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Abstrak
Bab ini menjelaskan potensi hutan model sebagai lembaga baru

untuk pendekatan berbasis lanskap (bentang alam) terhadap pengelo-
laan sumberdaya. Program Hutan Model didirikan di Kanada pada
tahun 1992 sebagai respons terhadap meningkatnya kepedulian publik
terhadap praktek pengelolaan hutan, suplai kayu di masa depan dan
konservasi hutan jangka panjang. Program tersebut kemudian berkem-
bang menjadi Jaringan Hutan Model Internasional yang tersebar di
tujuh negara. Meskipun ada keragam an dasar sumber daya, kepemili-
kan dan struktur ke pemerintahan yang mencirikan hutan model di jar-
ingan ini, setiap hutan model idealnya terdiri dari kemitraan di antara
stakeholder pada tingkat mikro seperti masyarakat lokal, dan stake-
holder tingkat makro, seperti lembaga pemerintah dan organisasi-orga-
nisasi nasional lainnya. Bab ini mengkaji keberhasilan dan kendala-
kendala dari hutan model saat ini dalam mempromosikan pengelolaan
yang adaptif dan dalam mendefinisikan dan menangani nilai-nilai sta-
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keholder dan konflik-konflik atas pemanfaatan sumber daya.
Disimpulkan bahwa meskipun program tersebut memberikan kerangka
kerja untuk inovasi, pengelolaan yang adaptif dan pem belajaran serta
pengambilan keputusan kolektif, namun masih terlalu dini untuk meny-
atakan bahwa program tersebut menunjukkan ke majuan dan hasil
yang konkret.

‘Kita belum mewujudkan semua tujuan dan maksud awal;
namun kita telah mengembangkan kerangka kerja yang mengijinkan
kita untuk berdebat mengenai permasalah yang menantang dalam
suasana yang penuh rasa percaya dan niat baik’ (Dr. Louise LaPierre,
Ketua, Hutan Model Fundy, Canada)1

PENDAHULUAN
Pada tahun 1992 Kanada mendefinisikan kembali tujuan penge-

lolaan hutannya dalam sebuah pernyataan strategi, Hutan Lestari:
Sebuah Komitmen Kanada. Strategi ini menekankan pada pentingnya
hutan sebagai ekosistem dan tidak hanya sebagai sumber kayu.
Strategi ini merupakan respons langsung pada Laporan Komisi
Brundtland pada tahun 1987. Strategi tersebut merupakan hasil dari
proses konsultasi publik yang ekstensif dan terbuka tentang masa
depan hutan negara ini dan strategi tersebut mengakui keberadaan
berbagai nilai-nilai yang sering bertentangan yang dihubungkan deng-
an sumberdaya hutan. Meskipun ada komitmen politis untuk mendu-
kung perubahan dalam pengelolaan hutan dari pendekatan kelestari-
an hasil menjadi pengelolaan yang berkelanjutan, pengetahuan dan
alat-alat untuk mendukung pendekatan pengelolaan ekosistem belum
diketahui (Brand et al. 1996). Lebih jauh, Röling dan Jiggins (1998:296)
mengamati ‘hanya sedikit lembaga yang muncul untuk mendukung
kelestari an…namun studi-studi mendetail tentang pengelolaan dari
ekosistem yang kompleks atau sumberdaya milik umum mengungkap
perlunya menyusun suatu lembaga baru.’

Program Hutan Model dikembangkan untuk membantu penca-
rian konsep pembangunan baru yang disebut sebagai Strategi
Kehutanan Nasional. Program ini dilakukan dalam sebuah rangkai-

1)  Dr. Louis LaPierre, 1995/96 Laporan Tahunan Hutan Model Fundy; sebagaimana yang dikutip
dalam MacLean et al. 1999
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LATAR BELAKANG
Survei nasional pada tahun 1989 untuk pendapat publik Kanada

mengenai kehutanan menyimpulkan bahwa 75% dari mereka yang
menjadi responden menganggap hutan sebagai kekayaan nasional yang
harus disimpan untuk generasi mendatang. Hampir seluruhnya me -
nya takan ketidaksetujuan mereka atas praktek tebang-habis dan peng -
gunaan bahan-bahan kimia dalam pengelolaan hutan, dan se paroh dari
mereka menganggap hutan itu lebih penting untuk per lindung an kehi-
dupan liar dan sebagai kawasan kehidupan liar dari pada untuk nilai-
nilai hutan yang lain (Carrow 1999). Me ningkatnya keprihatinan atas
suplai kayu di masa depan, pengakuan atas berbagai nilai hutan, dan
tekanan publik, termasuk konflik manfaat sumberdaya dari hutan pri-
mer adalah hal-hal yang umum terjadi di Kanada pada awal 1990-an.
Pengelolaan hutan sebagaimana yang dilihat oleh publik benar-benar di
luar fase dengan nilai-nilai yang muncul dari masyarakat untuk keles-
tarian ekologi, keaneka ragaman hayati, dan perencanaan terpadu dan
juga masalah-masalah ke lem baga an yang berhubungan dengan parti-
sipasi stakeholder dalam peren canaan dan pengambilan keputusan.
Program Hutan Model dirancang untuk merespons ke prihatinan-kepri-
hatinan ini dengan cara mengembangkan serangkaian situasi yang
representatif di mana nilai-nilai dan permasalahan ini dapat ditangani
pada tingkat lokal dan regional (Sinclair et al. 1998a)

DEFINISI HUTAN MODEL
Suatu hutan model dapat dianggap sebagai percobaan sosial

dalam pembelajaran yang inovatif. Hutan model ini merupakan
‘kemitraan yang dipandu oleh konsensus, yang bekerja dengan peng-
ambilan keputusan bersama untuk mencapai kelestarian sosial, ling-
kungan dan ekonomi dalam pengelolaan hutan’ (Bouman dan
Kulshreshtha 1998:255).

