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Pesan-pesan kunci
 • Forum multipemangku kepentingan (multi-stakeholder forums/MSFs) menerima perhatian yang luas karena 

meningkatnya desakan untuk mengatasi perubahan iklim dan mengubah arah pembangunan.

 • Tinjauan sistematis (systematic reviews) terlalu menyederhanakan pengaturan sosial yang kompleks dengan mengabaikan 
konteks dan proses, yang keduanya merupakan kunci sukses MSFs. Metode tinjauan sintesis realis (Realist Synthesis Review/RSR) 
mengatasi kelemahan ini dan menjelaskan mengapa inisiatif-inisiatif ini berhasil atau gagal.

 • Metode RSR menghasilkan ekstraksi dari empat model utama yang digunakan untuk mendorong pemanfaatan lahan 
berkelanjutan melalui MSFs: proses-proses keberlanjutan, penghidupan, partisipasi dan multitingkat.

 • Temuan mengungkap perlunya untuk bergeser dari melihat konteks sebagai suatu hambatan yang harus ditekan agar inisiatif 
dapat lebih berhasil, menjadi berpikir bagaimana untuk merancang inisiatif yang merespon konteks tersebut.
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Model-model partisipasi dalam forum 
multipemangku kepentingan
Temuan dari sebuah tinjauan sintesis realis 

Pengantar
Infobrief ini menyajikan beberapa pembelajaran dari suatu 
tinjauan sintesis realis (Realist Synthesis Review/RSR) dari sejumlah 
literatur ilmiah tentang forum multipemangku kepentingan 
(multi-stakeholder forums/MSFs) subnasional yang dibentuk 
untuk mengatasi tantangan pemanfaatan lahan dan perubahan 
pemanfaatan lahan (Sarmiento Barletti dkk. 2020). MSFs dirancang 
sebagai suatu proses-proses interaktif yang sengaja diselenggarakan 
untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk 
berpartisipasi dalam dialog, pembuatan dan/atau implementasi 
keputusan untuk mengatasi suatu masalah bersama atau untuk 
mencapai sebuah tujuan bersama. Platform partisipatif ini telah 
mendapat perhatian baru dari para pembuat kebijakan serta para 
praktisi pembangunan dan konservasi mengingat desakan untuk 
mengatasi perubahan iklim dan untuk bergeser ke pembangunan 
rendah emisi. Infobrief ini bertujuan untuk menginformasikan 
mereka yang merancang dan mengimplementasikan MSFs, juga 
berbagai donor dan organisasi yang mendanai MSFs. Mengingat 
pendekatan partisipatif untuk konservasi dan pembangunan bukan 
merupakan hal yang baru, terdapat banyak hal yang bisa dipelajari 
dari pengalaman sebelumnya.

Mengikuti metode RSR (lihat Nilsson dkk. 2016; McLain dkk. 2017), 
studi ini mempelajari 984 artikel awal dan mencermati bagaimana 
konteks berpengaruh pada keluaran MSFs (lihat Sarmiento 

Barletti dkk. 2018 untuk protokol penelitian). Ini berfokus pada 
forum-forum subnasional yang mengikutsertakan setidaknya 
satu partisipan pemerintah dan satu partisipan nonpemerintah. 
Terdapat kesepakatan luas bahwa ‘konteks itu penting’ dalam 
inisiatif-inisiatif konservasi dan pembangunan, dan kepentingan 
sentralnya diakui lintas disiplin, sektor dan tingkat (Weyrauch dkk. 
2016). Walaupun demikian, terdapat kebutuhan yang besar untuk 
meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hal ini penting 
dan bagaimana cara terbaik melibatkannya untuk merancang dan 
mengimplementasikan inisiatif-inisiatif yang lebih sukses.

Infobrief ini berfokus pada dua aspek tinjauan: penggunaan 
metode RSR dan pembelajaran dalam hal konteks. Sebuah Infobrief 
pelengkap menyajikan temuan-temuan ini dalam hal pelibatan 
pemangku kepentingan (Larson dan Sarmiento Barletti 2020).

Apakah kita sedang belajar atau 
membungkus ulang?

Ketertarikan baru pada MSFs menunjukkan kesadaran bahwa 
permasalahan lingkungan hidup tidak dapat diatasi tanpa 
pelibatan para aktor yang menentukan praktik-praktik pemanfaatan 
lahan di lapangan yang efektif (Sarmiento Barletti dan Larson 2019). 
Namun demikian, ini juga menyerukan refleksi di antara mereka 
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yang mempromosikan dan mendanai MSFs agar mempelajari 
pembelajaran dari beberapa dekade penelitian dan implementasi 
pembangunan partisipatif. Pertanyaan utama dalam perdebatan ini 
adalah apakah proses-proses partisipatif dapat mengubah hubungan 
kekuasaan yang tidak setara antara pemangku kepentingan yang 
melekat pada konservasi dan pembangunan. Walaupun terdapat 
banyak optimisme tentang bagaimana MSFs dapat mengatasi 
ketidaksetaraan untuk menghasilkan keluaran yang berkesetaraan 
dan efektif (Faysee 2006; Hemmati 2002), beberapa mengklaim 
bahwa partisipasi yang umum tidak dapat mewujudkan ini, dan 
bahkan dapat memperkuat struktur ketidaksetaraan antara partisipan 
MSF (Cooke dan Kothari 2001; Larson dkk. 2018).

