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PENGANTAR

Ketika membaca tulisan-tulisan dari buku ini, saya seperti
membaca berbagai persoalan dan tantangan yang sedang kita
hadapi dalam mengembangkan program pengelolaan hutan

komunitas yang selama ini terjadi di Indonesia. Pada waktu itu per-
nah kami diskusikan mengapa buku ini tidak dijadikan bacaan wajib
buat kawan-kawan dari kalangan LSM, perguruan tinggi dan penen-
tu kebijakan di Indonesia. Permasalahannya adalah buku aslinya
“pembelajaran sosial dalam pengelolaan hutan komunitas” ini berba-
hasa Inggris, sehingga tidak banyak pihak yang dapat akses untuk
mempelajari buku ini. Inilah salah satu alasan mengapa LATIN ter-
tarik untuk menerjemahkan dan menerbitkan buku ini.

Selain itu, tujuan dari buku ini seperti yang diungkapkan baik
dalam pengantar maupun bab pendahuluannya sangat searah
dengan misi yang sedang diperjuangkan LATIN, yaitu: mewujudkan
“good forest governance” di tingkat kabupaten melalui praktek-
praktek manajemen kolaborasi di kawasan konservasi dan kawasan
hutan produksi. Pertama, bahwa isi dari buku ini banyak
menampilkan pandangan-pandangan tentang peran pembelajaran
dalam pendekatan-pendekatan kolaboratif; kedua, bahwa yang diba-
has buku ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kunci seperti
“bagaimana harus mendorong pembelajaran bersama yang meningkat-
kan kolaborasi dalam pengelolaan hutan?” dan “bagaimana kelembaga-
an dan kesepakatan kolaboratif dapat dirancang untuk meningkat-
kan pembelajaran bersama dalam pengelolaan hutan?”.

Melalui buku ini diharapkan dapat mempertajam cara pandang
dan refleksi kita dalam melihat kerja-kerja kolaborasi yang telah
dilaksanakan selama ini. Dari sini kita akan memperoleh banyak
pelajaran tentang bagaimana fasilitasi dan platform dapat men-
dukung kerja-kerja kolaborasi dalam pengelolaan hutan komunitas,
bagaimana pola-pola pembelajaran dipraktekkan dan bagaimana
seharusnya memperbaharui metode-metode yang kita gunakan
untuk mendukung pembelajaran bersama secara kelembagaan
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antara stakehoder yang terlibat kerja kolaborasi. Dengan belajar dari
konseptualisasi pengalaman dari berbagai kasus yang terjadi di
beberapa negara Asia, Afrika dan Kanada tersebut, juga diharapkan
akan memberikan “tambahan energi” kepada perjuangan para peng-
giat “pengelolaan hutan komunitas” di Indonesia, karena dalam
beberapa tahun terakhir kebijakan pemerintah yang mendukung
penguatan kelembagaan pengelolaan hutan komunitas secara
kolaboratif semakin menurun dan menunjukkan kehilangan arah.

Mengapa kata “community forest” diterjemahkan mejadi “hutan
komunitas”, di sini ingin menunjukkan bahwa kata “komunitas”
lebih memberikan makna tentang pentingnya memberikan kedaulat-
an dan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat lokal untuk
akses terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Dan itulah tantangan
nyata yang dihadapi di lapangan dalam memperkuat praktek
kolaborasi dan kebijakan pengelolaan hutan yang berbasis komunitas.

Bogor, 22 Oktober 2005.
Suporahardjo

Editor edisi bahasa Indonesia
Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)
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KATA PENGANTAR

Bab-bab dalam volume ini dihasilkan pada lokakarya penulis
yang berjudul Berbagi Inovasi: Metode-metode untuk pen-
gelolaan hutan komunitas oleh multipihak. East West Center

menjadi tuan rumah dari Lokakarya ini yang diselenggarakan di
Hawaii pada 26 Juli hingga 28 Augustus 1999. Lokakarya yang
dirancang dan didukung melalui Center for International Forestry
Research (CIFOR) ini mengundang praktisi profesional dalam bidang
community forestry untuk mengartikulasikan pengalaman mereka
dalam pendekatan-pendekatan kolaboratif pada pengelolaan hutan
dan hubungan mereka dengan pembelajaran sosial.

CIFOR menginisiasi lokakarya tersebut sebagai bagian dari
sebuah proyek yang lebih besar mengenai Pengembangan Ruang bagi
Pengelolaan Hutan Lokal, yang dikoordinasikan oleh David Edmunds
dan Eva Wollenberg. Proyek ini bertujuan untuk menilai dampak
kebijakan devolusi hutan, yang juga menunjukkan arahan pada
dukungan masa depan untuk pengelolaan hutan lokal. Salah satu
observasi kami dalam pekerjaan ini adalah bahwa pengelolaan hutan
lokal membutuhkan kolaborasi di antara kelompok-kelompok yang
berbeda untuk bertukar pandangan dan informasi dan juga untuk
beradaptasi dengan perubahan kondisi. Oleh karenanya, kami ter-
tarik untuk mendokumentasikan pendekatan-pendekatan inovatif
yang mendorong pembelajaran di antara multistakeholder.

Hingga akhirnya, Eva Wollenberg dan David Edmunds menyeleng-
garakan kompetisi global untuk mengidentifikasi orang-orang dengan
pengalaman dalam pembelajaran sosial, yang bisa datang bersama-sa-
ma selama empat minggu untuk bertukar pengalaman, pemikiran-
pemikiran terkini mengenai pembelajaran sosial dan mendokumen-
tasikan pandangan mereka. Kami mengkompilasi sejumlah bacaan
mengenai pembelajaran sosial dan kolaborasi stakeholder sebagai bahan
latar belakang yang kemudian didistribusikan kepada peserta terpilih.

Kami menyeleksi sembilan peserta melalui kompetisi. Para
pelamar tersebut mewakili organisasi pemerintah dan non-pemerintah,
universitas dan lembaga-lembaga penelitian. Meskipun kami ber-
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dinegosiasikan menjadi penghargaan umum untuk dasar kontekstu-
al dari jalan buntu tersebut. Disyaratkan adanya fasilitasi dan waktu
untuk mencapai pemahaman sedemikian, dan para peserta menun-
jukkan kesabaran yang luar biasa, keingintahuan dan keinginan
berhasil sebagai satu kelompok. Akhirnya, kami semua bisa mema-
hami bahwa membentuk tulisan-tulisan tersebut merupakan bentuk
dari pembelajaran sosial, yang memberikan keuntungan pada mas-
ing-masing tulisan sekaligus juga meningkatkan gambaran kelom-
pok terhadap konsep-konsep utama.

Selain kegiatan kelompok, para peserta dipasangkan dengan
seorang penasihat yang memberikan bantuan harian dalam tugas-
tugas mengkonseptualisasi dan menyusun tulisan. Sonja Brodt,
Louise Buck, David Edmunds, dan Jeff Fox bekerja dengan masing-
masing penulis satu per satu beberapa kali dalam seminggu untuk
menghasilkan tulisan-tulisan mereka. Eva memberikan komentar
pada tulisan dari Bogor. Louise, Eva dan David menulis artikel pen-
gantar sebagai sintesis dari poin-poin utama yang muncul dari
lokakarya dan tulisan-tulisan tersebut. Tulisan-tulisan ini kemudian
diedit, pertama oleh Sonja untuk bahasa Inggris-nya, kemudian oleh
Eva untuk isinya dan akhirnya oleh para penulisnya sendiri untuk
mereview perubahan dan terakhir oleh Sally Wellesley untuk
penyuntingan salinan. Eva, dengan bantuan dari Dina Hubudin dan
Gideon Suharyanto, kemudian mengkoordinasikan review oleh
Bruce Campbell dan Niels Röling, revisi akhir dan publikasi.

Hasil dari usaha tim yang kreatif ini adalah satu set yang terdiri
dari 10 tulisan yang agak berbeda dari prosiding pada umumnya.
Tulisan-tulisan ini mencerminkan pengembangan bersama dari piki-
ran-pikiran dari empat belas rekan-rekan. Mereka berusaha sangat
keras untuk menghubungkan praktek dengan konsep dan dengan
melakukan ini secara teliti meletakkan kerangka kerja yang muncul
untuk pembelajaran sosial dengan pengalaman empiris. Mereka
bergeser di luar retorika dan ingin membagikan pandangan-pandan-
gan praktis. Kami menyadari bahwa proyek ini menjadi inspirasi
untuk metode-metode yang disarankan, dan juga untuk pembela-
jaran yang membuat kita terus-menerus maju.