Sifat dan komposisi dari setiap kemitraan hutan model adalah
unik, yang berbeda menurut sejarah kawasan dan karakteristik sosi-
al, ekonomi dan ekologinya. Kemitraan itu paling tidak terdiri dari
pemilik lahan atau organisasi, lembaga-lembaga dan individu-indivi-
du yang secara langsung tergantung pada, atau pengelola se benarnya
(de facto) dari lahan dan sumberdaya, yang disebut Grimble et al.
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an percobaan tingkat ekosistem untuk mengembangkan, menguji
dan mempercepat pelaksanaan pembangunan sumber daya hutan
yang berkelanjutan. Setiap model merupakan kesatuan fisik dan geo-
grafis yang dapat digambarkan dalam sebuah peta dan diuji di
lapangan.

Fase lima tahun pertama mulai tahun 1992 dengan persetuju-
an Dewan Menteri Kehutanan Kanada dan dukungan keuangan dari
Kantor Dinas Kehutanan Kanada (CFS). Setelah pencanangan dalam
Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) yang
diselenggarakan di Brazil pada tahun 1992, Kanada mengundang
negara-negara lain untuk ber partisipasi dalam membangun jaringan
internasional untuk hutan model (lihat Gambar 8.1). Hutan model
tertua adalah sepuluh jaringan Kanada pertama kali. Yaitu, hutan
model Calakmul dan Chihuahua di Meksiko dan Hutan Model
Gassinsky di Rusia. Anggota lain dalam jaringan yang sekarang meli-
puti Argentina, Jepang, Cile dan Amerika Serikat. 

Setiap hutan model itu unik dalam hal sumberdaya biologi nya,
kepemilikannya atau pola-pola tanggungjawabnya, manfaat-manfaat
dan sistem nilai, pengetahuan, keahlian pengelolaan dan pilihan-pili-
han yang tersedia dan yang terpenting adalah komposisi stakeholder-
nya – mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung
dalam keputusan pengelolaan. Keragaman ini merupakan kekuatan
utama dari program tersebut dan mengajak kita untuk mempelajari
pengelolaan hutan pada berbagai kondisi.

Tujuan dari bab ini adalah untuk menguji potensi hutan model
sebagai lembaga untuk pengelolaan ekosistem. Bab ini didasarkan
pada literatur terbatas tetapi berkembang tentang hutan model, khu-
susnya beberapa studi yang didukung oleh Hutan Model Manitoba,
dan juga wawancara yang diberikan oleh informan-informan kunci2.
Diberikan perhatian khusus pada pengalaman Jaringan dalam
mengembangkan kemitraan dan hubungan stakeholder yang kon-
struktif di sepanjang lanskap yang luas. 

2)  Para informan tersebut meliputi Dr. John Hall, Manajer Umum dari Program Hutan Model
Canada dari Kantor Dinas Kehutanan Canada, Evgeny Zabubenin, administratur dari Hutan
Model Gassinsky, Rusia dan Sr. Gustavo Heredia, Manajer Umum, Hutan Model Chihuahua,
Meksiko
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tidak hanya harus mempunyai stakeholder yang luas dalam Dewan
Pengelolaan Kemitraannya, namun juga bahwa stakeholder ini harus
mengkomunikasikan hasil-hasil studi yang dilakukan dengan
konstituen yang lebih luas’.

Skala lanskap dari hutan model terpisah dari dua pola umum
pengelolaan hutan yang digunakan oleh banyak negara untuk
melibatkan stakeholder tingkat mikro. Pertama, hutan yang dikelola
bersama (co-management), menunjukkan serangkaian pengaturan
pengelolaan antara pengguna sumberdaya lokal dan pemerintah. Hal
ini berkisar dari pengaturan yang melibatkan peserta lokal hingga
pengaturan di mana masyarakat lokal memiliki wewenang dan
tanggungjawab yang besar. Di Kanada, co-management ini umumnya
diwakili oleh kesepakatan antara masyarakat adat dan pemerintah
pusat atau pemerintah propinsi. Pola umum kedua adalah hutan
rakyat, yang relatif baru di Amerika Utara, namun sudah ada dengan
berbagai bentuk selama bertahun-tahun di banyak negara (Beckley
1998). Hutan model selalu lebih luas daripada hutan rakyat atau
hutan yang dikelola secara kolaboratif (co-management). Namun yang
lebih penting adalah keragaman unit-unit lanskap, pola-pola
kepemilikan dan regim pengelolaan yang menentukan komposisi
kemitraan dan nilai-nilai serta permasalahan pemanfaatan
sumberdaya dari hutan model. Yang membuat ekosistem itu luas,
bukan karena ukurannya melainkan derajat saling ketergantungan
dari manfaat (Lee 1993).

Co-management dan hutan rakyat menunjukkan ciri-ciri dari
hutan model: pengelolaan sumberdaya hutan berbasis komunitas
dan keputusan yang dibuat oleh konsensus antara kelompok-
kelompok stakeholder. Namun, mereka berbeda dalam dua hal. Co-
management dan hutan rakyat mendefinisikan masyarakat sebagai
kelompok khas lokasi pengguna hutan. Sebaliknya, masyarakat
dalam hutan model bersifat inklusif dan meliputi berbagai
stakeholder – mereka dengan kepentingan langsung atau tidak
langsung atau dimandatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya. Perbedaan kedua adalah bahwa ‘model-model teoritis
dari hutan rakyat sering melibatkan atau berasumsi bahwa beberapa
kelembagaan itu ada untuk menentukan tujuan pengelolaan untuk
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(1995) sebagai stakeholder tingkat mikro. Mitra-mitra lain mung kin
termasuk stakeholder tingkat makro, seperti pejabat pemerintah, aka-
demia dan organisasi-organisasi nasional yang tidak secara langsung
tergantung pada sumberdaya hutan tertentu. Kemitraan yang meng-
elola Hutan Model Chihuahua Meksiko meliputi, misalnya pemilik pri-
vat dan perwakilan masyarakat petani atau ejidos (stakeholder tingkat
mikro) dan stakeholder tingkat makro, seperti Men teri Lingkungan
Hidup dan pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah.
Kelompok kedua dari stakeholder tingkat makro adalah mitra-mitra
yang berkolaborasi, termasuk perwakilan dari lembaga-lembaga
nasional, universitas dan bahkan Kantor Dinas Taman Nasional
Amerika Serikat, yang memberikan bantuan teknis jika dibutuhkan.
Hutan Model Ontario Timur, suatu kawasan seluas limabelas ribu
hektar dari hutan yang terfragmentasi di Kanada Timur-Pusat, meny-
atakan memiliki kemitraan yang terdiri dari cam puran stakeholder
tingkat mikro dan makro lebih dari 100 organisasi, individu dan peru-
sahaan, meskipun ada yang aktif dan yang tidak.