Banyak inisiatif yang melanjutkan dengan teori-teori dan praktik 
pembangunan yang menggambarkan konteks sebagai penghambat 
secara ekonomi untuk bagian dari dunia yang lebih miskin dalam 
mencapai kemajuan yang efektif dan efisien (Ferguson 1990; Escobar 
1995). Konteks-konteks lokal telah sering diposisikan sebagai sesuatu 
untuk diabaikan atau untuk diatasi, dan bukan sebagai suatu proses 
sosial dan politik yang harus dipahami dengan lebih baik untuk 
mewujudkan inisatif-inisiatif yang berketahanan dan berkesetaraan. 
Seperti baru-baru ini dinyatakan oleh Badan PBB untuk Program 
Pembangunan (UNDP), “pembangunan telah cenderung berfokus 
pada bantuan teknis saja daripada berfokus pada lingkungan yang 
dapat mendukung atau menghambat pada suatu negara atau sektor 
atau lintas sektor. Akibatnya, banyak program-program pembangunan 
yang kuat secara teknis gagal mencapai dampak yang dimaksudkan” 
(UNDP 2012: vi). Membahas relasi kekuasaan membutuhkan 
pemahaman yang jelas tentang faktor-faktor (antara lain) sosial-
budaya, ekonomi dan politik yang membentuk relasi kekuasaan ini 
pada suatu ruang tertentu.

Terlepas dari itu, potensi transformasional dari kolaborasi untuk 
menyelesaikan permasalahan masih dianggap kuat. Dan walaupun 
sebuah transisi menuju model multipemangku kepentingan 
yang substantif layak dihargai, banyak inisiatif partisipatif masa 
lalu yang setidaknya sebagian merupakan ‘latihan mencentang 
kotak’ untuk memenuhi persyaratan legal atau donor. Keputusan 
terlegitimasi lainnya telah dibuat dan yang lainnya hilang dalam 
konteks tempat mereka diperkenalkan. Mengenali bahwa ‘konteks 
itu penting’ dalam inisiatif-inisiatif konservasi dan pembangunan, 
kami berupaya untuk memahami bagaimana ini berpengaruh pada 
MSFs agar dapat menarik pembelajaran untuk forum-forum yang 
lebih berketahanan terhadap konteks.

Metode: Apa yang dimaksud 
dengan tinjauan sintesis?

Pada awalnya kami merencanakan sebuah tinjuan sistematis, 
mengikuti metode yang diterapkan oleh Pusat Penelitian Kehutanan 
Internasional (CIFOR) pada bidang-bidang yang terkait dengan lahan, 
hutan dan pembangunan.1 Tinjauan sistematis menonjol sebagai suatu 
keluaran yang berbasiskan bukti untuk menginformasikan pembuatan 

1 https://www.cifor.org/keyword/systematic-reviews/

kebijakan. Metode ini mengikuti suatu pencarian dan analisis sistematis 
yang berfokus pada jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’ dari suatu pertanyaan 
penelitian. Model ini, awalnya dikembangkan untuk ilmu-ilmu 
kedokteran, kemudian diperkenalkan ke dalam ilmu-ilmu alam dan 
baru-baru ini diperluas ke dalam studi-studi pembangunan.

Namun demikian, tinjauan sistematis cenderung menghasilkan 
penjelasan tentang apakah inisiatif berhasil atau tidak, kehilangan 
‘mengapa’ suatu konteks berkontribusi pada situasi tersebut (Boaz dkk. 
2002; Hagen-Zanker dkk. 2012). Ini merupakan kelemahan yang besar 
mengingat pentingnya konteks dalam inisiatif-inisiatif konservasi dan 
pembangunan yang tadi disebutkan. Dalam bidang ilmu-ilmu sosial 
yang kompleks, pertanyaan dan jawaban ya/tidak kurang memberikan 
wawasan. Mengingat minat kita untuk memahami bagaimana 
konteks berpengaruh pada MSFs, dan bagaimana untuk merancang 
dan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif yang responsif terhadap 
konteks, maka sebagai gantinya dipilih metode RSR.

RSRs memungkinkan untuk analisis sistematis dan komparatif tentang 
bagaimana konteks yang berbeda dapat berpengaruh pada hasil dari 
inisiatif, memberikan wawasan ke dalam transisi dari teori (rancangan) 
ke praktik (Pawson 2013). RSRs masih mengikuti satu pertanyaan 
penelitian dan suatu pencarian sistematis namun menekankan pada 
pemahaman ‘mengapa’. Ini dilakukan dengan mensistemasi teori-
teori program (bagaimana sebuah inisiatif seharusnya bekerja) dan 
mekanisme (bagaimana untuk mencoba mengubah sesuatu) sebelum 
melaksanakan penelitian tambahan untuk memahami bagaimana 
konteks dari masing-masing studi kasus berpengaruh pada mekanisme 
tersebut. Metode RSR kemudian mengelompokkan kasus-kasus 
berdasarkan teori program dan mekanisme mereka, dan menjelaskan 
faktor-faktor kontekstual kunci yang paling mungkin berdampak pada 
masing-masing teori program (Pawson and Tilley 1997).2