Editor

tujuan untuk menarik para peserta dari latar belakang geografi yang
berbeda, penulis studi kasus sebagian besar berasal dari Afrika dan
Asia. Semuanya aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pro-
gram-program yang berhubungan dengan konservasi. Peserta terpil-
ih adalah mereka yang tampak mampu menawarkan pandangan-
pandangan tentang peran pembelajaran dalam pendekatan-pen-
dekatan kolaboratif, bukan karena pengalaman mereka dalam
community forestry yang sekedar menawarkan cerita-cerita keber-
hasilan melalui ukuran-ukuran konvensional. Oleh karenanya,
lokakarya tersebut mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan
proses-proses pembelaharan ini yang didasarkan pada beragamnya
derajat dan kualitas dari pembelajaran sosial.

Lokakarya ini diselenggarakan di East West Center, di mana
Jeff Fox dan Sonja Brodt membawa banyaknya pengalaman mereka
dalam melaksanakan lokakarya penulisan dan penyuntingan. Sesi-
sesi lokakarya meliputi diskusi dan pertukaran beragam aspek dari
pembelajaran sosial, kolaborasi dan pengelolaan adaptif. Seminar
mingguan dikerangkakan sekitar bacaan-bacaan yang dipilih, kare-
na mewakili pikiran-pikiran terkini mengenai tema-tema kunci dari
lokakarya tersebut. Sonja juga menyelenggarakan seminar tentang
teknik penulisan. Louise Buck adalah seorang narasumber tematik
selama lokakarya tersebut. Dia merancang seminar-seminar tematik
dan memfasilitasi seminar tersebut untuk membantu peserta dalam
menghubungkan praktek mereka dengan teori yang muncul melalui
presentasi-presentasi ringkasan dan refleksi mengenai bacaan-
bacaan tersebut, dan juga melalui diskusi kelompok. Louise, David,
Jeff dan Sonja bekerja erat sepanjang lokakarya untuk merancang
program yang paling memenuhi kebutuhan para peserta.

Dalam perkembangan lokakarya tersebut, para peserta ditantang
untuk membagikan ide-ide mereka, karena ide-ide tersebut ber-
kembang melalui format seminar. Setiap tulisan terbuka untuk
input-input berkala dari kelompok itu. Perbedaan pendapat yang
menyangkut interpretasi dari konsep-konsep atau kejadian tertentu
kadang-kadang membuat marah. Sering perbedaan ini berhubungan
dengan perspektif yang berakar pada budaya atau iklim politik untuk
pengelolaan hutan. Akhirnya, sebagian besar perbedaan tersebut
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PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN SSOOSSIIAALL  
DDAALLAAMM PPEENNGGEELLOOLLAAAANN  KKOOLLAABBOORRAATTIIFF  

HHUUTTAANN KKOOMMUUNNIITTAASS::
Pelajaran Dari Lapangan 

Louise E.Buck, Eva Wollenberg and David Edmunds

Abstrak
Pengelolaan hutan rakyat di seluruh dunia memiliki keragaman

jenis dan tingkat kesuksesan dalam  pembelajaran sosial, namun
sedikit upaya telah dilakukan untuk menganalisis pengalaman-
pengalaman ini dan menghubungkannya dengan teori pembelajaran
sosial yang muncul. Bab ini merupakan sintesis dari kontribusi para
peserta lokakarya untuk menunjukkan apa pembelajaran sosial itu
dan bagaimana pembelajaran sosial dapat diperbaiki. Kontribusi yang
paling berharga dari bab-bab tersebut adalah dalam membuat gejala
pembelajaran menjadi lebih terlihat dan memberikan masyarakat de -
ngan konsep dan label di mana mereka dapat menganalisis pengala-
mannya. Pengaturan kelembagaan yang penting yang mendasari
pembelajaran sosial adalah fasilitasi dan platform di mana para
stakeholder bertemu dan saling belajar. Jenis-jenis pembelajaran
yang berbeda, peluang-peluang untuk belajar dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pembelajaran ditinjau kembali. Setiap usaha untuk

Louise E. Buck, Eva
Wollenberg and David Edmunds2
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Pembelajaran bersama mengakui bahwa kelompok kepentingan
mem bawa pengetahuan yang berbeda (termasuk nilai-nilai,
kapasitas, perspektif, metode pembelajaran, tempat pengalaman
sejarah) pada proses kolaboratif tersebut. Pengetahuan dan peng -
alam an ini dapat menjadi aset bagi penyelesaian masalah jika dibagi,
dan sebaliknya dapat menjadi kerugian jika diabaikan. Pembelajaran
bersama atau sosial juga mendorong persepsi saling ketergantungan
dan saling menghargai. Dengan demikian, pembelajaran sosial bisa
memfasilitasi kerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati,
menimbulkan keyakinan dalam usaha-usaha kolaborasi berikutnya.
Penekanan pada pembelajaran juga membantu stakeholder meng -
atasi dinamika sistem sosial dan lingkungan hidup.

Sebuah pertanyaan kunci untuk membuka potensi pengelolaan
hutan oleh multistakeholder adalah: bagaimana harus mendorong
pembelajaran bersama yang meningkatkan kolaborasi dalam pe -
ngelolaan hutan? Pada gilirannya, bagaimana kelembagaan dan
kesepakatan kolaboratif dapat dirancang untuk meningkatkan pem-
belajaran bersama dalam pengelolaan hutan? Buku ini membahas
pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengkaji ketergantungan
antara pembelajaran dan kolaborasi dalam situasi pengelolaan hutan
yang sangat majemuk.

Tujuan kami dengan buku ini adalah untuk memperluas ide
dan penerapannya dalam pembelajaran bersama dengan cara
mengembangkan pelajaran yang diperoleh dari inisiatif dalam
kolaborasi dan dengan menghubungkan praktek sekarang dengan
kerangka kerja umum. Salah satu motivasi untuk mengembangkan
bahan-bahan untuk publikasi ini adalah bahwa kami merasa ada
banyak pengalaman yang relevan dalam community forestry oleh
multistakeholder yang belum diakui dalam label pembelajaran sosial.
Kami berharap bahwa pelajaran-pelajaran yang penting dapat ditarik
dengan mengartikulasikan dan berbagi praktek lapangan. Kontribusi
kami dengan buku ini adalah menawarkan konsep dan label di mana
pihak lain dapat melakukan refleksi, evaluasi dan dokumentasi dari
praktek yang ada saat ini dan yang sedang tumbuh. Kami berharap
bahwa inovasi dan sintesis yang disajikan di sini merupakan setitik
sumbangan dari banyaknya pengalaman dalam pembelajaran sosial.

Louise E. Buck, Eva
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belajar bersama harus dijajaki dan dilaksanakan dengan kepekaan
dan pemikiran strategies tentang yang bisa atau yang seharusnya
berpartisipasi dan bagaimana. 

PENDAHULUAN
Mempelajari bagaimana mengelola hutan untuk memenuhi

berbagai kepentingan – dari masyarakat lokal yang menyangkut
mata pencaharian mereka hingga masyarakat yang jauh yang ter-
tarik pada fungsi-fungsi ekologis dan pendapatan – merupakan tan-
tangan yang penting saat ini. Hutan merupakan properti yang sering
dipersengketakan di mana kelompok-kelompok yang berbeda ber -
tujuan untuk mengambil manfaat hutan dengan cara yang tidak
sesuai atau berjuang menjadi pihak pertama yang mendapatkan
manfaat dengan pasti. Untuk menyeimbangkan berbagai kepenting -
an ini, terdapat banyak upaya untuk mengembangkan strategi dan
mekanisme yang mempromosikan kolaborasi di antara kelompok
dengan perbedaan kepentingan dalam pengelolaan hutan (Anderson
et al. 1999; Fox et al. 1997; Western 1994). 

