dapat digunakan sebagai jaminan
• Kekhawatiran bahwa nilai-nilai tradisional akan terkikis dengan adanya ekspose terhadap pasar
• Ketegangan antara kesetaraan sosial, manfaat lingkungan hidup dan memaksimalkan keuntungan
Investasi dalam peningkatan kapasitas lembaga hutan kemasyarakatan
Perubahan persepsi terkait risiko serta jaminan dan kepastian
• Tenurial dianggap sebagai hal yang pasti
• Terdapat aturan yang dipahami secara meluas dan ditegakkan
• Kepercayaan diri bahwa kesepakatan akan dijaga meningkat
• Kemampuan negosiasi secara efektif dengan aktor dari luar meningkat

Masukan dan
Intervensi

Asumsi-asumsi

Keluaran
langsung

Asumsi-asumsi

Investasi dalam dan oleh perusahaan hutan kemasyarakatan

Keluaran

Pengembalian lingkungan hidup, sosial dan finansial yang positif
Kondisi hutan yang lebih baik, semakin banyak pilihan penghidupan, perbaikan infrastruktur masyarakat,
CFI yang layak secara finansial

Dampak

Gambar 1. Teori perubahan mengaitkan devolusi hak-hak dengan investasi finansial serta keluaran lingkungan
hidup dan sosial.
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Metode
Kotak 1 – Negara dan jenis pengelolaan bersama
Guatemala Konsesi Hutan Masyarakat (hutan)
Meksiko

Ejidos dan masyarakat adat (hutan)

Nepal

Kelompok Masyarakat Pengguna Hutan (hutan)

Namibia

Lembaga Konservasi Satwa Liar (satwa liar)

Kami melakukan komparasi studi kasus untuk mengevaluasi
pola-pola sumber investasi, mekanisme, sektor target, serta
pengembalian atau manfaat yang diharapkan dan yang
terealisasi di dalam dan lintas negara-negara yang termasuk
dalam studi ini. Guatemala, Meksiko dan Nepal telah
mendevolusikan hak-hak hutan ke masyarakat, sementara
Namibia telah mendevolusikan hak-hak terkait satwa liar.
Jenis-jenis pengelolaan bersama pada masing-masing negara
yang diteliti dirangkum dalam Kotak 1.

Hasil
Sekilas tentang Pelimpahan Hak-Hak

daya bersama – yaitu berdasarkan masyarakat adat dan
ejidos. Pengelolaan dan rezim tenurial untuk masyarakat adat
dilakukan berdasarkan pengakuan hak-hak adat, sementara
ejidos dilakukan berdasarkan suatu bentuk tenurial yang
muncul dari reformasi agraria. Sekitar separuh dari wilayah
lahan Meksiko secara formal telah diakui sebagai ejidos atau
lahan masyarakat adat, dan sekitar 9000 masyarakat memiliki
hutan di atas lahan mereka (INEGI 1997). Pada tahun 2017,
dilaporkan bahwa lebih dari 2134 ejidos dan masyarakat telah
memiliki izin pengelolaan hutan (Carrillo-Anzures et al. 2017).
Pengelolaan hutan di Nepal berkembang secara bertahap
menuju pada pengaturan berbasis masyarakat, yang
mencapai puncaknya dengan adanya Undang-Undang
Hutan tahun 1993, yang melegalkan berbagai bentuk
pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan mengakui CFI
sebagai lembaga swadaya, lembaga yang kekal dan berbadan
hukum yang dapat memperoleh, memiliki, mentransfer dan
mengelola properti bergerak maupun tidak bergerak. Pada
tahun 2017, Nepal memiliki 22.266 hutan kemasyarakatan,
yang melibatkan 2,9 juta rumah tangga dan mencakup luasan
area sekitar 22,37 juta ha (Bhandari et al. 2019).

Di Guatemala, kontrak konsesi masyarakat, yaitu kesepakatan
legal antara negara dengan sekelompok orang yang
terorganisir yang merupakan bagian dari masyarakat lokal,
adalah elemen kunci dari pelimpahan hak-hak hutan.
Ketentuan untuk menerapkan konsesi hutan masyarakat
ditetapkan pada tahun 1994 dan dimodifikasi pada tahun
1998. Negosiasi kesepakatan perdamaian tahun 1996
menjamin hak-hak anggota masyarakat terhadap sumber
daya di dalam kawasan lindung. Melalui kontrak 25 tahun,
para anggota konsesi berhak untuk mengelola dan memanen
hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta
melaksanakan kegiatan-kegiatan ekowisata di dalam kawasan
lindung. Akses masyarakat dan hak untuk bermukim, hanya
diberikan dengan syarat spesies kayu bernilai tinggi telah
diatur dan disertifikasi (Radachowsky et al. 2012).