Tidak pelak lagi, ulasan tersebut menyederhanakan interaksi yang tidak 
beraturan dan kompleks untuk tujuan analitis. Dua keputusan dibuat 
untuk mengatasi kompleksitas ini. Pertama, sebagai pengganti dari 
menggunakan daftar faktor-faktor kontekstual yang ada, ini diekstrak 
dari bukti-bukti yang tersedia untuk kasus-kasus tersebut. Kasus yang 
memiliki data kontekstual diprioritaskan dalam pemilihan (Tabel 1), dan 
faktor-faktor kontekstual yang diperoleh dari analisis disintesiskan ke 
dalam 18 faktor (Tabel 2). Ini diperoleh dari bukti yang paling umum 
disediakan, dan beberapa yang sudah sangat jelas, seperti faktor-faktor 
biofisik, tidak dijumpai. Kedua, untuk menghindari penyederhanaan 
yang berlebihan, kasus-kasus tidak direduksi menjadi satu teori 
program tetapi menjadi dua yang paling relevan. 

Temuan: model-model partisipasi 
dalam MSFs

Tinjauan ini mengidentifikasi empat teori program, dengan masing-
masing prioritas, mekanisme dan hasil yang diharapkan. Teori 

2 Lihat protokol penelitian (Sarmiento Barletti dkk. 2018) untuk penjelasan 
terperinci tentang prosedur, termasuk proses pemilihan 19 studi kasus dari 984 
artikel awal.
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Tabel 1. Studi kasus (rangkuman umum)

Kasus Judul Singkat Referensi Model Inisiator
Pemangku 
Kepentingan yang 
Berpartisipasi 

1. Pengelolaan Hutan Bersama 
(Joint Forest Management /
JFM) di Gadabanikilo, India

1/ JFM 
Gadabanikilo 

Nayak dan 
Berkes 2008

Keberlanjutan 
& Penghidupan 
(pembangunan) 

Pemerintah Masyarakat, 
pemerintah

2. Pengelolaan Hutan Bersama di 
Uttaranchal, India

2/ JFM 
Uttaranchal 

Mohanty 2004 Keberlanjutan 
& Penghidupan 
(pembangunan)

 Pemerintah Masyarakat, 
Pemerintah

3. Perencananaan Pengelolaan 
Hutan Bersama (Joint Forest 
Planning Management/JFPM) 
di Karnataka, India

3/JFPM Karnataka Martin dan 
Lemon 2001

Keberlanjutan 
& Penghidupan 
(pembangunan)

Pemerintah 
& Donor

Masyarakat, 
pemerintah, LSM

4. Pengelolaan Hutan Bersama 
di Karnataka, India

4/JFM Karnataka Martin dan 
Lemon 2001

Keberlanjutan 
& Penghidupan 
(pembangunan)

Pemerintah Masyarakat, 
pemerintah, LSM

5. Program Hutan 
Kemasyarakatan (Community 
Forest Program/CFP), Nepal

5/CFP Nepal McDougall 
dkk. 2013

Keberlanjutan & Partisipasi Pemerintah Masyarakat, 
pemerintah, LSM

6. Ruang Hijau Perkotaan 
Bangkok, Thailand

6/Hijau Bangkok Stringer dkk. 
2006

Keberlanjutan & Partisipasi LSM Masyarakat, 
pemerintah, LSM

7. Hutan Model (Model Forest/
MF) Campo-Ma’an, Kamerun

7/MF Campo-
Ma’an 

Jum dkk. 2007 Keberlanjutan & Partisipasi LSM & donor Masyarakat, 
pemerintah, LSM