Hutan model diharapkan menjadi inklusif dan mewakili se -
banyak mungkin berbagai kepentingan dan nilai-nilai (untuk manfaat
dan estetika) untuk kawasan itu, khususnya kepentingan stakeholder
mikro. Anggota setuju untuk bekerja sama menuju visi dan tujuan
bersama dari pengelolaan hutan. Mereka juga menyetujui untuk
menunjukkan kemajuan menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pengembangan hutan model tidak menggantikan hak-hak,
kepentingan dan tanggungjawab dari pemilik lahan individu dan
pengelola. Mitra-mitra individu bisa terus mengelola lahan; hutan
model memberikan dukungan dan berkontribusi pada peningkatan
pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan terbaik bisa dilakukan. 

Sinclair et al. (1998:2) secara jelas menyimpulkan bahwa ‘aspek
multistakeholder dari program hutan model adalah hal yang penting,
karena hutan model itu sendiri tidak memiliki wewenang untuk
mengambil keputusan dalam hal pemanfaatan sumberdaya hutan
tersebut. Oleh karena itu, setiap hutan model tergantung pada atau
mengandalkan mitra-mitra multistakeholder-nya untuk mengambil
dan melaksanakan ide-ide cemerlang yang dihasilkan oleh studi-
studi yang dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa setiap hutan model
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perusahaan kayu dan sepertiga dikontrol oleh ratusan pemilik hutan
kecil. Hutan Model McGregor di tepi barat Pegunungan Rocky terdiri
dari lahan pertanian seluas 180,000 yang disewakan oleh
pemerintah propinsi British Columbia pada satu organisasi, yaitu
perusahaan kayu yang besar.

Struktur Kemitraan
Inovasi kuncinya yang sedang diuji oleh Program Hutan Model

adalah pengembangan kemitraan di antara beragamnya dan
besarnya stakeholder. Keefektifan struktur kemitraan menjadi
penting terhadap keberhasilan program tersebut (Sinclair et al.
1998a). Suatu kemitraan yang efektif memberikan anggotanya dan
konstituennya dengan peluang untuk bereksperimen dengan
pendekatan-pendekatan baru pada pengelolaan sumberdaya,
mengakui dan berbagi resiko kegagalan. Pada saat yang sama, untuk
stakeholder individu, akan ada resiko yang menempel pada
perubahan kekuasaan dan pengaruh, untuk menjadi lebih
transparan dalam menegosiasikan atau menerima dan belajar dari
kritik. Kemitraan ingin mengatasi resiko-resiko ini dengan
mencobakan bentuk komunikasi, interaksi dan pengambilan
keputusan yang baru di antara para stakeholder. Waktu dan proses
pengembangan rasa saling percaya hingga bekerja sama selama
bertahun-tahun menjadi faktor yang paling penting. Evaluasi
program Kanada pada tahun 1996 menunjukkan bahwa pengem -
bangan kemitraan merupakan prestasi utama dan merupakan tugas
yang lebih sulit dan banyak makan waktu daripada yang diharapkan
(Gardner-Pinfold 1996). 

Pada tahap-tahap awal pengembangannya, hutan model
diuntungkan dengan input dari fasilitator eksternal untuk membawa
stakeholder ini bersama-sama dan untuk menjamin bahwa proses
itu terjada dalam rel yang benar; sebuah inisiatif yang dipimpin oleh
stakeholder kunci bisa merugikan penampakan kepemilikan dan
memberikan persepsi adanya agenda yang dikontrol. Fasilitator perlu
bersifat netral (dalam kenyataan dan dalam persepsi orang lain)
untuk menjamin kesetaraan dan ke adilan, khususnya jika
stakeholder tidak setara dalam hal ke kuasaan dan pengetahuan.
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hutan komunitas’ (Beckley 1998:738), sedang kan pada hutan model,
sebelumnya pengaturan kelembagaan itu tidak ada dan harus
diciptakan. Kebutuhan untuk menciptakan pengaturan kelembaga -
an yang efektif untuk pengelolaan skala lanskap merupakan
tantang an dalam sistem hutan model.

CIRI-CIRI UTAMA HUTAN MODEL
Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan merupakan

tujuan umum dari setiap hutan model dan didasarkan pada tiga pilar
mendasar: pengelolaan berbagai sumberdaya secara berkelanjutan,
kolaborasi melalui kemitraan antara stakeholder dan penggunaan
proses pembelajaran. Pilar terakhir berimplikasi bahwa kegiatan
pengelolaan hutan model harus bersifat percobaan (jika tidak
seluruh kawasan, paling tidak ada sebagian). Pilar-pilar tersebut juga
harus beragam dan cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan
perubahan kebutuhan, kepentingan dan nilai-nilai kemitraan dan
masyarakat lebih luas, ketidakpastian sistem biologi dan komplek -
sitas keberlanjutan yang belum terungkap.

Keragaman dasar sumberdaya
Saat ini semua hutan model dalam jaringan internasional