Pada tahun 1996, Namibia membentuk institusi pengelolaan
sumber daya alam berbasis masyarakat (CBNRM). Di bawah
reformasi tenurial ini, warga di wilayah komunal dapat
membentuk suatu lembaga properti bersama yaitu suatu
lembaga konservasi yang mengelola, menggunakan dan
mengambil manfaat dari satwa liar dan sumber daya alam
lain yang ada di lahan tradisional mereka (Naidoo et al. 2016).
Untuk mendaftarkan sebuah lembaga konservasi, warga harus
menyusun rencana pengelolaan sumber daya, mendaftar
untuk keanggotaan dan membentuk komite dan konstitusi
pengelolaan lembaga konservasi. Pada tahun 2017, Namibia
memiliki 83 lembaga konservasi yang terdaftar yang mencakup
luasan area sekitar 163.000 km2 (MET/NACSO 2018).

Di Meksiko, pelimpahan hak atas lahan kepada masyarakat
diawali dengan revolusi yang terjadi pada awal 1920-an (Bray
dan Merino 2002). Saat ini terdapat dua jenis rezim tenurial
berbasis masyarakat dan beberapa bentuk pengelolaan sumber

Munculnya hak-hak lokal yang lebih jelas dan kuat terhadap
sumber daya setelah pelimpahan sejumlah hak dan telah
mempercepat investasi publik dan swasta pada masing-masing
kasus dari empat negara dirangkum dalam Tabel 1.

Investasi setelah Pelimpahan Hak

Tabel 1. Investasi setelah pelimpahan hak.
Donor

Guatemala

Meksiko

Nepal

Namibia

Investasi finansial substansial
dimulai pada tahun 1980-an
• dukungan untuk
lembaga publik serta
pengembangan dan tata
kelola konsesi
• bantuan teknis
• dukungan untuk lembaga
tingkat sekunder

Investasi moderat
(dimulai pada 1980-an)
bergantung pada pemerintah dan
organisasi parastatal
• pengembangan lembaga/
penguatan tata kelola dan
kapasitas pengelolaan
• bantuan teknis
• bantuan sertifikasi (disalurkan
melalui LSM)

Investasi finansial
substansial sejak 1980-an
• pelatihan teknis
• peningkatan tata
kelola dan kapasitas
pengelolaan hutan
• pembangunan
infrastruktur

Investasi finansial substansial
sejak awal 1990-an
• bantuan teknis
• peningkatan kapasitas
untuk mengatur dan
mengelola lembaga
konservasi satwa liar
• penyediaan modal awal
bagi lembaga-lembaga
konservasi
dilanjutkan ke halaman berikutnya
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Tabel 1. (lanjutan)
Guatemala

Meksiko

Nepal

Namibia

Sektor
publik

Investasi keuangan
minor; kebanyakan dana
negara bersumber dari donor
dan bank pembangunan
• tata kelola hutan dan
peningkatan kapasitas
pengelolaan lembaga
publik
• implementasi kebijakan
• penegakan hukum

Investasi finansial signifikan; jumlah
yang substansial dari donor/ bank
pembangunan
• peningkatan kapasitas untuk
berpartisipasi dalam kemitraan
parastatal (1960-an)
• investasi parastatal dalam
pembangunan lembaga (ejidos dan
gabungan ejidos), infrastruktur, dan
modal manusia (1970-an)
• pengembangan CFE (1990-an)
• pengelolaan dan konservasi
(1990-an /2000-an)

Investasi finansial substansial
namun kebanyakan
bersumber dari donor/bank
pembangunan
• pelatihan teknis
• peningkatan kapasitas CFI
terkait tata kelola hutan
dan pengelolaan hutan
• pembangunan
infrastruktur