Namun pengelolaan hutan secara kolaboratif tidak mampu secara
efektif membawa pengetahuan dan kapasitas kelompok yang berbeda
tersebut. Koordinasi yang terjadi antara kelompok kepentingan lebih
lemah daripada yang diharapkan. Bahkan, kelompok kepentingan
menjadi sangat terikat dengan perspektif parsial mereka yang terbatas
dengan waktu (Saigal 1997, Kalyawongsa 1997). Kolaborasi yang
didasarkan pada kesepakatan atau kontrak untuk satu waktu sering
kehilangan relevansinya, karena adanya perubahan kondisi. Asumsi
dan perspektif tentang aktor-aktor yang paling kuat sering berlaku.
Kualitas dan polaritas statis dari kolaborasi seperti ini membawa pada
keputusan yang tidak optimal dan cenderung mengabaikan potensi
penyelesaian masalah yang kreatif dan hasil yang inovatif.

Pengelolaan kolaboratif bisa membaik jika kelompok kepenting -
an mencoba untuk terlibat dalam proses yang berkembang dan
berkelanjutan untuk saling memahami pengetahuan, tujuan, ke -
penting an, kapasitas dan aksi masing-masing. Kolaborasi juga dapat
ditingkatkan dengan menjamin bahwa tidak ada pandangan atau
pengetahuan dari satu kelompok pun yang mendominasi proses ini.
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transformasi pemahaman setiap orang terhadap situasi permasalah -
an. Pembelajaran sosial mengakui bahwa kelompok kepentingan
membwa pengetahuan yang berbeda pada proses pembelajaran, yang
meliputi pengetahuan dalam bentuk nilai-nilai, kapasitas, perspektif,
metode dan tempat-tempat pengalaman sejarah. Pengetahuan dan
pengalaman seperti ini, yang secara efektif disebarkan, merupakan
aset penting dalam menyelesaikan pengelolaan hutan dan masalah-
masalah yang ditimbulkannya (Maarleveld dan Dangbégnon, 1999).
Oleh karena itu, dimensi penting lainnya dalam pembelajaran sosial
adalah penyebaran pengetahuan yang menekankan pada keragaman
dan sifat pelengkap dari pengetahuan kelompok sosial yang berbeda.

Sangat penting bagi aspek politik dan penyebaran pengetahuan
dalam pembelajaran sosial adalah ide bahwa interaksi yang
konstruktif di antara kelompok kepentingan dapat didorong dengan
cara menghilangkan penghambat pada komunikasi untuk membuat-
nya lebih terbuka dan responsif (Steins dan Edwards 1999: 246).
Pembelajaran sosial memfasilitasi penyelesaian masalah bersama
dengan cara mendorong adanya persepsi tentang ketergantungan,
kepercayaan dan saling menghargai. Ditunjukkan pada para aktor
bahwa mereka dapat mengambil manfaat dari kerja sama itu untuk
mencapai tujuan yang disepakati bersama, dan menimbulkan
keyakin an pada upaya-upaya kolaborasi berikutnya. Jadi, ada aspek
pengembangan komunikasi dan hubungan dalam pembelajaran
sosial yang menyebabkan adanya penyebaran pengetahuan dan
meningkatnya kapasitas untuk melakukan aksi-aksi. 

Pembelajaran sosial juga dapat merujuk pada proses kolektif
untuk mengakumulasikan pengetahuan baru oleh sebuah kelompok
sosial tertentu. Sebagai contoh, “pembelajaran masyarakat” memiliki
suatu pendekatan untuk pendidikan dan pengembangan
masyarakat yang menekankan adanya kegiatan pengembangan
kapasitas yang partisipatif dan praktis (Steele et al. 1999: 153-180).
Aspek kolektif dari pembelajaran sosial menekankan bagaimana
pengetahuan itu dikembangkan dan disebarkan di antara kelompok
tertentu untuk membantu membangun motif baru bagi aksi-aksi dan
pola-pola interaksi. 

Kami menyarankan bahwa masing-masing dimensi pembelajar -
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PEMBELAJARAN SOSIAL: SEBUAH KONSEP
Jadi, apakah pembelajaran bersama atau pembelajaran sosial

itu? Kami menggunakan kedua istilah itu bergantian, yang mengakui
bahwa pembelajaran sosial telah digunakan lebih sering dalam
literatur, tetapi dengan memperhatikan bahwa pembelajaran
bersama memiliki arti yang lebih intuitif dalam konteks hutan rakyat.
Maarleveld dan Dangbégnon (1999) memberikan tinjauan terbaik
tentang apa itu pembelajaran sosial dan literatur-literatur yang
berkaitan. Mereka mencirikan pembelajaran sosial dalam pe -
ngelolaan sumberdaya alam sebagai dialog yang berkelanjutan dan
refleksi bagi ilmuwan, perencana, manajer dan pengguna untuk
meng kaji masalah dan solusinya (hlm.269). Komunikasi yang ber sama -
an dengan coba bisa menimbulkan adaptasi di antara aktor-aktor yang
relevan untuk menyesuaikan dan memperbaiki pengelolaan.

Kami mendefinisikan konsep pembelajaran sosial dengan me -
nguji banyak dimensi dari hal yang bernama “sosial” tersebut. Lee
(1993:8), sebagai contoh, menggambarkan pembelajaran sosial seba-
gai kombinasi dari (1) pengelolaan yang adaptif, yang melibatkan
pembelajaran secara sadar dari eksperimen kebijakan, dan (2) politik,
yang didefinisikan sebagai konflik terikat antara pemangku
kepenting an dari sumberdaya hutan. Daniels dan Walker (1999:42-
48) juga menggunakan “pembelajaran kolaboratif” untuk merujuk
pada sebuah kerangka kerja untuk pengelolaan konflik kebijakan
publik dan pengambilan keputusan. Dengan menekankan proses-
proses politik yang berhubungan dengan konflik pada kelompok
kepentingan, interpretasi ini mencerminkan pentingnyabahwa
hubungan konflik dan kekuasaan bermain dalam diskusi-diskusi
tentang pengelolaan sumberdaya alam. Fokus pada politik sangat
penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya tentang
ketidaksetaraan yang menonjol yang ada dalam stakeholder tersebut
pada banyak situasi hutan rakyat. Namun demikian, aspek lain dari
interaksi di antara masyarakat saat mereka belajar bersama juga
bisa menjadi penting.

Daniels dan Walkers (1999:38), misalnya, menggambarkan
kegiatan “saling belajar” sebagai proses untuk bertukar perspektif
antara klien dan perencana atau pengelola profesional untuk men-
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sendiri; otoritas asing vs otoritas lokal. Perspektif ini menantang
kami untuk fokus pada pengembangan sistem pengetahuan (Röling
1994) yang membentuk “kecocokan” antara persepsi manusia dan
realitas, dan untuk menawarkan kepemimpinan dalam mere -
konstruksi hal ini di sekitar kepentingan ekologi, sosial dan
kelembaga an saat ini. 

Konsep-konsep yang berhubungan dengan pembelajaran sosial
masih terlalu awal dan perlu pengujian dan pengembangan. Dengan
tujuan inilah kami sangat ingin mengetahui seperti apa pembelajar -
an sosial itu di lapangan. Bab-bab dalam buku ini merupakan hasil
dari pencarian itu. Kami bertujuan untuk mendokumentasikan
peng alaman praktis yang akan menstimulasi pemahaman yang lebih
dalam mengenai pembelajaran sosial dalam praktek, dan dengan
melakukan hal tersebut, akan ada perkembangan lebih lanjut me -
ngenai teori pembelajaran sosial. 

‘BERBAGI INOVASI’: 
SEBUAH LOKAKARYA BAGI PARA PENULIS
Pandangan-pandangan menuju pembelajaran sosial

Kontribusi yang paling luar biasa dan katalitis dari lokakarya
tersebut dan tulisan-tulisan yang dihasilkan adalah “membuat
segala sesuatu menjadi terlihat”. Gejala yang cenderung tersembunyi,
atau memang sudah terjadi, dibuat menjadi jelas. Bagi sebagian
besar para peserta, pembelajaran merupakan kegiatan nomor dua
yang terjadi sama sekali tanpa pikiran-pikiran substansial mengenai
apakah atau bagaimanakah pembelajaran itu terjadi dalam banyak
proyek. Karena dibuat menjadi jelas, kekuatan pembelajaran dan
akibat dari cara pembelajaran yang berbeda mengenai pengelolaan
lingkungan hidup dan perubahan sosial mulai menjadi nyata. Para
penulis mulai menghargai cara pembelajaran dilakukan dan
bagaimana mereka belajar akan mempengaruhi hasil perilaku,
kelembagaan dan kebijakan. 