minimum luasnya adalah 100,000 hektar dan meliputi berbagai
unsur seperti hutan alam, hutan tanaman, lahan pertanian, desa-
desa, kota-kota kecil, sungai, danau, dan kawasan jalur hijau di
sekitar pusat-pusat perkotaan. Batas-batas didasarkan pada batas
politik atau administratif yang ada sekarang, satu atau beberapa
daerah aliran sungai, atau pertimbangan-pertimbangan lain seperti
jens-jenis hutan. Poin penting di sini adalah bahwa hutan model
merupakan mosaik dari unsur-unsur di seluruh lanskap. Misalnya,
hutan model Manitoba terdiri dari lahan propinsi yang di per untuk -
kan bagi perusahaan kertas, hutan propinsi dan taman multiguna,
lahan pertanian, hutan dan lahan pemukiman bagi kelompok-
kelompok adat (Waldram 1998). Hutan model di Bas Saint Laurent,
yang terletak di kawasan Quebec Timur yang padat, merupakan
lahan yang keseluruhannya dimiliki secara pribadi. Lanskap seluas
112,000 hektar itu terdiri dari dua trek besar yang dimiliki oleh
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nirlaba, dan masing-
masing memiliki struk -
tur ke peng urusan suka -
rela yang dinamakan se -
bagai Dewan Direktur,
Dewan Pengelolaan Ke -
mitraan atau Komite Pe -
ngelolaan. Beberapa
atau semua anggota da -
ri badan-badan peng -
urus ini dipilih oleh ang -
gota organisasi mitra,
sementara posisi per -
manen lainnya dicadangkan untuk stakeholder kunci. Selain
kesamaan umum ini, kemitraan yang dibentuk oleh hutan model
yang berbeda sangat bervariasi dari organisasi kecil yang
kewenangan pengambilan keputusan terkonsentrasi pada sejumlah
kecil mitra, hingga organisasi besar yang melibatkan banyak orang
(Gardner-Pinfold 1996). Dalam beberapa hal, seperti Hutan Model
Manitoba, struktur ke peng u rus an nya dibuat oleh semua mitra;
sebaliknya Hutan Model Fundy memiliki Komite Pengelolaan yang
terdiri dari 10 anggota yang bertanggungjawab pada Kelompok
Kemitraan yang beranggotakan 28 orang. Hutan Model Ontario
Timur memiliki Dewan Direktur dengan 10 anggota, dengan enam
posisi dipilih oleh anggota dari 100 organisasi, peru sahaan dan
individu. Sinclair dan Smith (1995) me nemukan bah wa se makin
tradi sional ke pen tingan (berorientasi pada kayu) semakin konsisten
dia terwakili pada dewan yang lebih kecil. Misal nya, Sinclair et al.
(1998b) menun jukkan bah wa anggota Hutan Model Foothill yang
beranggotakan 11 orang adalah organisasi yang kurang beragam
dengan enam posisi yang dipegang oleh pemerintah pro pin si dan
pejabat in dus tri. Karena ukuran De wan meningkat, me ningkat
jugalah ke ra gaman kepentingan yang harus dinego siasi kan,
meskipun pasti ada perkecualian.

Responden dari sebuah survei pada empat hutan model oleh
Sinclair et al. (1998b) menunjukkan bahwa salah satu dari

Ron D. Ayling202

Dalam jaringan hutan model Kanada, misalnya, Kantor Dinas
Kehutanan Kanada memberikan situasi yang mendukung di mana
stakeholder dengan kekuatan yang ber beda bisa berkumpul
bersama, bertukar pandangan dan infor masi, berbagi pengalaman
dan mulai kerja sama untuk pengelolaan sumberdaya pada tingkat
ekosistem.

Untuk menjadi efektif, kemitraan harus representatif terhadap
kepentingan dan nilai-nilai kunci di antara stakeholder mikro dan
makro. Menurut Bouman dan Kulshreshtha (1998:257),’dalam
banyak hal, perusahaan swasta bisanya memimpin pengembangan
proposal hutan model awal untuk lokasi-lokasi yang diakui dalam
program.’ Proses seperti inilah yang berlaku di Hutan Model
Pangeran Albert dan Hutan Model McGregor di British Colombia,
Hutan Model Foothills seluas 2.5 juta hektar di Alberta barat-pusat
dan Hutan Model Danau Abitibi di Ontario utara. Namun demikian,
pada awal dari program lima tahun ke dua pada akhir 1997,
sebagian kemitraan meningkatkan keragaman partisipasinya. Hutan
Model Foothills membawa stakeholder tambahan, seperti masyarakat
adat, Asosiasi Produk Hutan Alberta, dan Asosiasi Produsen Minyak
Kanada. Satu sifat dari Program Hutan Model yang memampukan
kemitraan meningkatkan efektivitas mereka adalah bahwa
kemitraan tersebut merupakan asosiasi yang dinamis dan
berkembang, tidak ada batasan dan terbuka pada pertumbuhan dan
perubahan.

Salah satu keuntungan dengan memasukkan stakeholder yang
begitu luas adalah kemampuan untuk membahas hubungan-
hubungan yang kompleks dan nilai-nilai yang ditemukan di se luruh
lanskap (Gambar 8.2). Kemitraan hutan model memberikan struktur
kelembagaan dalam negosiasi dan pembelajaran sosial untuk
menangani kebutuhan untuk memperluas pengambilan keputusan
hingga tingkat lanskap tertinggi. 

Pengalaman hutan model menunjukkan bahwa tidak ada satu
pun teori kelembagaan untuk meningkatkan perluasan ini. Setiap
pengaturan bersifat responsif terhadap kepentingan pada lanskap
tersebut. Namun, ada beberapa sifat yang sama pada setiap level
yang sangat luas. Setiap hutan model itu terdaftar sebagai orga ni sasi

Gambar 8.2 Kemitraan bisa merupakan asosiasi
kepribadian dan merupakan hubungan-hubungan
yang dinamis dan berkembang (Hutan Model
Waswanipi Cree)
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Proses pembelajaran 
Karena adanya keragaman dasar sumberdaya dan komplek -

sitas struktur kemitraan, sebuah pendekatan proses pembelajaran
harus dilakukan untuk mencapai pengelolaan lanskap yang lestari
dan juga kolaborasi mitra yang efektif. 

Pengelolaan sumberdaya secara adaptif
Konsep pengelolaan yang adaptif menggunakan cara pem -

belajar an yang kontinu yang difasilitasi oleh peralihan pengetahuan
yang cepat, aliran informasi yang efektif dan proses-proses untuk
menciptakan pemahaman bersama (McLain dan Lee 1996). Konsep
ini seringkali melibatkan ‘penggunaan model sistem dan proses
pengujian hipotesis secara berulang untuk meningkatkan tingkat
peralihan pengetahuan’ (McLain dan Lee 1996: 443). Dalam beberapa
hutan model, pengelolaan sumberdaya yang adaptif telah dilaksana -
kan melalui teknik-teknik dan pemodelan berbasis skenario.