8. Hutan Model Dja et Mpomo, 
Kamerun

8/MF Dja et 
Mpomo 

Jum dkk. 2007 Keberlanjutan & Partisipasi LSM Masyarakat, 
pemerintah, LSM

9. Proyek Pembangunan 
Berkelanjutan Cagar Alam 
Juma, Brazil

9/ REDD+ Juma Gebara 2013 Penghidupan 
(pembangunan) & 
Koordinasi Multitingkat 

LSM & 
swasta

Masyarakat, 
pemerintah, LSM, 
swasta

10. Proyek REDD+ Oddar 
Meanchey, Kamboja

10/ REDD+ Oddar 
Meanchey 

Pasgaard 2015 Penghidupan 
(pembangunan) & 
Koordinasi Multitingkat

LSM & donor Masyarakat, 
pemerintah, LSM, 
swasta

11. Hutan Nasional Danau Finger, 
Amerika Serikat

11/Danau Finger Twarkins dkk. 
2001

Partisipasi Pemerintah Masyarakat, 
pemerintah

12. Komite Koordinasi Hutan 
Kabupaten (District Forest 
Coordination Committees/
DFCC), Nepal

12/DFCC Nepal Rana dkk. 2009 Partisipasi Pemerintah Masyarakat, 
pemerintah

13. Kawasan Lindung Hin Nam 
No, Laos

13/Hin Nam No de Koning dkk. 
2017

Partisipasi & Koordinasi 
Multitingkat

Pemerintah 
& donor

Masyarakat, 
pemerintah

14. Hutan Model Vilhelmina, 
Swedia

14/MF Vilhelmina Klenk dkk. 
2013

Partisipasi & Koordinasi 
Multitingkat

LSM Masyarakat, 
pemerintah, LSM, 
swasta

15. Nusa Tenggara Barat, 
Indonesia

15/Nusa 
Tenggara Barat

Butler dkk. 
2016

Partisipasi & Koordinasi 
Multitingkat

LSM Masyarakat, 
pemerintah, LSM

16. Taman Negara Pulau Cardoso 
State, Brazil

16/Pulau Cardoso Sessin-Dilascio 
dkk., 2015

Penghidupan 
(pembangunan) & 
Partisipasi 

Pemerintah Masyarakat, 
pemerintah

17. Hutan Model Prince Albert, 
Kanada

17/MF Prince 
Albert 

Klenk dkk. 
2013

Partisipasi & Koordinasi 
Multitingkat

LSM Masyarakat, 
pemerintah, LSM, 
swasta

18. Forum Regional Kupu-Kupu 
Monarch, Meksiko

18/Kupu-Kupu 
Monarch 

Brenner dan 
Job 2012

Penghidupan 
(pembangunan) & 
Koordinasi Multitingkat

Pemerintah Masyarakat, 
pemerintah, LSM, 
swasta

19. Hutan Model Manitoba, 
Kanada

19/MF Manitoba Parkins dkk. 
2016

Partisipasi & Koordinasi 
Multitingkat

LSM Masyarakat, 
pemerintah, LSM
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program mewakili model-model yang berbeda, dengan prioritas 
dan asumsi masing-masing, untuk mendorong pemanfaatan lahan 
berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif. Peran yang dimasudkan 
untuk MSF bervariasi pada masing-masing model, namun semuanya 
bertujuan untuk mendapatkan ‘dukungan’ lokal dengan menerapkan 
mekanisme utama yang berbeda: keberlanjutan, penghidupan (yaitu 
pembangunan), partisipasi dan koordinasi multitingkat. Analisis 
berfokus pada empat faktor kontekstual di bawah masing-masing 
model berdasarkan frekuensi kemunculan mereka, dan karenanya, 
tingkat kepentingan dan pengaruh mereka pada hasil yang 
diharapkan (Tabel 3). Walaupun faktor-faktor kontekstual tidak disajikan 
berdasarkan urutan seberapa sering kemunculan mereka dalam 
tinjauan, jumlah masing-masing studi kasus yang muncul merupakan 
indikasi dari nilai penting relatif mereka.

Keberlanjutan
Delapan kasus3 menggunakan pendekatan yang mengusulkan untuk 
meningkatkan keberlanjutan dan inklusi sosial dengan melibatkan 
masyarakat lokal dalam pembuatan keputusan atau badan-badan 
pengelolaan yang mengupayakan pemanfaatan secara lebih 
berkelanjutan. Inisiatif ini memandang keberlanjutan sebagai hal 
yang baik di dalam dan dari dirinya sendiri yang akan didukung oleh 
masyarakat lokal ketika mereka berpartisipasi dalam MSF. Dua faktor 
kontekstual untuk model ini terkait dengan aktor-aktor yang terlibat 
(siapa yang biasanya berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan 
mengapa, serta lembaga-lembaga lokal), sementara dua yang lain 
terkait tata kelola (seberapa kuat kontrol pemerintah terkait partisipasi, 
dan apakah pemerintah memang ingin mewujudkannya). 

3 1/JFM Gadabanikilo, 2/JFM Uttaranchal, 3/JFPM Karnataka, 
4/JFM Karnataka, 5/CFP Nepal, 6/Hijau Bangkok, 7/MF Campo-Ma’an, 
8/MF Dja et Mpomo

Metode adaptif dan komitmen yang kuat adalah kunci untuk 
mengatasi faktor yang pertama: ketidaksetaraan gender terkait akses 
pada partisipasi dan/atau sumber daya (5/CFP Nepal, 6/Hijau Bangkok, 
7/MF Campo-Ma’an, 8/MF Dja et Mpomo). Pada beberapa kasus, 
perempuan diundang untuk berpartisipasi, namun apabila tidak ada 
cukup komitmen terkait waktu dan sumber daya atau jika metode 
tidak tepat, maka hasil tidak tercapai (1/JFM Gadabanikilo, 2/JFM 
Uttaranchal, 3/JFPM Karnataka). Ketika faktor kedua – keberadaan 
lembaga informal dan/atau adat, seperti untuk pemanfaatan dan 
pengelolaan hutan – diabaikan, atau diganti dengan yang baru, 
kerentanan meningkat bagi kelompok-kelompok marjinal (2/JFM 
Uttaranchal, 3/JFPM Karnataka). Lembaga informal dan adat yang 
sudah ada sering kali memiliki efek yang bermanfaat sekaligus 
membatasi pada tujuan-tujuan MSF, dan ini harus dipahami terlebih 
dulu sebelum lembaga tersebut ditransformasi dan/atau diganti 
atau diperkuat. Beberapa kasus memberikan contoh yang jelas untuk 
faktor ketiga: kendali pemerintah terkait pembuatan keputusan. Kasus 
Pengelolaan Hutan Bersama dan Komite Hutan Desa menunjukkan 
kendali pemerintah untuk pembuatan keputusan di beberapa tempat 
yang berbeda di India; mereka menyoroti pemasalahan Departemen 
Kehutanan sebagai badan pelaksana yang memegang kontrol 
keputusan, terlepas dari tujuan-tujuan inklusi (1/JFM Gadabanikilo, 
2/JFM Uttaranchal, 3/JFPM Karnataka, 4/JFM Karnataka). Terakhir, 
sementara beberapa kasus menunjukkan kegagalan implementasi 
pada tingkat subnasional, kasus-kasus lain menunjukkan apa yang 
terjadi ketika faktor keempat – pengakuan pemerintah atas hak atas 
dan/atau interes dalam partisipasi masyarakat lokal – hadir di sana. Pada 
satu kasus, masyarakat lokal menggunakan MSF untuk menantang 
aktor-aktor yang lebih kuat (5/CFP Nepal). Kasus lain secara terbuka 
mengakui perbedaan kekuasaan dan menggunakan pelibatan 
strategis untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan 
masyarakat (6/Hijau Bangkok). Pada kasus lainnya, komitmen terhadap 
proses (dialog, inovasi) dan partisipasi perempuan mendorong 
mobilisasi yang lebih besar dan suara yang lebih kuat bagi perempuan 
(7/MF Campo-Ma’an).