Namun demikian, kelompok tersebut menemukan bahwa
sebagian besar dari kita kekurangan bahasa konseptual untuk
menggambarkan pembelajaran sosial. Bahasa yang mencirikan
kolaborasi dan pembentukan kemitraan tentu sangatlah akrab.
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an sosial ini sangat penting dalam pengelolaan hutan secara
kolaboratif: pengurangan konflik dan pengambilan keputusan
politik, inovasi dan penyelesaian masalah, pengembangan
komunikasi dan pengembangan hubungan, serta pengembangan
kapasitas dan pengembangan masyarakat atau organisasi. Kita baru
saja mulai memahami dengan lebih baik bahwa keempat aspek pem-
belajaran sosial ini tidak mudah dipisahkan dan memerlukan inter-
aksi di antara aspek-aspek itu juga. Dengan memasukkan keempat
dimensi ini, pembelajaran sosial mulai mendapatkan sekumpulan
proses mengenai kolaborasi yang transparan, aktif, dan demokratis
di antara stakeholder. Dalam usaha untuk memperbaiki pembelajar -
an sosial, maka kami menggunakan keempat aspek dari pembelajar -
an sosial itu sebagai satu kesatuan, dan bukannya terpisah satu
sama lain. 

Keempat dimensi pembelajaran sosial dapat diperbaiki secara
bersama-sama dengan mengembangkan strategi, mekanisme, dan
kondisi yang memampukan para aktor untuk secara aktif
mengumpulkan, menganalisis informasi dan bertindak dengan infor-
masi tersebut bersama-sama (Woodhill dan Röling 1998). Strategi,
mekanisme, dan kondisi ini paling efektif jika mereka peka terhadap
perbedaan kekuasaan antara stakeholders, membangun kelengkap -
an dalam pengetahuan mereka dan dirancang untuk memperbaiki
interaksi. Röling dan Jiggens (1998) mengartikulasikan kebutuhan
akan adanya platform baru dan proses komunikasi untuk men -
fasilitasi pembelajaran sosial dalam jaringan yang kompleks dari
para aktor yang saling terkait. 

Pembelajaran sosial bisa juga lebih maju dengan cara lebih
banyak memahami proses pembelajaran itu sendiri. Maarleveld dan
Dangbégnon (1999) mengidentifikasi loops pembelajaran, di mana
pembelajaran tidak saja mengenai fakta sosial dan lingkungan hidup
(pembelajaran loop tunggal), namun juga tentang teori dan metode
untuk mengamati dunia (pembelajaran loop ganda) dan yang lebih
mendasar lagi, pentingnya pembelajaran di atas segalanya.
Perspektif pelengkap ini menggambarkan ‘jalan keluar’ teoritis dari
dilema yang sering kali berakhir dengan polaritas dan jalan buntu:
pembangunan vs konservasi, penggunaan oleh industri vs dipakai
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oleh pembelajaran bersama. Katalis untuk proses ini hilang.
Di mana ada pembelajaran bersama, pembelajaran tersebut

sering terbatas pada dimensi biologis dan infrastruktur dari banyak
proyek. Jarang sekali pembelajaran tersebut diperluas menjadi
hubungan kelembagaan atau dimensi manusia dari pengelolaan.
Sering terdapat kegiatan monitoring bersama untuk tutupan-hutan
misalnya, namun jarang terdapat monitoring dan evaluasi utuk proses
pengambilan keputusan dan hubungan antara stakeholder.
Terbatasnya ruang lingkup pembelajaran bersama pada permasala-
han biologis dan infrastruktural membuat kolaborasi menjadi rentan
terhadap kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan stakeholder
yang terus berkembang. 

Terbatasnya contoh-contoh pembelajaran bersama di antara
proyek dan kegiatan yang kita diskusikan tidak mengendurkan
semangat para peserta lokakarya, namun malah menstimulasi
pemikir an bagaimana mengambil langkah konkret untuk memper-
baiki praktek-praktek tersebut. Kami memberikan tambahan pada
pandangan para peserta di bawah ini.

PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK MENGUMPULKAN
PARA KOLABORATOR BERSAMA-SAMA

Analisis kami terpusat pada dua tema. Pertama, kami meng kaji
jenis-jenis pengaturan kelembagaan seperti apa yang bisa
mengumpulkan para kolaborator bersama-sama dan mendasari
pembelajaran sosial. Kami mengelompokkan hal ini secara luas
dalam peran fasilitasi dan ‘platform’ atau peluang bagi kolaborator
untuk datang bersama dan belajar. Analisis dari pengaturan ini
memberikan pandangan tentang kelayakan dari berbagai jenis pem-
belajaran sosial yang berbeda untuk berbagai jenis aktor yang berbeda
serta peluang beberapa kelompok untuk mendominasi proses ini. 

Fasilitasi
Fasilitasi merupakan hal yang sangat vital dalam mem -

promosikan pembelajaran sosial, khususnya dalam hal kompetisi
yang ketat atau konflik di antara para stakeholder, atau ketika para
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Selama beberapa dekade yang lalu, istilah-istilah seperti negosiasi,
kerja sama, akomodasi, pengaturan bersama, kesepakatan,
pengembangan konsensus, dan pengambilan keputusan secara
kolektif telah memasuki bahasa pada pengelola lingkungan hidup.
Yang hilang adalah bahasa konseptual yang menggambarkan peran
pembelajaran dalam kolaborasi. Bahasa-bahasa seperti inilah yang
diperkenalkan dalam lokakarya tersebut dan dibandingkan dengan
pengalaman kita. Konsep-konsep seperti kelompok pembelajaran,
platform pembelajaran, kelompok penemuan, eksperimen kelompok,
pembelajaran loop ganda, appreciative inquiry,  fasilitasi proses-
proses platform, sistem pengetahuan ekologi, pembelajaran kolektif
dalam jaringan para aktornya dan yang lainnya membantu kami
menghargai bagaimana pembelajaran bisa dilakukan untuk men-
dukung kolaborasi, dan bagaimana masyarakat melakukan pem -
belajaran secara kolaboratif.

Melalui diskusi-diskusi kami, kami menemukan bahwa dalam
prakteknya pembelajaran bersama tidak cukup dilakukan di antara
lembaga-lembaga pengelolaan hutan rakyat. Sementara ada satu
lembaga menunjukkan kegiatan pembelajaran, biasanya melalui
pelaporan proyek dari berbagai jenis, pembelajaran tersebut
cenderung terjadi dengan tidak tergantung pada stakeholder lain.
Pada saat yang sama, beberapa pengaturan kolaboratif – apakah itu
kesepakatan formal atau proses konsultasi informal – menunjukkan
mekanisme yang jelas untuk pembelajaran kelompok. Berbagai
peluang untuk pembelajaran bersama sudah ada, namun biasanya
terabaikan atau tak terhindarkan. 

Para peserta lokakarya membahas beberapa penjelasan untuk
tingkat pembelajaran sosial yang terbatas ini. Kurangnya ke percaya -
an dan transparansi antar mitra diduga menjadi kendala umum ter-
hadap pembelajaran sosial. Para peserta juga menyadari bahwa pem-
belajaran bersama dan kolaborasi bisa menciptakan ancaman bagi
struktur kekuasaan yang ada sekarang. Hingga ada insentif bagi
organisasi-organisasi besar untuk berubah, mereka mungkin akan
sulit diajak untuk belajar bersama. Akhirnya, potensi fasilitator
untuk proses-proses pembelajaran multipihak menjadi tidak terlihat
atau tidak bisa diakses oleh para aktor yang mungkin diuntungkan
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satu sama lain, kepentingan mereka yang berbeda dalam proses
kolaboratif, gaya pembelajaran dan pengetahuan yang ada
sekarang. Fasilitator dapat menggunakan informasi ini untuk
membuat rencana untuk kelompok apa bisa berkumpul bersama-
sama dan kapan, serta fokus permasalahan pada setiap per -
temuan. Fasilitator mungkin juga bisa membuat struktur
pembelajar an bersama melalui beberapa langkah dan membangun
kolaborasi menurut waktu, dengan rencana yang selalu direvisi
sebagai tanggapan dari hasil langkah pertama. 