Investasi finansial substansial,
namun kebanyakan
bersumber dari donor/bank
pembangunan
• penyusunan kebijakan
• pemetaan dan perijinan
lembaga konservasi
• peningkatan kesadaran
tentang aturan-aturan
baru
• pelatihan
• perencanaan jangka
• staf dan kendaraan

Lembaga
Hutan Kemasyarakatan

Investasi finansial substansial
(relatif terhadap pemasukan)
sejalan dengan peningkatan
kompetensi sejumlah konsesi
• peningkatan kapasitas
untuk mengelola konsesi
• rencana pengelolaan hutan
• peningkatan rantai nilai
• penguatan hak-hak
• perlindungan kebakaran
• pekerjaan untuk anggota
konsesi dan rumah tangga
lain
• kesehatan dan pendidikan
Lembaga tingkat
sekunder (Asosiasi Hutan
Kemasyarakatan
Petén/ACOFOP) dan
Perseroan Terbatas Jasa
Hutan (FORESCOM) adalah
kunci untuk memperoleh
tambahan pendanaan/
memperluas pengaruh

Investasi finansial substansial (relatif
terhadap pemasukan) sejalan
dengan peningkatan kompetensi
CFI
• rencana pengelolaan hutan
• peningkatan rantai nilai/
peralatan dan fasilitas
• peningkatan hutan/konservasi
• pekerjaan untuk anggota
masyarakat
• infrastruktur jalan, pendidikan,
kesehatan
Banyaknya perkumpulan usaha
patungan lembaga sekunder
(gabungan ejidos, asosiasi usaha
patungan) antara masyarakat
membentuk investasi finansial
dalam pengembangan perusahaan
dan barang publik

Investasi finansial substansial
(relatif terhadap pemasukan)
sejalan dengan peningkatan
kompetensi CFI
• pekerjaan untuk anggota
• perusahaan berbasis
hutan
• rencana pengelolaan
hutan
• perlindungan hutan/
peningkatan
• jalan, air, pendidikan,
pelayanan kesehatan
Federasi Pengguna Hutan
Kemasyarakatan
(FECOFUN) memainkan peran
kunci dalam memperkuat hak
penggunaan masyarakat dan
membangun kapasitas CFE

Investasi finansial substansial
(relatif terhadap pemasukan)
sejalan dengan peningkatan
kompetensi CFI
• penciptaan pekerjaan
• ekoturisme dan
perusahaan perburuan
konservasi
• infrastruktur
• pendidikan/pelayanan
kesehatan
• rencana pengelolaan
perlindungan satwa liar
Ketiadaan asosiasi lembaga
konservasi tingkat nasional;
asosiasi lembaga konservasi
regional adalah anggota dari
Asosiasi untuk Organisasi
Pendukung Pengelolaan
Sumber Daya Alam Berbasis
Masyarakat Namibia (NACSO)

Sektor
swasta

Investasi finansial masih
terbatas sejauh ini, namun
kemitraan antara bank
pembangunan dan bank
komersial yang menyediakan
kredit bagi perusahaan hutan
mulai bermunculan

• Perusahaan pembalakan yang
disubsidi publik – kemitraan
masyarakat yang diawali sejak
1960-an berinvestasi dalam
kapasitas masyarakat untuk
berpartisipasi dalam kemitraan.
• Investasi parastatal pada
infrastruktur dan modal manusia
pada 1970-an memberikan
landasan bagi perusahaan
hutan kemasyarakatan untuk
berkembang
• Aliansi masyarakat – pembeli
adalah hal yang umum

• Keterlibatan terbatas dari
pihak eksternal sektor
swasta
• Perusahaan hutan berskala
kecil dan medium telah
mulai berinvestasi dalam
pemrosesan kayu, kegiatan
pariwisata, pemrosesan
dan pemasaran HHBK
• Suatu program pendanaan
bauran yang melibatkan
beberapa bank
pembangunan, pemerintah
Nepal dan masyarakat telah
muncul baru-baru ini

• Keterlibatan sektor swasta
yang kuat. Terdapat
banyak kesepakatan usaha
patungan antara lembaga
konservasi dengan
operator dari sektor swasta
• Sebuah sumber
pendapatan alternatif
yang baru muncul adalah
suatu aliran Kredit dan
Insentif Satwa Liar, yang
mengaitkan performa
lembaga konservasi
dengan investasi