Tabel 2. Faktor-faktor kontekstual yang disintesis 

Kemiskinan ekonomi Pengakuan pemerintah atas hak dan/atau interes dalam partisipasi 
masyarakat setempat 

Penegakan hukum dan peraturan terkait pemanfaatan lahan dan 
perubahan pemanfaatan lahan 

Sejarah dan pengalaman proyek/inisiatif pembangunan

Keberadaan lembaga informal dan/atau adat terkait dengan 
pengelolaan/pemanfaatan sumber daya 

Masyarakat adat/lokal tidak mempercayai kelompok dan organisasi lain 

Ketergantungan terhadap hutan Kepentingan lokal/regional/nasional dalam konservasi dan pengawetan

Ketidaksetaraan gender terkait akses pada partisipasi dan/atau 
sumber daya 

Sensitivitas politik dan sosial seputar isu-isu konservasi 

Komitmen pemerintah untuk kolaborasi multisektor Ketidaksetaraan kekuasaan antara aktor-aktor pemanfaatan lahan dan 
perubahan pemanfaatan lahan 

Komitmen pemerintah untuk desentralisasi dan devolusi pembuatan 
keputusan kepada pemerintah subnasional 

Kelompok-kelompok yang kuat jelas berpengaruh pada proses dan/atau 
hasil MSF 

Kendali pemerintah terkait pembuatan keputusan Ketidakpastian tenurial dan lemahnya pengakuan hak atas lahan dan 
sumber daya untuk Masyarakat Adat/Lokal 

Agenda pembangunan pemerintah menekankan pada ekstraksi 
sumber daya alam 

Waktu, kapasitas dan pendanaan yang tersedia untuk program 

Catatan: Faktor-faktor yang dicetak miring tidak termasuk dalam empat teratas untuk teori program manapun dan oleh karenanya tidak disebutkan dalam teks. 
Ini tidak berarti bahwa mereka tidak penting. 
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Penghidupan (yaitu pembangunan)
Delapan kasus4 di bawah model ini menyertakan suatu mekanisme 
yang bertujuan untuk menciptakan pendapatan atau manfaat baru 
dari pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan, melebihi kerugian 
ekonomi yang dialami para pemangku kepentingan lokal. Model ini juga 
mengusulkan bahwa partisipasi dalam pembuatan keputusan yang 
relevan akan memotivasi pemangku kepentingan untuk mengubah 
praktik-praktik mereka. Seperti halnya dalam model berkelanjutan, dua 
dari faktor kontekstual adalah terkait tata kelola (kepentingan pemerintah 
dalam partisipasi inklusif dan dalam memastikan hak-hak masyarakat 
atas lahan dan sumber daya) sementara dua yang lain terkait dengan 
aktor-aktor yang terlibat (ketidaksetaraan kekuasaan di antara partisipan 
MSF dan seberapa besar masyarakat bergantung pada hutan).

Faktor yang pertama – kepentingan pemerintah dalam partisipasi 
masyarakat lokal – adalah penting mengingat komitmen dari tingkat 
pemerintah yang lebih tinggi diperlukan untuk memastikan bahwa 
hak-hak partisipasi diimplementasikan pada tingkat yang lebih 

4 1/JFM Gadabanikilo, 2/JFM Uttaranchal, 3/JFPM Karnataka, 4/JFM 
Karnataka, 9/REDD+ Juma, 10/REDD+ Oddar Meanchey, 16/Pulau Cardoso, 
18/Kupu-Kupu Monarch.