Tulisan Khan menunjukkan bahwa pengalaman pembelajaran
yang efektif berasal dari proses fasilitasi keterlibatan sektor swasta
dengan lembaga publik, yang menghasilkan saat-saat ‘ah-ha’ (setuju)
ketika stakeholder yang kuat menyadari bahwa pendekatan alternatif
dapat bekerja lebih baik. Mempelajari stakeholder (analisis stakehold-
er) membantu para pihak mengatur menurut peran dan tanggung-
jawab yang baru. Khan menyarankan bahwa keterlibatan
masyarakat dalam proses-proses multistakeholder membutuhkan
negosiasi dan kompromi internal yang konstan, dan demikian juga
untuk departemen kehutanan, karena tidak ada satu pun organisasi
yang homogen. Bishnu Upreti menggambarkan bagaimana community
forestry di Nepal menjadi lebih sensitif terhadap masalah-masalah
jender dan kesetaraan di antara stakeholder menurut waktu dan
telah mencoba berhubungan dengan mereka secara langsung dalam
proyek-proyeknya sekarang ini.

Kasus Asanga menunjukkan bagaimana fasilitasi memerlukan
perlakuan bertahap untuk stakeholder-stakeholder yang berbeda.
Dia mengembangkan bagaimana kepemimpinan kolektif dalam
proyek pengelolaan hutan rakyat di Kamerun bisa mengkoordinasi -
kan para aktor selama sepuluh tahun proyek tersebut. Berbagai
aktor dikumpulkan dalam berbagai acara pada waktu yang berbeda
untuk membahas pengelolaan hutan. Proses tersebut sangat peka
terhadap ketidakpraktisan logistik dan politik untuk mendorong
semua stakeholder bertindak bersama-sama. Komitmen ke -
pemimpin an kolektif terhadap daya tanggap dan riset aksi partisipatif
menjamin bahwa strategi untuk mengumpulkan para aktor
bersama-sama berkembang menurut waktu.
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stakeholder memiliki sistem pengetahuan yang sangat berbeda.
Röling dan Jiggens (1998) juga menemukan dari pengalaman mereka
bahwa fasilitasi merupakan ‘faktor yang sangat krusial dalam pe -
ngelolaan adaptif’. Fasilitator sering menjadi katalis dalam
pembelajar an bersama. Mereka membawa stakeholder tersebut
bersama-sama dalam berbagai konfigurasi untuk berencana, ber -
koordinasi, membuat batasan, memonitor, melakukan refleksi, dan
belajar serta bertindak bersama-sama dengan cara lain.

Tulisan Nontokozo Nemarundwe, Cao Guangxia dan Zhang
Lianmin, Edward Massawe, Christian Asanga, Ron Ayling dan
Bishnu Upreti membahas fasilitasi secara panjang lebar, semen-
tara masing-masing penulis mengakui pentingnya fasilitasi dalam
pembelajaran sosial. Satu permasalahan utama menyangkut
kelayakan dan efektivitas fasilitasi oleh aktor internal, lokal vs
aktor eksternal yang ‘didanai oleh proyek’. Tulisan Massawe dan
Asanga menunjukkan bahwa fasilitator eksternal bisa menjadi
lebih efektif dalam berhubungan dengan kendala-kendala tingkat
makro dalam kolaborasi, seperti kebijakan pemerintah formal atau
pembiayaan proyek. Namun, pekerjaan Nemarundwe me nunjuk -
kan bahwa fasilitator eksternal memiliki resiko mengabaikan atau
salah menginterpretasi kepentingan aktor lokal yang penting dan
cenderung tidak berlanjut. Tulisan Cao dan Zhang menunjukkan
pentingnya inisiatif adanya kepemimpinan lokal. Kesimpulan yang
kita tarik dari pengalaman ini adalah bahwa fasilitasi internal dan
eksternal masing-masing berfungsi untuk tujuan yang berbeda,
namun proses-proses lokal seharusnya menjadi lebih menonjol
menurut waktu melalui pelatihan, pengembangan kelembagaan
dan pembiayaan yang kreatif. Upreti berpendapat bahwa semua
stakeholder dalam kehutanan masyarakat perlu mempelajari
fasilitasi yang efektif. 

Tulisan-tulisan tersebut (khususnya tulisan Asanga) juga
menunjukkan bahwa fasilitator, baik eksternal atau internal, perlu
memiliki kepekaan terhadap dan berpikir strategis mengenai
hubungan yang ada di antara para aktor. Kepekaan ini khususnya
merujuk pada aspek politik dari pembelajaran sosial. Ini berarti
pertimbangan hubungan historis yang dimiliki para stakeholder
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dipisahkan satu dengan lainnya dan kesepakatan kolaboratif di
bagian yang satu bisa diabaikan oleh kegiatan di bagian lainnya.
Perluasan pembelajaran bersama pada satu titik di mana keputusan
dibuat mengenai hutan sebagai lanskap harus membawa manfaat
yang substansial bagi hutan dan stakeholder-nya. Namun, sebagai -
mana yang ditunjukkan oleh Ayling, perluasan bisa mengintensifkan
masalah-masalah yang disebabkan oleh keterwakilan dan tanggung-
jawab, yang menjembatani perbedaan antara sistem pengetahuan,
dan mengatasi ketidaksetaraan dalam kekuasaan politik. Berdasar
kasus dari Jaringan Hutan Model Internasional, dia menyarankan
strategi untuk mengatasi beberapa dari permasalahan ini, yang
meliputi kepemimpinan yang inovatif, mengambil resiko dan
interaksi yang lebih informal secara langsung di antara para stake-
holder tersebut. 

POLA-POLA PEMBELAJARAN
Tema kedua dari analisis kami adalah untuk mencirikan jenis

pembelajaran yang terjadi, cara-cara belajar dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pembelajaran. Kami mengkaji apa yang memicu pem-
belajaran sosial dan apa yang memotivasi orang untuk terlibat dalam
upaya-upaya dan biaya-biaya ekstra untuk belajar bersama-sama.
Kami me-review keragaman cara-cara dan gaya-gaya yang berbeda
untuk belajar dan potensi manfaat dari penggunaan berbagai cara
tersebut. Kami juga melihat bagaimana pembelajaran bisa terjadi
dalam pembelajaran bersama, atau apa sebenarnya yang disebut
dengan pembelajaran loop ganda (Hamilton 1998: 186). Tema yang
paling penting di sini adalah kebutuhan akan gaya-gaya pembelajar -
an dan pendekatan agar tanggap terhadap preferensi, budaya dan
perubahan stakeholder dalam kebutuhan pengelolaan. Berbagai pen-
dekatan itu memang mungkin jika tujuannya adalah untuk mencapai
semua pihak yang penting dan menjadi relevan terhadap berubahnya
kondisi menurut waktu. 

Kondisi yang menstimulasi pembelajaran
Pembelajaran bersama biasanya terjadi secara tidak teratur,

dan tidak berlangsung pada situasi yang konsisten dan dapat
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Platform
Ruang metaforis, jika bukan merupakan ruang yang nyata,

perlu dibangun sehingga para stakeholder dapat berinteraksi dan
belajar bersama. Röling dan Jiggins (1998:301) menyebut sebagai
platform untuk negosiasi tentang manfaat sumberdaya. Platform
dapat berupa pertemuan-pertemuan satu waktu, panitia yang terpilih,
dewan atau bahkan lembaga pemerintah yang ditunjuk secara formal.
Yang penting adalah bagaimana stakeholder utama terwakili dalam
platform tersebut dan bagaimana wakil-wakil tersebut tetap bertang-
gungjawab kepada konstituen mereka. Masalah lain adalah
bagaimana membuat diskusi terbuka dan bebas di antara banyak
aktor tanpa membawa platform menemui jalan buntu (Röling dan
Jiggins 1998:301). Akhirnya, bagaimana platform berinteraksi
dengan lembaga-lembaga pengambil keputusan perlu dikaji untuk
menjamin bahwa platform tersebut memiliki legitimasi dan manfaat.

Tulisan-tulisan dalam buku ini menyoroti beragamnya platform
yang muncul untuk melibatkan multipihak dalam pengelolaan hutan
komunitas. Sejumlah proyek-proyek community forestry yang diwakili
dalam lokakarya tersebut membentuk platform-platform sedemikian. 