LSM

Donor biasanya menyalurkan
bantuan kepada CFI melalui
LSM
• keterampilan pengelolaan
hutan
• rencana pengelolaan
hutan
• sertifikasi Forest
Stewardship Council (FSC)
• pelatihan pengelolaan
bisnis
• peningkatan rantai nilai
(hasil hutan kayu dan
bukan kayu (HHBK))
• advokasi reformasi
kebijakan

Donor biasanya menyalurkan
bantuan kepada CFI melalui LSM
• rencana pengelolaan hutan
• keterampilan pengelolaan hutan
• sertifikasi FSC
• pelatihan pengelolaan bisnis
• peningkatan rantai nilai
• advokasi reformasi kebijakan

Donor biasanya
menyalurkan bantuan
kepada CFI melalui LSM
• rencana pengelolaan
hutan
• keterampilan pengelolaan
hutan
• sertifikasi FSC untuk
HHBK
• pelatihan keterampilan
keuangan/pengelolaan
bisnis
• peningkatan rantai nilai
HHBK
• advokasi reformasi
kebijakan

Konsorsium LSM lokal dan
internasional membentuk
Asosiasi untuk Organisasi
Pendukung Pengelolaan
Sumber Daya Alam Berbasis
Masyarakat Namibia (NACSO)
• bantuan hukum untuk
pendaftaran lembaga
konservasi dan kesepakatan
usaha patungan
• sistem asuransi untuk
pemantauan satwa liar/
kerusakan satwa liar
• pelatihan keterampilan
keuangan dan administratif
• pengembangan rantai nilai
produk-produk yang berasal
dari hutan (veld)
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Pembahasan

•

Proposisi 1 – Penghalang untuk investasi milik bersama
tetap dapat diatasi dan investasi pada sumber daya milik
masyarakat telah terjadi. Investasi eksternal utamanya
diperoleh dari donor dan pemerintah, namun investasi
sektor swasta semakin meningkat.
•
Donor, termasuk penyedia bantuan pembangunan
resmi (ODA) dan lembaga pendanaan pembangunan
(DFI), terlihat sebagai investor yang paling signifikan
dalam sumber daya yang dimiliki masyarakat.
•
Terdapat dukungan yang bervariasi terhadap sektor
publik domestik. Investasi pemerintah yang kuat
dijumpai di Meksiko, Namibia dan Nepal, namun relatif
lemah di Guatemala. Di Namibia dan Nepal, investasi
pemerintah dalam porsi yang besar didapatkan dari
sejumlah lembaga donor.
•
Terbatasnya investasi swasta terjadi pada keempat
kasus yang diteliti, dengan bentuk jaminan dan
kepastian yang berbeda-beda. Usaha patungan
(joint venture) banyak dijumpai di Namibia dan
Meksiko. Pendanaan bauran, yaitu ketika suatu bank
pembangunan atau donor dapat menerima beberapa
risiko kerugian pertama dari suatu pinjaman, semakin
banyak digunakan di Nepal dan Guatemala.
Proposisi 2 – Kesiapan investasi mempersyaratkan
adanya jaminan dan kepastian bagi investor prospektif
dan penerima investasi bahwa kewajiban masing-masing
pihak akan dipenuhi. Setiap sektor memiliki peran dan
tanggung jawab tertentu untuk memitigasi risiko.
Kesiapan investasi berkembang sepanjang waktu dan
secara bertahap seiring dengan meningkatnya jaminan
dan kepastian.
Fase 1 - Investasi dalam devolusi
hak-hak dan lembaga tata kelola
• Fase satu dicirikan oleh investasi
untuk mengefektifkan devolusi
hak-hak dan memfasilitasi
munculnya CFI yang dapat secara
efektif menata kelola hutan atau
sumber daya lain secara bersama.
• Negara dan donor menjadi
investor eksternal yang dominan
pada fase ini, dengan LSM lokal
dan internasional utamanya
berperan sebagai perantara
antara CFI dengan berbagai
instansi pemerintah dan antara
CFI dengan donor.
• Penghalang untuk berinvestasi
dalam perusahaan yang terkait
CFI biasanya terjadi dan perlu
diatasi.
• Selama fase ini, investasi
termasuk ke dalam kategori
“investasi pemungkin” dalam
Elson (2010).