rendah (1/JFM Gadabanikilo, 2/JFM Uttaranchal, 3/JFPM Karnataka). 
Faktor yang kedua – ketidakpastian tenurial dan lemahnya pengakuan 
hak atas lahan dan sumber daya – membatasi kemampuan masyarakat 
setempat untuk memperoleh manfaat dari alternatif ekonomi yang 
baru. Pada beberapa kasus (1/JFM Gadabanikilo, 2/JFM Uttaranchal 
dan 3/JFPM Karnataka), hak pemanfaatan wilayah dirampas dengan 
mudahnya, dan walaupun beberapa dapat memanfaatkan wilayah baru, 
ini dikendalikan oleh pemerintah. Hanya orang-orang tertentu yang 
dapat berpartisipasi pada inisiatif baru, sebagian berdasarkan pada hak-
hak tenurial lahan, seperti di ejidos Meksiko (18/Kupu-Kupu Monarch). 
Model ini juga menunjukkan bahwa penguasaan oleh elite (elite capture) 
merupakan risiko ketika hak-hak tenurial tidak pasti. Ini terkait dengan 
faktor ketiga: kelompok-kelompok yang kuat berpengaruh dalam proses 
atau hasil. Kelompok-kelompok ini terkadang termasuk pemerintah 
atau elite lokal; proyek sering dirancang dan diimplementasikan 
seluruhnya secara dari atas ke bawah (top-down) (9/REDD+ Juma, 10/ 
REDD+ Oddar Meanchey). Ketergantungan terhadap hutan, faktor yang 
keempat, adalah penting pada semua kasus. Di bawah model ini (dan 
yang lainnya), hutan sering kurang diperhitungkan untuk perlindungan 
atau konservasi. Jika kegiatan ekonomi alternatif tidak mengkompensasi 
kerugiannya, penghidupan dan keamanan pangan bagi mereka yang 
paling bergantung pada hutan untuk pendapatannya atau sumber daya 
akan terancam.

Tabel 3. Model-model untuk partisipasi 

Model Mekanisme Hasil yang diharapkan Faktor-faktor kontekstual kunci

Keberlanjutan – berupaya 
untuk mengintegrasikan 
tujuan-tujuan perubahan 
pemanfaatan lahan, 
penghidupan, dan inklusi 
sosial yang berkelanjutan.

Melibatkan masyarakat 
lokal dalam inistiaf 
keberlanjutan untuk 
memotivasi mereka agar 
mengadopsi praktik-
praktik yang diusulkan.

Pemanfaatan lahan 
berkelanjutan yang 
lebih baik, mengurangi 
kerentanan masyarakat 
lokal, dan memperkuat 
partisipasi mereka dalam 
pembuatan keputusan.

• Ketidaksetaraan gender terkait akses pada 
partisipasi dan/atau sumber daya

• Keberadaan lembaga informal dan/atau adat terkait 
dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya

• Kendali pemerintah terkait pembuatan keputusan

• Pengakuan pemerintah atas hak dan/atau interes 
dalam partisipasi masyarakat setempat

Penghidupan (yaitu 
pembangunan) – 
mengupayakan perubahan 
dengan mengintegrasikan 
pemanfaatan lahan 
berkelanjutan dan tujuan-tujuan 
pembangunan.

Menghasilkan keluaran 
ekonomi melalui 
perlindungan dan/atau 
regenerasi hutan, dan 
mendistribusikan keluaran 
di antara pemangku 
kepentingan lokal untuk 
menyediakan manfaat 
pembangunan.

Pendapatan atau manfaat 
dari pemanfaatan lahan 
yang baru melebihi 
pendapatan yang hilang 
yang dialami pemangku 
kepentingan lokal dari 
praktik-praktik sebelumnya. 
Ini memotivasi mereka 
untuk melaksanakan inisiatif.

• Ketidakpastian tenurial dan lemahnya 
pengakuan hak atas lahan dan sumber daya 
untuk masyarakat adat/lokal

• Kelompok-kelompok yang kuat jelas 
berpengaruh pada proses dan/atau hasil MSF

• Ketergantungan terhadap hutan

• Pengakuan pemerintah atas hak dan/atau interes 
dalam partisipasi masyarakat setempat

Partisipasi – mengupayakan 
perubahan dengan 
memberikan kendali yang lebih 
besar atas sumber daya alam 
kepada masyarakat melalui 
kelembagaan lokal, yang 
terintegrasi dengan pemerintah 
dan diformalkan.

Memberikan masyarakat 
lokal kontrol yang lebih 
besar atas sumber 
daya mereka melalui 
pengelolaan bersama 
dan pembelajaran 
bersama dan/atau usaha 
peningkatan kapasitas.

Pemanfaatan lahan lebih 
berkelanjutan yang secara 
ekonomi bermanfaat bagi 
penduduk lokal, dan akan 
mengurangi kerentanan.

• Masyarakat adat/lokal tidak mempercayai 
kelompok dan organisasi lain

• Waktu, kapasitas dan pendanaan yang tersedia 
untuk program

• Ketidaksetaraan kekuasaan antara aktor-aktor 
pemanfaatan lahan dan perubahan pemanfaatan 
lahan (LULUC)

• Pengakuan pemerintah atas hak dan/atau interes 
dalam partisipasi masyarakat setempat

Multitingkat – mengupayakan 
perubahan melalui inisiatif-
inisiatif lintas skala yang 
melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan dan lembaga 
pemerintah, dari beragam 
sektor dan tingkat.