Ghanendra Kafle memberikan contoh-contoh dari pengalaman-
nya di Nepal yang mencakup: jaringan kelompok pengguna hutan
yang berkembang sendiri dan bersifat lepas; komite berbasis kelompok
pengguna untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
partisipatif; dan lokakarya-lokakarya yang meliputi perwakilan NGO
lokal, federasi pengguna hutan, kantor distrik dari organisasi
perempuan, dan pejabat dinas kehutanan. Kafle membahas
bagaimana platform berkembang di sekitar permasalahan yang
dihadapi oleh lembaga-lembaga yang peduli dengan permasalahan
pengelolaan, atau yang diciptakan oleh proyek-proyek. Platform yang
berkembang sendiri cenderung berkelanjutan.

Tulisan Ayling membahas beberapa potensi manfaat dari pe -
rumusan platform pada skala yang lebih besar, dan juga beberapa
tantangan untuk melakukan hal ini. Para pengelola hutan semakin
berpendapat bahwa hutan harus dikelola sebagai lanskap, dan
bukan sebagai bagian-bagian kecil di bawah pengawasan perusaha -
an ataupun masyarakat. Bagian-bagian kecil tersebut tidak boleh
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Cara-cara pembelajaran bersama
Studi kasus oleh Rukmini Datta dari India menyoroti nilai dari

berbagai cara untuk belajar dan membiarkan cara-cara tersebut
memiliki ruang yang sah untuk berkembang. Cara-cara ini meliputi
pembelajaran dari: lapangan, dokumentasi proses, studi penelitian,
program pelatihan, refleksi diri organisasi (umpan balik internal) dan
interaksi dengan negara. Salah satu kesimpulan Datta adalah bahwa
berbagai cara pembelajaran akan sangat bermanfaat bagi organisasi.
Dia menunjukkan bahwa efisiensi pertukaran informasi kadang-
kadang dibayar dengan tidak-sampainya informasi itu kepada orang-
orang yang membutuhkannya. Strategi untuk menggunakan berbagai
saluran untuk belajar merupakan hal yang konsisten dengan Lee
(1993:102) yang memelihara keragaman dengan mempercepat pem-
belajaran di berbagai tempat yang berbeda, masing-masing didukung
dengan cara yang berbeda, meningkatkan peluang di mana berbagai
pelajaran dapat ditarik di mana pun. 

Semua tulisan menyebutkan pentingnya belajar sambil bekerja
sebagai cara utama untuk berubah. Pemikiran ini konsisten dengan
Borrini-Feyerabend dan rekan-rekannya (2000) yang menggambar -
kan bagaimana jenis pembelajaran yang kita sebut sebagai pengelo-
laan kolaboratif biasanya didasarkan pada pengalaman. Kasus-
kasus tersebut menggambarkan bagaimana tindakan yang sederhana
untuk berbagi kegiatan kunci seperti pengembangan indikator untuk
monitoring sendiri, melakukan pemetaan partisipatif atau mengevaluasi
potensi peran dalam kolaborasi; dapat menghasilkan suatu pembela-
jaran bersama. Apa yang dipelajari sering tidak jelas, namun – dan
oleh karenanya tidak disebarkan secara jelas – kecuali pendekatan
yang lebih terstruktur diambil untuk mengevaluasi pengalaman
tersebut. 

Penelitian partisipatif dapat menstimulasi pembelajaran sosial
dengan cara membawa kelompok yang berbeda bersama-sama
melalui siklus penyadaran dan kesengajaan untuk meminta,
mengamati, merefleksikan, merencanakan dan bertindak.
Pengalaman Nemarundwe di Zimbabwe dengan penelitian dan per-
cobaan partisipatifnya oleh pemilik lahan menyoroti unsur-unsur
penting dan potensi hasil dari pendekatan ini. Para pemilik lahan
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diprediksi. Biasanya konflik yang terikat, namun terus-menerus di
antara stakeholder bisa memicu pembelajaran kolektif, yang kemudian
berfokus pada negosiasi jalan keluar dari sebuah dilema (Lee 1993).
Para penulis mengetengahkan berbagai contoh jalan buntu yang
ditemui sebelum para stakeholder melakukan pendekatan negosiasi.
Namun, kejadian-kejadian satu waktu sering membawa pada proses
yang berkelanjutan, karena aktor-aktor kunci dalam sistem
pengelola an tersebut mengakui adanya nilai-nilai dalam negosiasi,
yang diberikan oleh pembelajaran kolaboratif. Upaya-upaya awal
pada pembelajaran kolaboratif sering menghendaki adanya fasilitasi
dari luar untuk mengatasi permasalahan ketidakpercayaan dan
kesalahpahaman di antara kelompok. Namun, keberlanjutan
kolaborasi tersebut tergantung pada stakeholder itu sendiri yang
meminta peran fasilitasi. 

Khan menggambarkan sebuah kasus di Pakistan tentang
pembelajar an, bagaimana membagi otoritas pengelolaan dari pemerin-
tah ke kelompok sipil lokal. Serangkaian pengalaman pembelajaran
berdasar pembicaraan yang kontinu antara stakeholder, yang
dicirikan sebagai pembicaraan yang membingungkan penuh persaing -
an,  memampukan proyek tersebut untuk membuat kemajuan dalam
mengembangkan praktek-praktek pengelolaan kolaboratif antara
departemen kehutanan, masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

Upreti memberikan contoh lain dari pengalamannya dengan
Program Community Forestry di Nepal. Dia menggambarkan sebuah
studi yang dilakukan untuk membantu memahami dan mengatasi
batasan-batasan kesetaraan sosial dari program tersebut. Studi
tersebut menggambarkan bagaimana sebuah upaya oleh politisi yang
berkuasa untuk mengendalikan sumberdaya umum yang telah ada
dalam waktu yang lama untuk kepentingan dia sendiri menstimulasi
pengguna sumberdaya itu untuk menganalisis masalah dan mem-
bentuk Komite Perlindungan dalam menegosiasikan konflik dengan
cara menggunakan tekanan-tekanan sosial melalui orangtua, sekolah
dan para sesepuh daripada jalur hukum. Proses fasilitasi sendiri
secara jangka panjang muncul yang telah menjadikan hutan sebagai
simbol yang diakui secara lokal untuk pengelolaan hutan yang
berkeadilan sosial. 
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pengaruhi bagaimana pembelajaran sosial dapat berlangsung. Alat-
alat, platform dan mekanisme lain untuk memfasilitasi pembelajaran
sosial harus dikembangkan untuk mendukung gaya pembelajaran
yang berbeda jika ingin kolaborasi itu efektif. 

Cao dan Zhang menggambarkan poin tersebut dengan kasus
mereka dari Yunnan, China. Mereka menunjukkan bahwa memotivasi
keterbukaan perspektif individu, dan konflik yang mungkin muncul,
tidak akan menghasilkan kolaborasi yang efektif di China seba-
gaimana yang ditunjukkan oleh penulis lain (Lee 1993). Mereka
berpendapat bahwa di Yunnan, kerukunan dan konsensus kelompok
mengatur tahap untuk kolaborasi yang efektif, dan bahwa pe  -
ngembang an konsensus di balik layar merupakan hal penting.
Dalam situasi seperti ini, pentingnya pimpinan lokal, yang membawa
otoritas dan pengetahuan untuk membantu mengembangkan
konsensus itu, lebih penting daripada kehadiran fasilitator dari luar. 

Cao dan Zhang yakin bahwa bahkan masyarakat yang memiliki
keragaman kepentingan dalam sumberdaya hutan dapat secara
efektif bersatu dalam nilai-nilai budaya umum, yang mencapai
konsensus untuk rencana aksi. 