Sebagai contoh, pe -
nge lolaan adaptif oleh
Hutan Model Fundy meng -
gunakan skenario pen de -
kat an perencanaan ‘bagai -
ma na jika’ untuk mem -
prediksi nilai-nilai lanskap
dan sumberdaya di masa
depan yang dipengaruhi
oleh praktek-praktek pe -
nge lolaan (MacLean et al.
1999). ‘Loop perencanaan
pengelolaan’ mereka mirip
dengan langkah-langkah untuk pengelolaan adaptif yang disusun
oleh Kemmis dan McTaggart (1998): merancang; bertindak,
memonitor dan mengamati; serta merefleksikan dan merevisi. Proses
itu mulai dengan input kemitraan untuk mengidentifikasi hal-hal
yang menjadi masalah, kemudian bergerak ke konsultasi publik
untuk menambah atau memperbaiki permasalahan dan hasil-hasil
dalam skenario pengelolaan untuk evaluasi dan revisi (Gambar 8.3).
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perubahan yang paling positif yang dapat ditimbulkan oleh struktur
hutan model adalah utuk mengidentifikasi cara-cara yang
melibatkan lebih banyak stakeholder dalam pengambilan keputusan.
Ironisnya, para penulis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada
satupun hutan model yang dimasukkan dalam studi3 ini
menganggap keterlibatan stakeholder sebagai satu topik riset yang
penting. Namun, sebagian besar hutan model terus mencoba untuk
memperluas dasar kemitraan dengan penekanan pada kelompok
lokal khususnya masyarakat adat (Mike Waldram, Hutan Model
Manitoba; komunikasi personal). Hutan Model Chihuahua di
Gunung Sierra Madre di Meksiko menyajikan pelajaran yang
menarik dalam hal pengembangan dewan yang lebih representatif
melalui upaya-upaya terukur untuk mengurangi rasa saling tidak
percaya (lihat Kotak 8.1).

Kotak 8.1
Pengembangan Dewan Perwakilan untuk Hutan Model Chihuahua, Meksiko

Kawasan hutan model mencakup delapan ejidos, masyarakat petani yang
sangat beragam di mana lahan hutan bersifat komunal dan keputusan
pengelolaan dibuat oleh masyarakat. Lebih dari 97% lahan hutan model dimiliki
oleh ejidos itu. Namun, karena adanya perpecahan di antara tiga mitra awal pada
saat proposal dipersiapkan, konsep perwakilan masyarakat menjadi tidak ada dan
ejidos tidak terwakili pada Dewan selama empat tahun pertama operasional hutan
model. Dewan tersebut hanya terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan
pemerintah propinsi. Perkembangan pada fase lima tahun kedua secara khusus
memberikan tantangan bagi pimpinan masyarakat dalam program tersebut, satu
tugas yang lambat dan sulit, agar dapat mengatasi kesalahpahaman di masa lalu
dan membangun kepercayaan. Lebih dari 20 lokakarya sudah diselenggarakan,
termasuk lokakarya mengenai topik-topik tertentu seperti ekoturisme. Salah satu
cara yang penting untuk mengatasi rasa tidak percaya adalah dengan mendukung
proyek-proyek kecil yang melibatkan masyarakat. Proyek-proyek kecil ini
mencoba menyelesaikan beberapa kebutuhan dasar segera, seperti pangan dan
perumahan. Dewan yang beranggotakan enam anggota ini memiliki dua
perwakilan ejidos dan dua perwakilan dari pemilik lahan pribadi yang luas. Peran
lembaga pemerintah ditiadakan. 

(Sumber: Gustavo Heredia, CMF; komunikasi personal)

Gambar 8.3 Partisipasi publik dan berbagi
informasi merupakan hal penting dalam hutan
model yang efektif (Hutan Model Western
Newfoundland). 

3)  Hutan model Manitoba, Hutan Model Long Beach, Hutan Model Foothills dan Hutan Model Danau
Abitibi
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tahun pertama kemitraan itu. Dewan mengakui bahwa hal ini
kurangnya partisipasi ini merupakan masalah penting dan mulai
merubahnya melalui presentasi kepada masyarakat, lokakarya dan
keterlibatan masyarakat adat dalam rancangan dan pelaksanaan
proyek. Ini merupakan proses yang banyak makan waktu namun
penting. Komunikasi langsung dan verbal, daripada korespondensi
melalui fax, surat dan email – lebih penting dilakukan dengan
masyarakat adat dibanding mereka yang bukan dari adat (Mike
Waldram, MBMF; komunikasi personal). Pengalaman Hutan Model
Gassinsky (lihat Kotak 8.2) menunjukkan bahwa jenis pengalaman
dalam pengembangan kemitraan ini tidak terbatas pada Kanada
saja.

Menghargai nilai-nilai stakeholder
Begitu para mitra sepakat untuk bekerja sama, bagaimana

kelompok ini yang terdiri dari beragam dan jumlah stakeholder bisa
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Dalam contoh yang lain, pemodelan habitat kehidupan liar dari
hutan pinus di Hutan Model Western Newfoundland menggunakan
metode pengelolaan adaptif untuk menentukan di mana dan
bagaimana pemanenan kayu seharusnya dilaksanakan. Proses
tersebut mengikuti ke rangka kerja siklis untuk mengevaluasi
kembali asumsi-asumsi secara kontinu dan memodifikasi aksi
berdasar informasi baru hingga dapat mem prediksi hasil aksi men -
datang (Sean Dolter, Pe rencana Senior, Hutan Model Western New -
foundland; komunikasi personal)

Pengelolaan adaptif untuk rancangan kelembagaan
Selain teknik pengelolaan sumberdaya secara adaptif, ada

fungsi paralel dari pengelolaan tersebut dalam proses pengembangan
kemitraan. ‘Konsep pengelolaan adaptif menekankan pada
pentingnya interaksi sosial dan pengembangan konsensus dalam
mencapai keputusan pengelolaan’ (McLain dan Lee 1996: 446), dan
akan gagal, kecuali ada usaha untuk menciptakan pemahaman
bersama tentang nilai-nilai, tujuan, sasaran dan pilihan-pilihan
pengelolaan. Pada prakteknya, jenis struktur kelembagaan jarang
diperhatikan dan demikian juga proses-proses yang diperlukan, agar
pengelolaan adaptif dapat berjalan dengan skala lebih besar. ‘Pada
intinya masalahnya adalah untuk menciptakan kerangka kerja
kelembagaan yang meningkatkan koordinasi kegiatan pengelolaan
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lepas, namun saling
tergantung’ (McLain dan Lee 1996:446).