Memperkuat modal 
sosial melalui pembuatan 
keputusan kolaboratif 
dan koordinasi 
multitingkat. 

Proses partisipasi yang 
lebih transparan dan legal 
dengan kepemilikan lokal 
yang lebih besar atas 
inisiatif tersebut. 

• Kendali pemerintah terkait pembuatan keputusan

• Ketidaksetaraan kekuasaan antara aktor-aktor 
pemanfaatan lahan dan perubahan pemanfaatan 
lahan (LULUC)

• Komitmen pemerintah untuk kolaborasi multisektor

• Kepentingan lokal/regional/nasional dalam 
konservasi dan pengawetan
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Partisipasi

Sebelas kasus5 di bawah model ini menerapkan suatu mekanisme 
yang memberikan masyarakat lokal kontrol yang lebih besar atas 
sumber daya mereka melalui pengelolaan bersama, pembelajaran 
bersama, dan/atau usaha-usaha peningkatan kapasitas. Tiga faktor 
kontekstual yang paling sesuai untuk model ini adalah terkait 
dengan aktor-aktor yang terlibat – ketidaksetaraan kekuasaan antara 
para pemangku kepentingan, apakah yang paling tidak berkuasa 
mempercayai yang lebih berkuasa, dan apakah MSF memiliki cukup 
waktu dan dana untuk menindaklanjuti konteks ini. Faktor yang 
keempat – apakah pemerintah memang berkepentingan dalam 
partisipasi minoritas – memiliki kaitan dengan tata kelola.

Faktor yang pertama – ketidaksetaraan kekuasaan di antara aktor – adalah 
tantangan yang umum. Usaha-usaha yang eksplisit untuk mengatasi 
ketidaksetaraan termasuk diskusi terbuka dan fasilitasi yang netral, 
namun juga menindaklanjuti keterbatasan waktu dan siapa yang hadir 
di meja (11/Danau Finger). Pengelolaan bersama dipengaruhi oleh faktor 
kedua: masyarakat adat dan lokal tidak mempercayai organisasi dan aktor 
dari luar. Ini berakar dari pengalaman masa lalu mereka bekerja sama 
dengan pihak luar, termasuk pemerintah dan sektor swasta (khususnya 
industri ekstraktif), dan pelanggaran kesepakatan (14/MF Vilhelmina, 
17/MF Prince Albert, 19/MF Manitoba). Oleh karenanya partisipasi juga 
memiliki risiko selain manfaat-manfaat potensial. Forum-forum yang 
berhasil telah memungkinkan masyarakat lokal untuk menyuarakan 
kekhawatiran mereka dengan cara yang mendukung diskusi dan 
membangun kepercayaan. Ketika waktu, kapasitas dan pendanaan 
– faktor yang ketiga – terbatas, proses-proses mungkin terjadi terlalu 
cepat atau berakhir terlalu awal. Dua kasus menunjukkan pentingnya 
komitmen jangka panjang, pendanaan yang cukup dan metode yang 
tepat yang memungkinkan rancangan, pengujian dan pembelajaran 
yang kolaboratif (5/CFP Nepal, 15/Nusa Tenggara Barat). Upaya untuk 
menjaga diskusi agar tetap ‘apolitis’ dan ‘teknis’ juga dapat membuatnya 
superfisial (17/MF Prince Albert, 19/MF Manitoba). Terakhir, seperti 
model sebelumnya, pengakuan pemerintah atas hak untuk berpartisipasi 
adalah kunci. Komitmen ini ditunjukkan melalui investasi dalam sumber 
daya, fasilitasi yang netral dan seimbang, dan pembentukan forum 
yang membangun kepercayaan melalui negosiasi yang berulang, serta 
dengan mendorong interaksi-interaksi informal (5/CFP Nepal, 12/DFCC 
Nepal, 13/Hin Nam No, 16/Pulau Cardoso).

Koordinasi multitingkat

Tujuh kasus6 di bawah model ini menerapkan suatu mekanisme yang 
melalui koordinasi multitingkat dan pembuatan keputusan kolaboratif 
akan mendorong pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan. Ini 
juga akan mengarah pada proses partisipatif yang lebih transparan 
dan legal, meningkatkan partisipasi lokal dan dengan demikian 
menghasilkan kepemilikan lokal dari inisiatif tersebut. Dua faktor 
kontekstual untuk model ini merupakan atribut dari tata kelola 

5 5/CFP Nepal, 6/Hijau Bangkok, 7/MF Campo-Ma’an, 11/Danau Finger, 12/
DFCC Nepal, 13/Hin Nam No, 14/MF Vilhelmina, 15/Nusa Tenggara Barat, 16/
Pulau Cardoso, 17/MF Prince Albert, 19/MF Manitoba.

6 10/REDD+ Oddar Meanchey, 13/Hin Nam No, 14/MF Vilhelmina, 15/Nusa 
Tenggara Barat, 17/MF Prince Albert, 18/Kupu-Kupu Monarch, 19/MF Manitoba.

(kepentingan pemerintah dalam mengontrol pembuatan keputusan 
dan kolaborasi multisektor) sementara dua yang lain terkait aktor-
aktor yang terlibat (ketidaksetaraan kekuasaan dari para pemangku 
kepentingan dan interes mereka dalam konservasi).