Ayling menunjukkan bahwa sensitivitas terhadap gaya-gaya
yang berbeda tadi penting untuk mengakui perbedaan nilai di antara
para mitra dari berbagai budaya di Canada. Dia yakin bahwa
perbeda an ini akan mempengaruhi keinginan dan kapasitas para
aktor untuk berkolaborasi, dan yang lebih penting lagi kelayakan
untuk mencapai konsensus, bentuk yang paling ideal dalam
pengambilan keputusan untuk Program Model Forest. Pendekatan
komunikasi dan pendidikan yang membantu mendorong partisipasi
para kolaborator, meliputi penggunaan komunikasi langsung, verbal
daripada media cetak atau elektronik, lokakarya, presentasi, inisiatif
perencanaan strategis, konsultasi publik dan kegiatan lain yang
meningkatkan interaksi sosial. Studi tentang nilai-nilai sumberdaya
di antara para aktor yang berbeda tersebut dilakukan juga, untuk
membantu menjelaskan kemajuan dalam pengembangan kemitraan.
Dalam beberapa proyek model forest sangat perlu untuk mengubah
aturan pengambilan keputusan, sehingga konsensus bukan merupa -
kan tujuan.
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menyadari bahwa mereka perlu memahami dan berbagi pandangan
mengenai dinamika lingkungan mereka. Kelompok tersebut
mengguna kan percobaan pengelolaan sumberdaya yang membentuk
dasar untuk monitoring dan evaluasi bersama. Alat-alat lain untuk
pembelajaran bersama meliputi lokakarya masyarakat, kegiatan
lapangan, penggunaan cerita dan legenda rakyat, dan kunjungan
kelompok untuk melihat dan belajar. Kunjungan ini berkembang
menjadi platform pembelajaran yang telah berakar dalam interaksi
desa ke desa, yang meningkatkan kolaborasi lokal dengan ber -
kembangnya rasa percaya dan memahami masalah yang dihadapi
oleh kelompok kepentingan yang berbeda. Pendekatan partisipatif
membantu menghasilkan cara-cara komunikasi dan pembelajaran
yang layak untuk para kolaborator. 

Cara-cara di mana pengalaman ini distrukturkan dapat
meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif. Sebagai contoh,
tulisan Khan mengingatkan kita pada pentingnya memperkenalkan
penerapan kegiatan program dalam skala kecil. Begitu terbukti
berhasil, kegiatan tersebut akan dilakukan dalam skala yang lebih
luas. Jadi, proses pembelajaran yang kontinu dari keberhasilan dan
kegagalan pada tingkat intervensi berbiaya rendah memainkan peran
penting dalam devolusi pengelolaan hutan. 

Satu kunci untuk membuat cara ini efektif dalam jangka panjang
adalah dengan melembagakannya ke dalam sebuah proyek atau
organisasi. Asanga membahas penggunaan riset-aksi sebagai model
mendasar dari proyek community forestry Kilum-Ijim di Kamerun. Dia
menggambarkan riset aksi sebagai metodologi yang sangat penting
untuk pelaksanaan proyek. Penelitian itu sendiri bertujuan untuk
membuat segalanya terlihat dan menciptakan pemahaman bersama
tentang sumberdaya tersebut di antara para stakeholder.

Gaya Pembelajaran: Konsensus dan Konflik
Gaya pembelajaran dapat berbeda antara negara-negara dan

para stakeholder. Khususnya, cara di mana kelompok yang berbeda
memperlakukan peran konsensus dan konflik, hak-hak individu dan
kerukunan kelompok, diskusi terbuka atau diplomasi tertutup dapat
sangat berbeda dari tempat yang satu ke tempat lainnya, dan mem-
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DIMANA TEORI dan PRAKTEK BERTEMU – ARTI 
PEMBELAJARAN SOSIAL DALAM KEHUTANAN 
KOLABORATIF PADA SAAT INI

Kami sepakat dengan Parson dan Clark (1995) bahwa istilah
‘pembelajaran sosial’ menyimpan keragaman yang besar dan bahwa
penggunaan konsep tersebut oleh peneliti yang berbeda tidak meng -
ungkapkan adanya perspektif teori yang umum (hlm.429). Dalam
menghasilkan sintesis ini, kami telah mencoba membawa lebih
banyak koherensi pada konsep itu sebagai sebuah pendekatan dan
filosofi yang berfokus pada proses-proses partisipatif dari perubahan
sosial (Woodhill dan Röling,  1998: 53). Meskipun teori pembelajaran
sosial belum lama berkembang, teori ini memberi kita dengan kerang-
ka kerja yang wajib untuk berbagi pengalaman dan ide mengenai
bagaimana memperbaiki kolaborasi dalam pengelolaan sumberdaya
alam untuk meningkatkan adaptabilitas kelembagaan dan ke -
berlanjutan ekologi. Sementara, pendekatan pembelajaran sosial
tidak layak di mana pun dan pada situasi apa pun. Bahan-bahan
dalam buku ini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial memiliki
potensi yang tinggi untuk meningkatkan kolaborasi di antara lembaga-
lembaga lokal (integrasi horisontal) dan hubungan vertikal antara
departemen kehutanan, ORNOP dan kelompok masyarakat lokal
tanpa kehilangan pandangan tentang masalah ketidaksetaraan yang
berhubungan dengan jender, budaya atau kemiskinan. 

Pembelajaran sosial merupakan hal yang khas. Oleh karenanya
memerlukan perhatian secara simultan tentang bagaimana
mengumpulkan kelompok kepentingan bersama-sama, dan juga pola
pembelajaran apa yang diberlakukan. Titik temu dari kolaborasi dan
pembelajaran adalah apa yang membuat pembelajaran sosial ini
berbeda dari pembelajaran biasa oleh satu aktor atau kolaborasi yang
tidak melibatkan pembelajaran penyadaran. Implikasi yang paling
penting dari tumpang-tindih ini adalah bahwa setiap usaha untuk
belajar bersama harus dijajaki dan dilakukan dengan sensitivitas dan
pemikiran strategis tentang siapa yang bisa atau yang seharusnya
berpartisipasi dan bagaimana. Untuk ini, perlu diperhatikan keempat
dimensi pembelajaran sosial sebagaimana disebutkan di bagian
depan. Sensitivitas dan pemikiran strategis dibutuhkan dalam mem-
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Upreti menunjukkan bahwa konflik tidak selamanya merusak,
namun dapat membawa pada inovasi dan memiliki potensi transformasi
yang penting. Studi kasusnya menggambarkan bagaimana konflik
dan negosiasi merupakan bagian integral dari proses pengelolaan
oleh masyarakat yang inklusif. Kunci menuju keberhasilan adalah
proses fasilitasi dan perumusan platform yang mendorong keterlibatan
kelompok-kelompok yang terpinggirkan. 

Pembelajaran Loop Ganda: Belajar bagaimana 
menggerakkan pembelajaran di antara para kolaborator

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada satu cara atau alat untuk
pembelajaran bersama akan tetap valid dalam waktu yang lama.
Metode-metode yang digunakan untuk mendukung pembelajaran
bersama itu sendiri harus diperbarui secara reguler dalam hal peng -
alaman dan para stakeholder-nya. Orang-orang yang berkolaborasi
dalam pengelolaan hutan harus secara berkala memperhatikan
bagaimana mereka belajar, dan apa yang mereka pelajari. Inilah yang
dikenal dengan proses pembelajaran loop ganda. 

Pembelajaran loop ganda memasukkan masukan dari lapangan
ke dalam proses perencanaan untuk menguji asumsi-asumsi yang
mendasar. Pembelajaran ini membutuhkan pengujian tujuan dari
program dalam hal pencapaian dan kendalanya, sehingga nilai
asumsi teoritisnya bisa diklarifikasi (Lee 1993; Maarleveld dan
Dagbégnon 1999). Melalui proses belajar dan kognisi yang kontinu,
para aktor dapat menyesuaikan pengelolaannya dengan berubahnya
situasi lingkungan dan sosial. Datta menggunakan konsep
pembelajara an loop ganda untuk menggambarkan “organisasi pem-
belajaran”, suatu organisasi yang memiliki refleksi sendiri mengenai
bagaimana mereka mengumpulkan informasi tentang dunia di
sekitar nya. Kasus Nemarundwe dari Zimbabwe juga menunjukkan
bahwa perumusan platform untuk pembelajaran loop ganda dapat
membantu lembaga beradaptasi dengan cara memfasilitasi evaluasi
berkala dan sistematis dari prinsip-prinsip dan kebiasaan mendasar
dalam melakukan pekerjaan. 
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Biaya pembelajaran harus dialokasikan dengan cara
sedemikian, sehingga dapat mengakui kapasitas relatif dan insentif
bagi stakeholder yang berbeda yang mengeluarkan biaya tersebut.
Dengan cara ini, pembelajaran tersebut lebih mungkin untuk ber -
kelanjutan.

Refleksi mengenai peran fasilitator dan tujuan mereka sendiri
dalam mengumpulkan masyarakat bersama-sama untuk
pembelajar an dapat menunjukkan adanya bias antara pendekatan
pembelajaran dan menunjukkan beberapa kolaborator tidak terlibat
secara efektif.