Struktur kemitraan dari hutan model dapat memberikan
pengetahuan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk pengelolaan
yang sedemikian besar agar dapat berjalan. Kemitraan pada lanskap
yang lebih luas tidak dapat mengeluarkan satu kelompok dari
stakeholder itu (Beckley et al. 1995)’ Sinclair dan Smith 1995;
Sinclair et al. 1998a, 1998b).  Mereka mungkin harus menampung
biaya-biaya yang signifikan dan menunggu waktu lama untuk
membawa semua kelompok itu bersama-sama. Pada Hutan Model
Manitoba, sebagian karena adanya kesalahpahaman, masalah-
masalah komunikasi dan sejarah yang panjang adanya rasa saling
tidak percaya, masyarakat adat tidak berpartisipasi dalam lima

Kotak 8.2 Mencoba pengembangan kemitraan di Hutan Model Gassinski, Rusia

Hutan Model Gassinski di Timur Jauh Rusia sebagian besar dikelola untuk
tujuan kayu. Awalnya ada satu stakeholder, pemerintah, dengan pemisahan
stakeholder yang kesemuanya didanai dan didukung oleh pemerintah pusat.
Meskipun mereka tampak memiliki kesamaan kepentingan, konflik menjadi
sesuatu yang sangat biasa, karena teguh pada pandangan dan sejarah di mana
kolaborasi tidak begitu dikenal. Ada perasaan ketidaknyamanan, karena masalah-
masalah ekonomi, dan ketidakpercayaan serta keengganan untuk menawar
dengan jaminan yang baik. Namun sejalan dengan waktu, melalui diskusi dan
interaksi yang sering terjadi pada tingkat individu, proses bekerja melalui program
hutan model menciptakan peluang untuk membangun kepercayaan, rasa hormat
dan keyakinan diri. Juga jelas bahwa proyek-proyek tersebut mencoba
menyelesaikan beberapa masalah penting lokal yang mempengaruhi setiap orang,
seperti tingginya pengangguran. Agenda politik dan promosi diri sudah diatasi.
Pengembangan kepercayaan dan keyakinan bisa dilakukan melalui cara-cara
sederhana, seperti berbagi informasi secara bebas. Investasi dalam hal waktu,
uang dan energi dalam membangun kemitraan yang bekerja efektif telah banyak
dilakukan dan beberapa konflik masih tetap ada. Namun masalah sebenarnya
adalah bahwa para mitra telah mempelajari bahwa mereka dapat menyelesaikan
jika mereka bersama-sama, bukan dengan cara yang terpisah.

Sumber: Evgeny Zabubenin, administratur, GMF; komunikasi personal
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kemitraan dengan pengelolaan yang terpadu. Sektor perkayuan sangat
tertarik pada produksi kayu, sementara kepentingan taman nasional
sehubungan dengan mandatnya adalah untuk melindungi dan
meningkatkan keanekaragaman hayati dan habitat kehidupan liar.
Mitra-mitra adat memiliki serangkaian fungsi hutan dengan nilai
psikologis dan spiritual yang paling kuat terhadap hutan tersebut.
Studi ini, meskipun akan makan waktu yang lama untuk mem -
pelajari nilai-nilai stakeholder, berfungsi sebagai tujuan dalam
mengidentifikasi bias-bias yang lebih mapan yang menghambat
kemitraan itu. Selain itu, mereka dapat memberikan pandangan
yang relatif netral di mana semua stakeholder dapat lebih terbuka.

Di antara banyaknya hutan model Kanada, mekanisme untuk
mendapatkan dan mempelajari nilai-nilai menghasilkan tren yang
konsisten menuju pengakuan yang lebih luas atas nilai-nilai adat.
Sebagai contoh, nilai-nilai adat telah memainkan peran penting
dalam pengembangan Hutan Model Long Beach di Pulau Vancouver
(Norma Dryden, LBMF; komunikasi personal). Dengan lebih dari se -
paroh populasi di kawasan yang terdiri dari masyarakat adat, dan
sebagian besar dari mereka di bawah umur 25 tahun, perwakilan
pemuda dimasukkan dalam Dewan dan nilai-nilai serta kepentingan
pemuda menjadi bagian yang integral dalam rancangan dan
peluncur an proyek. Mitra-mitra yang lain juga sepakat bahwa semua
pengelolaan hutan harus berdasar ekosistem dan dipandu oleh nilai-
nilai adat dan pengetahuan tradisional pengelolaan sumberdaya
hutan. Di Ontario, nilai-nilai adat dari masyarakat Mohawk merupa -
kan kunci untuk bisa menjalankan Hutan Model Ontario Timur
(Barkely et al. 1997; Story dan Lickers 1997). Para mitra sepakat ter-
hadap konsep Mohawk untuk ‘perencanaan tujuh generasi’ dan pada
pengambilan keputusan dengan konsensus. 

Nilai-nilai masyarakat yang lebih luas
Dalam rangka untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan

lestari secara lebih efektif, penghargaan pada nilai-nilai yang
dipegang oleh masyarakat merupakan hal penting, di luar tingkat
Dewan dan kelompok mitra, sebagaimana ditunjukkan oleh Sinclair
et al. (1998b). Tiga hutan model dalam studi mereka telah memulai
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belajar untuk saling menghargai masing-masing nilai dan kepenting -
an? Kemitraan yang bekerja efektif berimplikasi pada kesadaran,
tetapi bukan sekedar keberterimaan, dari masing-masing sikap,
persepsi dan nilai-nilai. Namun, menurut Beckley et al (1995:17) ’pe-
nilaian yang sistematis pada nilai-nilai stakeholder jarang dilakukan
di Kanada’, jangankan pengembangan proses supaya stakeholder
sadar akan nilai-nilai orang lain. Evaluasi Program Hutan Model di
Kanada menunjukkan bahwa pengelolaan hutan aktual yang meli-
batkan nilai-nilai stakeholder selama Fase I jarang sekali terjadi
(Gardner-Pinfold 1996).

