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pada permasalahan kerusakan hutan dan akibat yang ditimbulkan dikarenakan
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Abstrak / Ringkasan

Studi ini tentang pemberdayan masyarakat asli sekitar hutan di Desa Melinau Kalimantan

Timur yang merupakan areal yang luas dengan kondisi masyarakat antar desa sangat

berjauhan dan terpencil yang merupakan gambaran umum tentang kondisi kemiskinan

masyarakat sekitar hutan. Peneilitian ini di fokuskan pada permasalahan kerusakan hutan

dan akibat yang ditimbulkan dikarenakan faktor kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Salah

satu faktor permasalahan adalah eksploitasi hutan yang tidak tepat mengakibatkan hilangnya

biodiversity, yang mengakibatkan punahnya beberapa jenis tumbuhan berharga serta

menurunya kualitas air menjadi bahan perhatian juga dalam riset ini.

Riset ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengaruh yang positif bagi

masyarakat sekita hutan, sehinga seiring dengan adanya sistem perdagangan bebas

masyarakat sekitar hutan tidak ketinggalan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan

pengabungan berbagai elemen terkait dengan mengadakan pertemuan tahunan dengan

berbagai stakeholders, terutama masyarakat lokal yang berpengaruh langsung terhadap

kemajuan hasil kegiatan, semua elemen bersama-sama merencanakan kegiatan yang waktu

akan datang. Konsep digunakan pada kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang sama

terhadap berbagai permasalahan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan

permasalahan secara cepat/ terintegrasi dan saling berhubungan satu lain.Participatory
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Action Research (PAR) adalah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan, dimana gabungan

ilmu untuk dapat menyesuaikan permasalahan dengan kondisi keadaan yang cepat berubah.

 Dari hasil penelitian sebelumnya tidak efektive yang mengakibatkan pemborosan biaya

dan dampak yang kurang berpengaruh terhadap efek dari penebangan hutan (reduces infect

logging), hal ini diakibatkan pemahaman terhadap pengelolaan selama ini masih tetap

menganut pada pemahanan manajemen pengelolaan hutan yang lama  yang saat ini tidak

sesuai lagi. Karya ilmia ini selanjutnya kan menjelaskan perencaan hutan yang lebih terukur

dan pembangunan sumber daya manusia pegawai dan masyarakat di daerah itu. Kegiatan ini

juga telah memberikan kontribusi terhadap pejabat daerah yang diikursetakan untuk

merencanakan pengelola wilayah kerjanya dari mengikuti kegiatan riset ini .
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Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam  Pengelolaan
Hutan Lestari di Wilayah Borneo

Oleh :  BM.Campbell, P. Gunarso, K. Kartawinata, P. Levang, S. Rhee, Sheil, P. Sist and E. Wollenberg

1. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari suatu

kegiatan yang dirancang oleh CIFOR dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut

dalam pengelolaan hutan dengan method Participatory Action Research (PAR).  Suatu

kegiatan dilakukan yang implementasinya diharapkan dapat mengurangi tingkat

kemiskinan masyarakat di sekitar hutan yang terbatas tingkat pendidikan, kesehatan

dan akses. Riset ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengaruh yang positif

bagi masyarakat sekita hutan, sehinga seiring dengan adanya sistem perdagangan bebas

masyarakat sekitar hutan tidak ketinggalan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan

pengabungan berbagai elemen terkait dengan mengadakan pertemuan dengan berbagai

stakeholders, terutama masyarakat lokal yang berpengaruh langsung terhadap

kemajuan hasil kegiatan, semua elemen bersama-sama merencanakan kegiatan yang

waktu akan datang. Konsep digunakan pada kegiatan ini adalah membangun

pemahaman yang sama terhadap berbagai permasalahan dengan tujuan untuk

membantu menyelesaikan permasalahan secara cepat/ terintegrasi dan saling

berhubungan satu lain. Participatory Action Research (PAR) adalah satu bentuk kegiatan

yang dilaksanakan, dimana gabungan ilmu untuk dapat menyesuaikan permasalahan

dengan kondisi keadaan yang cepat berubah.

Penelitian yang mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan dengan kasus di

Kabupaten Malinau seperti daerah lain yang kaya hutan, desentralisasi ditandai dengan

adanya kebijakan pemerintah daerah (Pemda) dalam pemberian IPPK (Izin Pemungutan

dan Pemanfaatan Kayu) dan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, lebih

dikenal dengan sebutan HPH mini). Kabupaten Malino di Propinsi Kalimantan Timur

memiliki potensi hutan baik primer maupun sekunder, dimana keragaman hayati masih

dapat dikatakan tinggi dan sumber plasma nutfah yang besar dan menjadi sasara dari

berbagai aktifitas, baik sosial maupun ekonomi dan berdampak terhadap lingkungan.