Gambar 2. Fase-fase investasi dalam CFI

•

•

•

•

Investasi donor dan pemerintah sangat penting
dalam membangun kapasitas CFI sejak awal pada
hal-hal seperti tata kelola, literasi keuangan, administrasi,
pengembangan rencana bisnis dan pengelolaan hutan.
Seringnya donor menyalurkan dana melalui LSM
atau konsultan untuk membangun kapasitas, menjadi
perantara kesepakatan antara investor dan masyarakat,
serta memberikan jaminan dan kepastian kepada para
investor bahwa mereka akan memperoleh hasil yang
diharapkan.
Terbentuknya kemitraan baru berperan penting
dalam munculnya CFI yang layak secara finansial.
Bantuan dari LSM telah mendukung CFI dalam
mendapatkan sertifikasi Forest Stewardship Council
(FSC) untuk kayu di Guatemala dan Meksiko, serta
untuk HHBK di Nepal. Di Namibia, mitra sektor swasta
telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sehingga
memungkinkan sejumlah lembaga konservasi untuk
mencapai standar internasional bagi perhotelan dan
pariwisata.
Berbagai perkumpulan pada tingkat nasional telah
memainkan peran kunci dalam memunculkan CFI
yang layak secara finansial. Melalui organisasi tingkat
sekunder, CFI telah berhasil mengadvokasi reformasi
kebijakan yang memperbaiki kondisi-kondisi pemungkin
bagi perusahaan berbasis masyarakat.
Praktik-praktik baru terkait mekanisme pendanaan
sedang diujicobakan dan dilembagakan.
•
Asosiasi untuk Organisasi Pendukung Pengelolaan
Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Namibia
(NACSO) telah membentuk suatu dana konservasi
untuk menarik dana dari berbagai sumber dan
menyalurkannya kepada lembaga-lembaga
konservasi.

Fase 2 - Investasi dalam tata kelola
dan kapasitas teknis
• Fokus pada pengembangan kapasitas
pengelolaan administratif dan
keorganisasian CFI. Sejalan dengan
peningkatan kapasitas tehnis dan
berbagai kegiatan terkait pengelolaan,
ini memperbaiki landasan bagi sumber
daya alam.
• Investasi tambahan mendukung
perusahaan komunal dalam pasar
yang sudah ada misalnya untuk kayu
dan pariwisata
• Donor dan negara terus menjadi
investor eksternal yang dominan, dan
LSM terus berfungsi sebagai perantara.
• CFI, sering kali dengan dukungan LSM,
mendirikan federasi yang mewakili
kepentingan CFI, mengadvokasi
reformasi kebijakan, dan membantu
CFI untuk mewujudkan skala ekonomi
yang diinginkan.
• Kebanyakan investasi termasuk ke
dalam kategori investasi pemungkin,
namun beberapa investasi aset sudah
terjadi.

Fase 3 - Investasi di
perusahaan
• Pengurangan biaya transaksi memberikan
jaminan kepastian yang menarik bagi investor
sektor swasta pada cakupan yang lebih luas
• Federasi CFI awalnya berfokus pada negosiasi
untuk kondisi regulasi yang mendukung.
Ketika kondisi sudah lebih ideal, mereka akan
memberikan perhatian lebih besar pada
mempromosikan investasi komersial.
• Pemanfaatan hutan dan rencana ekstraksi yang
bersertifikat membantu CFI untuk memenuhi
persyaratan internasional yang ketat dan
membuat mereka dapat menarik investor yang
mempersyaratkan standar yang lebih tinggi.
• Perusahaan CFI memperkuat karakter sosial
mereka, memastikan bahwa bagian masyarakat
yang miskin didukung dan sebagian dari surplus
pendapatan diinvestasikan dalam bentuk
penyediaan barang publik.
• Donor dan negara terus berinvestasi dalam
perusahaan CFI pada tahap ini, namun investasi
sektor swasta eksternal mulai meluas.
• Penekanan bergeser pada investasi aset,
meskipun investasi pemungkin, seperti
perolehan sertifikat FSC, terus dilakukan.
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•

•

•

Di Meksiko, beberapa CFI telah mengembangkan
perkumpulan antar masyarakat yang inovatif, yang
memungkinkan mereka mencapai skala ekonomi yang
diinginkan.
Konsesi hutan Guatemala sedang bereksperimen
dengan mekanisme pendanaan bauran yang melibatkan
kombinasi pendanaan multilateral dan kredit bank.
Di Nepal, beberapa CFI telah mengembangkan
mekanisme pendanaan mandiri seperti iuran keanggotaan
bertingkat untuk menutupi biaya pelatihan dan peralatan.