Hutan Model telah bekerja untuk mengidentifikasi nilai-nilai
dan penghargaan pada nilai-nilai tersebut melalui berbagai
mekanisme. Survei keempat hutan4 model di atas oleh peneliti dari
Universitas Manitoba (Sinclair et al. 1998a, 1998b) menunjukkan
bahwa diskusi tingkat dewan, lokakarya publik, studi-studi yang
dilakukan, presentasi, inisiatif perencanaan strategis dan proyek-
proyek spesifik telah dilakukan bersamaan atau sendiri-sendiri,
kadang-kadang dikombinasikan. Pada semua keempat hutan model
tersebut, sebagian besar responden menunjukkan bahwa alat terbaik
bagi kelompok untuk memahami masing-masing nilai adalah melalui
diskusi tingkat dewan, dan kenyataannya itu, karena pertimbangan
nilai-nilai mitra bahwa perubahan dalam proses pengambilan
keputus an terjadi secara reguler. Pertemuan langsung secara reguler
dalam kelompok kecil dengan mandat untuk membuat keputusan
merupakan unsur penting dari keberhasilan mekanisme ini. 

Dalam Hutan Model Fundy, serangkaian konsultasi dan
lokakarya yang melibatkan kelompok kemitraan selain lokakarya
untuk publik dianggap dapat meningkatkan derajat dan kualitas
partisipasi publik dalam mengidentifikasi masalah-masalah
pengguna an sumberdaya. Di sini, membuat pengelola hutan untuk
bertemu muka dengan stakeholder lain dan membahas dengan mereka
tentang masalah-masalah mereka membuat komunikasi nilai-nilai
masyarakat semakin efektif. Studi-studi tentang nilai-nilai sumber-
daya dan antarhubungan dari tiga stakeholder utama dalam Hutan
Model Pangeran Albert di Saskatchewan Utara (Bouman dan
Kulshreshtha 1998) membantu menjelaskan kemajuan-kemajuan
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kebijakan sumberdaya, konflik itu sendiri bukan merupakan
masalah; tetapi masalahnya adalah bagaimana mengelola konflik itu.
Konflik bisa disebabkan interpretasi yang berbeda atas informasi
atau sekumpulan informasi yang berbeda, dari perbedaan yang
mendasari nilai-nilai sosial atau karena persepsi yang berbeda
tentang siapa menang dan siapa kalah. Jika struktur kelembagaan
dapat mengatasi penyebab-penyebab mendasar, konflik tetap saja
tidak bisa dipecahkan dan akhirnya akan menyebabkan biaya sosial
politik dan manajerial yang tinggi.

Dalam Program Hutan Model, konflik atau ketidaksepakatan
kecil atas keputusan pengelolaan sumberdaya sebagian besar tidak
tercatat dalam literatur-literatur yang tersedia. Jika konflik itu
berkurang, mungkin karena beberapa alasan: dasar stakeholder
yang sempit di mana hanya ada perbedaan kecil dalam nilai-nilai
sumberdaya; pelaksanaan proyek-proyek non-kontroversial atau
kegagalan untuk menganalisis pentingnya hasil-hasil proyek; atau
kenyataan bahwa praktek-praktek dan kebijakan pengelolaan hutan
masih harus dipengaruhi oleh hutan-hutan model. Kegagalan untuk
mencatat dan menganalisis pengelolaan konflik juga menjadi
kemungkinan lain.

Kurangnya konflik terhadap permasalahan pengelolaan
sumberdaya juga, karena kemampuan hutan model untuk mengelola
dan menyelesaikan konflik itu, mencapai konsensus, membuat
keputusan dan terus maju. Barkley et al (1997:2) menunjukkan
bahwa Hutan Model Ontario ‘telah mendapatkan pengalaman praktis
substansial dalam menangani pengelolaan sumberdaya hutan yang
multifungsi dalam sistem penguasaan lahan pribadi dan telah
mengembangkan pendekatan penghindaran konflik melalui kerja
sama dengan berbagai kelompok. 

Konflik yang benar-benar ada terlihat berhubungan dengan
masalah kepengurusan dalam hutan model. Dalam pandangan
mereka, Sinclair et. al. (1998b) melaporkan bahwa sebagian besar
konflik dihubungkan dengan alokasi pendanaan program, jenis dan
arahan proyek serta struktur Dewan. Permasalahan diatasi dengan
diskusi dan diselesaikan atau disimpan untuk dibahas lebih lanjut.
Hutan Model Manitoba dan Foothills bekerja dengan dasar modifika-
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riset mengenai nilai-nilai masyarakat melalui lokakarya dan survei
formal, dan kelihatannya, sebagian besar responden menerima
bahwa riset tentang nilai-nilai itu dapat membawa kita pada solusi-
solusi kreatif untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan
keputusan. Mereka menyimpulkan bahwa hutan model ini masih
permulaan untuk mempertimbangkan nilai-nilai hutan, namun
diakui bahwa kita pasti akan mempermasalahkan apakah
pentingnya riset ini dalam mengubah pengelolaan hutan status quo.

Tidak harus selalu dianggap bahwa nilai-nilai dan kepentingan
stakeholder sama dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh publik yang
lebih luas. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, ada banyak dan
terus dipublikasikan contoh-contoh konflik di Kanada dan di
sejumlah negara-negara maju yang lain. Beckley et al (1995)
menyatakan bahwa industri hasil hutan di Kanada sangat
berpengaruh untuk menentukan arah kebijakan kehutanan, dan
stakeholder lain, seperti masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup
dan publik umumnya tidak bersuara. Akibatnya, mereka
berpendapat bahwa ‘masyarakat terpecah dan ada banyak sekali
konflik-konflik yang belum diselesaikan di seluruh sektor kehutanan
Kanada’ (Beckley et al. 1995: 33). 