Pembelajaran sosial tentu tidak mungkin atau dikehendaki bisa
dalam segala situasi. Akan ada biaya dan batasan-batasan yang
signifikan. Faktor-faktor pembatas dalam pembelajaran sosial,
berdasar pada pengalaman para peserta, adalah memenuhi
komitmen waktu, mengembangkan kapasitas fasilitasi, bekerja
dengan keragaman budaya, mengatasi hubungan kekuasaan dan
membayar biaya. Pembelajaran sosial merupakan proses yang
panjang, banyak tahap yang bisa jadi mahal. 

Pembelajaran pada skala yang lebih luas (seperti lanskap), yang
biasanya diperlukan dalam pengelolaan hutan, memiliki masalah ter-
tentu, khususnya yang berhubungan dengan biaya-biaya transaksi,
yang berhubungan dengan keragaman kelompok, pemberlakuan
strategi komunikasi yang layak, membangun dan memelihara
kepercaya an dan sebagainya.

Selain masalah-masalah praktis seperti biaya, waktu dan
kreativitas, ada batasan-batasan pada peran di mana pembelajaran
dan kolaborasi dapat meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjut -
an. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, pola-pola negosiasi
konflik dan kompromi secara tak-terhindarkan lagi harus dibiarkan
untuk memberikan jalan pada otoritas dan aturan yang dimandat -
kan secara hukum. Dalam beberapa situasi tertentu, mungkin akan
ada  strategis untuk merangkul perbedaan, dan bahkan seperti
dalam konflik terbatas, di antara stakeholder daripada mencoba
menetralkan perbedaan itu melalui kolaborasi. Mengetahui kapan
dan bagaimana menerapkan strategi itu perlu pengetahuan politik
dari stakeholder, teori intervensi baik dan menyeluruh serta keahlian
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pertimbangkan hubungan politik dan konflik antar-aktor, dalam
mempertimbangkan bagaimana membawa pengetahuan pelengkap
bersama-sama, dalam mengembangkan interaksi yang bisa mem-
bangun kepercayaan dan dalam memutuskan bagaimana membuat
pemahaman kolektif.

Oleh karena itu pembelajaran sosial menunjukkan kebutuhan
akan fasilitator dengan kepekaan yang kuat mengenai hubungan
antara kelompok kepentingan dan sebuah daftar berbagai platform
dan cara pembelajaran untuk memenuhi beragamnya gaya
pembelajar an dan preferensi dari kelompok kepentingan yang berbe-
da. Berbagai platform dan cara diperlukan supaya mampu untuk
bekerja dengan jenis stakeholder atau kelompok stakeholder yang
berbeda. Berbagai cara juga diperlukan untuk mengatasi jenis per-
masalahan yang berbeda yang akan muncul menurut waktu di
antara kelompok stakeholder yang berbeda. Menentukan jenis tipe
pembelajaran yang mana yang akan digunakan untuk masyarakat
yang mana dan di mana serta ketika membentuk seni fasilitasi pem-
belajaran sosial yang efektif. Belajar dari pengalaman studi kasus ini,
kita dapat membuat pengamatan awal berikut ini untuk membantu
mengarahkan proses itu.

Strategi jangka panjang untuk penyebaran informasi merupa -
kan hal penting yang sesuai untuk semua para kolaborator utama.

Harus ada alat untuk merekam pelajaran yang diperoleh dan
alasan mengapa tindakan selanjutnya diambil untuk menjamin
memori kelembagaan. Rekaman ini harus tersedia untuk semua
stakeholder dalam bentuk dan tempat yang bisa diakses.

Cara dan platform pembelajaran perlu disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat yang melaksanakan kegiatan itu yang ada
untuk mengambil manfaat dari pelajaran tersebut. Cara-cara ini
sering kali memiliki banyak langkah dan konstelasi stakeholder yang
berbeda yang berinteraksi dalam waktu yang berbeda.

Perhatian yang strategis perlu diberikan pada pengaturan cara-
cara dan platform pembelajaran dengan cara yang memampukan
pengetahuan dan kapasitas dari stakeholder yang lemah, agar di -
dengar oleh yang kuat dan untuk mengembangkan sinergi yang
memampukan penyelesaian masalah. 
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menciptakan hubungan kolaboratif yang positif. Upreti merefleksi -
kan upaya-upaya di Nepal untuk mengatur program community
forestry menjadi lebih setara. 

Secara bersamaan, bab-bab tersebut menunjukkan banyaknya
dimensi hubungan sosial yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan
komunitas dan kesulitan untuk meningkatkan pembelajaran di se -
panjang hubungan tersebut. Mereka menggambarkan situasi yang
berantakan, kompleks dan tidak selalu berhasil. Mereka menunjuk -
kan di mana teori sangat sulit diterapkan. Pengalaman-pengalaman
seperti inilah yang kita harapkan akan memajukan perkembangan
konsep tentang pembelajaran sosial dan akhirnya, prakteknya
sekaligus.

Pembelajaran sosial dalam kehutanan masyarakat oleh multi-
stakeholder menawarkan pendekatan untuk menghasilkan generasi
inisiatif baru yang berakar dalam hubungan kolaboratif. Kasus-
kasus yang kami sajikan di sini, semuanya adalah pekerjaan-
pekerja an yang masih sedang berlangsung. Tidak ada kesimpulan
mengenai efek-efek dari proses pembelajaran sosial pada tujuan pe -
ngelolaan hutan komunitas. Sebagian dari kekuatan pembelajaran
sosial terlihat dalam rasa optimisme di mana situasi dapat di per baiki
dengan memodifikasi perspektif, mencoba pendekatan baru, melihat
apa yang bekerja dan mencobanya lagi. Karena kita dapat men -
jelaskan dari pengalaman kolektif kita melalui bab-bab ini, suatu
perspektif pembelajaran sosial dapat memunculkan aktor sosial dari
habitat yang lama untuk memungkinkan lahirnya inovasi yang luar
biasa. 
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komunikasi yang luar biasa. Kombinasi tekanan politik eksternal dan
tuntutan kinerja internal seharusnya memperingatkan kita, agar
dapat menempatkan harapan dan keyakinan pada tingkat yang
realistis dalam pendekatan pembelajaran sosial untuk menyelesai -
kan dilema pengelolaan hutan. 

PENGORGANISASIAN BAB-BAB
Untuk menyampaikan pengalaman dari studi kasus ini, tetapi

juga menarik tema yang dibahas di atas, kami telah mengatur bab-
bab dengan cara berikut. Tiga bab pertama oleh Asanga, Kafle dan
Datta, memberikan pengantar pada pendekatan umum untuk
meningkatkan pembelajaran sosial. Ketiga penulis ini mengkaji,
secara berturut-turut, tiga unsur dasar dari pembelajaran sosial:
pengembangan kemitraan yang strategis, penggunaan platform multi-
stakeholder, dan pembelajaran organisasi (loop ganda). Melalui
penceritaan kembali pengalaman mereka sendiri dalam pengelolaan
hutan komunitas di Kamerun, Nepal dan India, setiap penulis mem-
berikan serangkaian teknik yang digunakan dan kekuatan serta
kelemahan mereka atau kelayakan teknik pada berbagai kondisi.

Enam bab berikutnya menyoroti isu-isu spesifik yang
berhubungan dengan praktek pembelajaran sosial. Nemarundwe
memunculkan masalah mengenai bagaimana prinsip-prinsip
perancang an kelembagaan untuk pengelolaan common property
dapat dengan sendirinya fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi
perubahan di Zimbabwe. Cao dan Zhang mempertanyakan pikiran-
pikiran dalam teori pluralisme mengenai ketidakmungkinan dan
keengganan akan konsensus. Mereka menunjukkan bahwa dalam
prakteknya, konsensus sangat dinilai di China dan sangat penting
untuk memahami proses-proses multistakeholder. Di Tanzania,
Massawe menunjukkan biaya dan keahlian yang diperlukan untuk
memfasilitasi pembelajaran sosial dan memunculkan permasalahan
praktis mengenai bagaimana pembelajaran sosial dapat dilanjutkan
setelah donor pergi. Ayling melihat hutan yang lebih luas di Kanada
untuk menyoroti kesulitan dalam melakukan pembelajaran sosial
dengan skala yang lebih besar. Khan menggambarkan kesulitan yang
diatasi oleh pemerintah Pakistan dalam mencapai organisasi lain dan
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