Temuan kami sesuai dengan proposisi Kluvánková et al (2018)
bahwa perusahaan hutan kemasyarakatan merupakan bagian
dari sistem inovasi sosial dinamis yang lebih luas.
Sistem inovasi sosial ini didorong oleh devolusi hak-hak kepada
masyarakat dan memerlukan perubahan sejalan dengan
berkembangnya sistem (Gambar 2). Gambar 3 menunjukkan
diagram TOC yang telah diperbaiki, yang menunjukkan
kebertahapan sistem inovasi sosial.

•
•
•
•
•

Konteks

Kemiskinan
Lemahnya tata kelola
Lemahnya kapasitas teknis
Terbatasnya pilihan penghidupan
Hutan terdegradasi

•
•
•
•

Proposisi 3 – Hak-hak masyarakat telah mendorong
investasi yang mengakui karakter sosial kepemilikan
bersama dan mewujudkan pengembalian
lingkungan hidup dan sosial, serta keuntungan.
•
CFI menekankan pada penciptaan peluang kerja
bahkan jika harus menyebabkan kehilangan
daya saing finansial. Mereka lebih memilih
untuk menyediakan pekerjaan paruh waktu bagi
semua anggota masyarakat yang ingin bekerja
dibandingkan dengan menawarkan pekerjaan penuh
waktu (full time) pada beberapa orang saja.
•
CFI telah menjalankan beberapa fungsi
pemerintah, khususnya dalam menyediakan
barang-barang publik seperti jalan, sekolah, dan
klinik kesehatan.
•
CFI biasanya melakukan investasi yang
bertujuan untuk memperbaiki produktivitas
hutan (atau satwa liar), investasi yang cenderung
menghasilkan keluaran-keluaran lingkungan hidup
yang positif.

Devolusi hak-hak/pembentukan lembaga
hutan kemasyarakatan

Pengakuan hak-hak masyarakat terhadap hutan
Penyerahan dan registrasi dalam bentuk akta atau sertifikat
Pembentukan lembaga masyarakat untuk menerima akta
Demarkasi batas-batas masyarakat

Fase 1 – Investasi
dalam devolusi
hak-hak dan lembaga
tata kelola hutan
Donor, pemerintah,
LSM

Penghalang untuk investasi dalam CFI

• Tidak cukup luasnya cakupan hak-hak (misalnya, hak komersil untuk hasil-hasil hutan bukan kayu,
tidak termasuk kayu)
• Masyarakat skeptis terhadap investasi dari luar
• Lemahnya kapasitas masyarakat untuk mengelola kemitraan komersial
• Lahan yang dikuasai oleh masyarakat tidak dapat digunakan sebagai jaminan
• Kekhawatiran bahwa nilai-nilai tradisional akan terkikis dengan adanya ekspose terhadap pasar
• Ketegangan antara kesetaraan sosial, manfaat lingkungan hidup dan memaksimalkan keuntungan

Investasi dalam peningkatan kapasitas lembaga hutan kemasyarakatan
Penyusunan rencana pengelolaan
hutan dan peraturan yang
menatakelola pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya;
implementasi sistem penegakan

Peningkatan keterampilan
administratif, pengelolaan
keuangan, negosiasi, dan
pengelolaan bisnis

Pembentukan organisasi
pada tingkat sekunder;
advokasi untuk reformasi
kebijakan dan legislatif

Donor, pemerintah,
LSM, CFI

Perubahan persepsi terkait risiko serta jaminan dan kepastian

•
•
•
•

Fase 2 – Investasi
dalam peningkatan
kapasitas administrasi
dan pengelolaan

Tenurial dianggap sebagai hal yang pasti
Terdapat aturan yang dipahami secara meluas dan ditegakkan
Kepercayaan diri bahwa kesepakatan akan dijaga meningkat
Kemampuan negosiasi secara efektif dengan aktor dari luar meningkat

Investasi dalam dan oleh perusahan hutan kemasyarakatan
Keterampilan pengelolaan
bisnis/finansial, pasar dan
pemasaran, peningkatan
rantai nilai, sertifikasi