Supaya efektif, inisiatif-inisiatif ini menuntut agar kendali pemerintah 
atas pengambilan keputusan, faktor yang pertama, untuk ditindaklajuti. 
Desentralisasi dapat membuka ruang baru bagi masyarakat lokal 
namun juga bagi penguasaan oleh elite. Komitmen untuk kombinasi 
perencanaan top-down dan bottom-up, dengan pendanaan, 
membuahkan hasil yang positif (15/Nusa Tenggara Barat). Faktor 
yang kedua, komitmen pemerintah untuk kolaborasi multisektor, 
membutuhkan pendanaan, kapasitas dan lobi yang ditargetkan 
untuk membangun jembatan antara pemangku kepentingan dan 
sejumlah sektor (13/Hin Nam No). Kegagalan untuk mengatasi faktor 
yang ketiga – ketidaksetaraan kekuasaan antara aktor-aktor yang 
terlibat dalam pemanfaatan lahan dan perubahan pemanfaatan lahan 
– menyebabkan hasil yang superfisial (17/MF Prince Albert, 18/Kupu-
Kupu Monarch, 19/MF Manitoba). Terakhir, kepentingan lokal/regional/
nasional dalam konservasi dan pengawetan berpengaruh pada hasil 
dari inisiatif tata kelola multitingkat karena aktor-aktor bisa jadi memiliki 
persepsi atau pemahaman yang berbeda atas suatu masalah (15/
Nusa Tenggara Barat). Ini termasuk perspektif yang tidak hanya terkait 
pemanfaatan lahan tapi juga terkait ketidaksetaraan, serta prioritas dan 
pertukaran (trade-offs) terkait.

Kesimpulan
Kami mengidentifikasi empat model untuk partisipasi, masing-
masing terkait dengan empat faktor kontekstual yang paling banyak 
dipengaruhi oleh hasil-hasil dalam kasus yang dipelajari (Tabel 3). 
Model-model ini menyajikan cara-cara yang berbeda – berdasarkan 
pada berbagai prioritas dan asumsi sentral – untuk mendorong 
solusi-solusi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui pendekatan 
partisipatif. Peran yang diinginkan untuk MSF bervariasi, namun 
semua bertujuan untuk memperoleh ‘dukungan’ lokal melalui pemicu 
utama yang berbeda-beda: keberlanjutan, penghidupan (yaitu 
pembangunan), partisipasi dan koordinasi multitingkat.

Walaupun model-model ini saling tumpang tindih dan banyak studi 
kasus yang termasuk dalam lebih dari satu model, kategorisasi ini 
membantu mengidentifikasi prioritas dan asumsi di balik MSFs dan 
menunjukkan beberapa perbedaan – dan beberapa persamaan 
– karakteristik dari konteks. Model keberlanjutan menyoroti 
permasalahan terkait dengan memprioritaskan konservasi (dan 
keputusan top-down) di atas inklusi, dengan variabel kontekstual yang 
mendefinisikan istilah inklusi. Model penghidupan paling dipengaruhi 
oleh hak-hak dan kemampuan masyarakat lokal untuk mengakses 
sumber daya penghidupan. Model partisipasi menyoroti kondisi 
yang berdampak pada kualitas partisipasi: kepercayaan, hubungan 
kekuasaan, dan waktu yang diperlukan untuk menindaklanjuti hal ini. 
Terakhir, model multitingkat memunculkan perspektif, prioritas dan 
relasi kekuasaan yang berbeda di antara aktor-aktor pada berbagai 
tingkat. Pemerintah memainkan peran sentral – pada semua kasus – 
dalam mengadakan atau meniadakan kondisi-kondisi pendukung bagi 
partisipasi, hak, dan pembuatan keputusan lokal.
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Konteks adalah hal yang penting karena MSF tidak diimplementasikan 
dalam sebuah ruang hampa; mereka diletakkan pada pola-pola relasi, 
lembaga dan struktur kekuasaan yang sudah ada. Kami mengusulkan 
bahwa sangat penting untuk meluangkan waktu untuk melakukan 
penelitian dan memetakan pemangku kepentingan dan lembaga-
lembaga lokal, relasi kekuasaan antara para pemangku kepentingan, 
dan cara untuk mengetahuinya. Tidak cukup untuk menempatkan 
ketidaksetaraan sebagai penghambat yang dapat diatasi dengan 
pemberdayaan masyarakat lokal yang kurang berdaya. Mengingat 
pentingnya konteks dalam konservasi dan pembangunan, maka 
metode RSR menjadi alat yang sangat baik untuk memunculkan bukti 
bagi inisiatif-inisiatif seperti itu.

Perhatian yang diberikan RSRs terhadap bagaimana sebuah inisiatif 
seharusnya bekerja dalam teori maupun praktiknya membuat mereka 
peka terhadap keragaman dan perubahan dalam program. Kami 
tidak akan dapat mencapai hasil analisis kami dengan menggunakan 
tinjauan sistematis yang lebih tradisional. Ini khususnya bermanfaat 
bagi ilmu-ilmu sosial mengingat fokus penjelasan RSR lebih sesuai 
dan akuntabel untuk kompleksitas intervensi sosial seperti MSFs.
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