Nilai-nilai dan konflik sumberdaya
Sebuah analisis nilai-nilai dan interaksi antara stakeholder dan

masyarakat dapat menunjukkan potensi konflik, karena pilihan-
pilihan pengelolaan. Dengan sumberdaya alam, ‘masing-masing
kelompok stakeholder dapat diharapkan memiliki kepentingan
rasional, tetapi berbeda dan perbedaan ini merupakan hal yang
paling mendasar’ (Grimble et al. 1995:3). Konflik merupakan unsur
normal dan bahkan diinginkan dalam satu masyarakat (Grimble et
al. 1995), dan menurut Lee (1993:10), ‘penting untuk mendeteksi
kesalahan dan untuk melakukan koreksi.’ Namun, konflik yang tidak
terikat akan merusak kerjasama jangka panjang yang dibutuhkan
untuk suatu kelestarian, dan oleh karena itu derajat konflik yang
terikat dengan batasan yang legitimate itu menguntungkan.
Pengelolaan adaptif dan konflik terikat merupakan hal penting untuk
pembelajaran sosial dalam Program Hutan Model. Dalam konteks
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dalam pembelajaran bersama.
Dalam mengembangkan kemitraan untuk pengelolaan lanskap,

Jaringan tersebut telah menciptakan pengaturan kelembagaan di
antara berbagai kepentingan dan jenis-jenis organisasi. Keterwakilan
yang komprehensif dari kepentingan-kepentingan ini, komunikasi
dengan kelompok kepentingan, dan pengembangan rasa saling per-
caya di antara mereka merupakan beban yang paling besar. Situasi
“trade-off” tampak terjadi antara kondisi yang mampu menangani
berbagai kepentingan, tetapi kondisi kualitas interaksi langsung di
antara kepentingan-kepentingan itu. Dua faktor yang penting: waktu
yang cukup untuk mengembangkan kemitraan dan kapasitas untuk
menjadi fleksibel serta merespons perubahan kepentingan dan atu-
ran-aturan organisasi.

Meskipun konsep hutan model sangat baik dan proses-proses
yang mengikutinya begitu dinamis dan berkembang, bukan berarti
program tersebut tidak memiliki tantangan. Ada juga berbagai resi-
ko, misalnya, untuk birokrasi yang sudah sangat mapan atau lemba-
ga korporat dalam membuka pemeriksaan oleh publik dan untuk
proses-proses yang mungkin memiliki aspek ‘memberi dan meneri-
ma’. Masyarakat lokal, khususnya mereka yang terpinggirkan, kare-
na budaya atau ekonomi, juga menghadapi resiko. Maka untuk men-
jadi berhasil, hutan model memiliki banyak resiko dan kepemimpi-
nan yang inovatif, dan beberapa orang mungkin bilang, pemikir yang
tanpa lelah yang tidak terikat oleh tradisi konservatif.

Menunjukkan kemajuan dan hasil juga merupakan tantangan.
Ada banyak harapan bahwa program tersebut akan menghasilkan
perubahan di lapangan dan mempengaruhi kebijakan kehutanan.
Oleh karena itu, setiap hutan model diharapkan dapat menunjukkan
bukti di mana praktek-praktek pengelolaan berbeda dan membawa
pada pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Evaluasi dari
Program Kanada setelah lima tahun, meskipun diakui ada prestasi-
prestasi yang diakui, namun bukti perubahan di lapangan masih ter-
lalu kecil. Carrow (1999) menyatakan bahwa jika perubahan tidak
terjadi, kredibilitas program terhadap publik akan hilang. Namun,
pengenalan, evaluasi, modifikasi dan adopsi konsep-konsep baru
pasti akan butuh waktu. Percobaan dengan cara kemitraan dari ber-
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si proses konsensus, yang membahas permasalahan secara detail
dan kemudian melakukan voting dengan menggunakan aturan
Robert (satu protokol yang umumnya digunakan untuk melakukan
pertemuan). Hutan Model Danau Abitibi dan Long Beach sedang
mencoba pengembangan konsensus berdasar pada komunikasi dan
diskusi.

Literatur hanya sedikit memberikan pengetahuan tentang peng-
elolaan kerja sama atau pengelolaan konflik jika sejumlah stakehol-
der dengan kepentingan yang berbeda dilibatkan dalam mengguna-
kan sumberdaya itu (Grimble et al. 1995). Jelasnya,  diskusi-diskusi
sebelumnya jarang merefleksikan kekayaan dinamika sosial yang
sedang berlangsung dalam kemitraan hutan model, karena mereka
akan berkembang dan matang. Semua hutan model memilik kontri-
busi yang penting untuk bidang penelitian sosial ini dengan cara
mendokumentasikan dan membagi pengalaman pembelajaran
kelembagaan mereka. 
KESIMPULAN

Konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ masih belum memiliki
definisi yang pasti. Salah satu keuntungan dari Program Hutan
Model adalah untuk memberikan bentuk konsep ini pada tingkat
lokal. Meskipun hutan model itu unik dalam hal dasar sumberdaya-
nya dan struktur kemitraannya, program tersebut memberikan
kerangka kerja untuk fleksibilitas dan inovasi, dan untuk percobaan
serta untuk berani mengambil resiko dalam pengelolaan adaptif pada
tingkat lanskap yang lebih luas. Komposisi, nilai-nilai dan hubungan
antara berbagai stakeholder memberikan percobaan yang luar biasa
dalam pembelajaran kolektif dan pengambilan keputusan.

Untuk mengelola lanskap yang lebih luas dan kompleks, hutan
model menggunakan tiga pendekatan: penghargaan dan pemahaman
atas keragaman fungsi lahan dan hubungannya, kemitraan berdasar
stakeholder tingkat mikro dan makro, dan proses pembelajaran
untuk menyesuaikan asumsi, tujuan dan teknik-teknik pengelolaan.
Di antara ketiga pendekatan ini, kemitraanlah yang terbukti sejauh
ini sebagai unsur yang banyak makan waktu dan yang memiliki
banyak tantangan dalam pelaksanaannya serta telah mempengaruhi
kemajuan dalam memahami sumberdaya lahan yang beragam dan
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bagai kepentingan akan memerlukan waktu, niat baik dan banyak
usaha. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Lee (1993:14) ‘uji yang
paling penting adalah pembelajaran sejalan dengan skala waktu pen-
tingnya biologi – pembelajaran yang berakhir dalam waktu yang lama
untuk merasakan perubahan jangka panjang dari ekosistem yang
kita gunakan. Karena pembelajaran jangka panjang merupakan uji
kritis dari apakah sebuah kebijakan (atau sebuah konsep) sesunggu-
hnya menuju pada kelestarian’.
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