Peralatan dan
fasilitas
pemanenan dan
pemrosesan

Perbaikan/perlindungan
hutan; pembentukan dan
partisipasi dalam aliansi
perusahaan kehutanan

Perbaikan infrastruktur
masyarakat (jalan,
sekolah, pelayanan
kesehatan); penciptaan
lapangan kerja

Pengembalian lingkungan hidup, sosial dan finansial yang positif

Kondisi hutan yang lebih baik, semakin banyak pilihan penghidupan, investasi dalam infrastruktur
masyarakat, CFI yang layak secara finansial

Gambar 3. Teori perubahan yang diadaptasikan menghubungkan devolusi hak-hak, investasi dan keluaran.

Fase 3 - Investasi
dalam perusahaan
CFI, donor,
pemerintah, LSM,
investor lokal, bank,
investor eksternal
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Kesimpulan
Kami mencatat tiga fitur kunci dari beberapa kasus yang
dapat menginformasikan kebijakan dan program yang
bertujuan untuk mendukung investasi CFI.
•

•

•

Sumber-sumber investasi finansial yang berbeda
akan masuk pada saat yang berbeda. Sektor publik
dan investasi donor sangat penting pada tahap pertama
ketika risiko terhadap investor paling tinggi. Ini berlanjut
pada fase dua, ketika risiko dan biaya transaksi, walaupun
menurun, tetap tinggi. Investasi finansial sektor swasta
masuk pada fase tiga, yaitu ketika risiko dan biaya
transaksi menurun.
Jenis-jenis investasi membutuhkan perubahan
sejalan dengan bergesernya sistem inovasi sosial
ke fase yang baru. Investasi pemungkin awalnya
dibutuhkan untuk membangun infrastruktur sosial yang
dibutuhkan masyarakat untuk mengaktualisasikan hakhak mereka. Selama fase dua, investasi pemungkin tetap
penting namun investasi aset mulai menjadi signifikan
karena ini meningkatkan kemungkinan CFI untuk
menghasilkan produk yang memadai dengan kualitas
sesuai yang diharapkan. Pada fase tiga, investasi aset
mulai mendominasi.
Evolusi investasi dalam CFI adalah berulang. Keluaran
dari investasi pemungkin awal mengubah konteks dan
mengkatalisasi kebutuhan untuk investasi aset, juga
investasi pemungkin tambahan lainnya. Melalui suatu
proses pembelajaran dan adaptasi yang terus-menerus,
CFI membangun kepercayaan diri para anggotanya
dan investor eksternal bahwa mereka dapat mencapai
keuntungan finansial yang memadai.

Masyarakat, pemerintah dan sektor swasta harus dipandang
oleh semua pihak sebagai mitra yang setara dalam sistem
inovasi sosial yang menciptakan dan mempertahankan
kondisi yang mendukung perusahaan sosial berbasis
masyarakat, melayani berbagai tujuan terkait lingkungan
hidup, sosial dan ekonomi. Pemahaman bersama tentang
karakter sistemik dari proses-proses inovasi tidak selalu dapat
diterima dengan mudah, dan beberapa pihak, khususnya
pemerintah dan sektor swasta, tidak memahami bahwa
perubahan permanen yang mendasar dalam beberapa
kebijakan dan praktik-praktik mereka juga dibutuhkan.
Berbagai instansi kehutanan perlu menengok kembali
fungsi-fungsi penegakan dalam pemanfaatan hutan mereka
dan berinvestasi lebih banyak dalam melindungi hak-hak
masyarakat dan membangun kapasitas organisasi lokal.
Bisnis swasta sebaiknya bersedia untuk mengakomodasi
tujuan-tujuan CFI terkait kesejahteraan sosial dan penciptaan
lapangan kerja. Dibutuhkan penelitian tambahan mengenai
sumber-sumber, mekanisme, volume dan arahan bagi
investasi dalam sumber daya yang dikelola masyarakat
sehingga mereka dapat mewujudkan ruang aksi untuk inovasi
sosial. Mengingat terus berubahnya modal yang dibutuhkan

oleh CFI seiring perkembangannya, kami berargumen bahwa
penting untuk memfokuskan penelitian untuk memperoleh
pemahaman yang lebih baik terkait opsi-opsi pendanaan
mereka dan potensi investasi pada tahap-tahap yang berbeda
dalam perkembangannya.
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