Masyarakat sekita hutan yang menggantungkan kehidupannya pada hutan menjadi
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terbebani dengan adanya pemanfaatan hutan didaerah mereka tanpa memberikan

danpak pada pembangunan didaerah tersebut.

Desentralisasi pemerintahan dengan otonimi daerah, yang berdampak terhadap

pemanfaatan hutan dengan adanya upaya peningkatan pendapatan daerah. Munculnya

regulasi-regulasi yang kurang terkendali guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan kelestarian hutan.

Eksploitasi sumberdaya hutan menjadi salah satu objek yang mudah untuk menarik para

invertor. Tidak jarang aturan-aturan yang dikeluarkan lebih mepertimbangan ekonomi

dari pada aspek-aspek kelestarian hutan dan lingkungan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut CIFOR sebagai lembaga riset

dengan mengajak lembaga terkiat yang perduli akan hutan  baik pemerintah maupun

non pemerintah membuat proyek pemberdayaan masyarakat dalam manajemen

pengelolaan hutan lestari. Penelitian dilakukan dengan melihat aktifitas yang berpotensi

menurunkan fungsi hutan dan perekonomian masyarakat sekitar hutan.  Kegiatan dasar

yang dilakukan oleh CIFOR dalam menjalankan misinya yakni kegiatan secara langsung

berhubungan dengan teknis kegiatan, misalnya praktek-silvikultur ; kemudian kegiatan

yang secara tidak langsung yakni suatu bentuk kegiatan yang merobah prilaku

masyarakat dan stakeholder yang ada dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Metode

digunakan membangun satu pemahaman yang terintegrasi saling berhubungan antara

peluang dan permasalahan yanglebih dikenal dengan Participatory Action Reserch

(PAR) suatu metode dengan membiarkan berbagai lembaga terkait (partnerships riset)

untuk dengan cepat menyelesaikan untuk mengubah keadaan. Bila dibandingkan dengan

penelitian yang sebelumnya metode PAR akan lebih hemat biaya dan langsung

menjawab pertanyaan permasalahan dan dapat mengantisipasi permasalahannya.

2. Maksud dan  Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan kegiatan proyek pemberdayaan masayarakat dalam manajemen

pengelolaan hutan lestari di Kab Malinau di Prop.Kalimatan Timur ini adalah

a. Untuk dapat mengetahui permasalahan kerusakan hutan dan upaya peningkatan

pendapatan masyarakat sehingga masyarakat sekitar hutan tidak menjadi masyarakat

miskin sementara sumberdaya yang ada disekitanya tetap di eksploitasi.
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b.  Mengikutsertakan partnerships riset  mengkaji sumberdaya alam, stakeholder serta

lembaga terkait dalam manajemen pengelolaan lestari sehingga akar permasalahan

dan penyelesaiannya dapat diketahui.

c.  Partisivatory Action Reserch (PAR) merupakan sumbangan ilmu pengetahuan dan

menjadi metoda penelitian dalam kajian permasalahan yang konflek untuk mengelola

hutan.

3. Lembaga Utama dan Patnerships

Proyek pemberdayaan masyarakat  dalam manajemen pengelolaan hutan lesatari

mengikutseratakan berbagai lembaga yang terkait dan partnerships riset yaitu :

a. Center International Forest Resech (CIFOR), adalah lembaga yang membimbing

kegiatan ini, dan fasilitator bagi stakeholder dan non goverment (LMS) lainnya serta

lembaga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

b. Lembaga Pemerhati Kehutanan

c. Pemerintah Kabupaten Malinau

d. Centre de coopération International en recherché Agronomique pour le

Developpment

e. Forestry Division (Cirad-Foret)

f. Forestry Research and Development Agency (FORDA-Govermen of Indonesia)

g. Inhutani II

h. Institut de Recherché pour de Development (IRD)

i. Mulawarman University

j. Tropical Forest Foundation (TFF)

k. Yayasan Biofer Manusia (BIOMA NGO)

4. Keadaan Umum Wilayah

Kabupaten Malinau di Propinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah berhutan yang

memiliki biodiversity yang sangat tinggi. Keadaan wilayah yang luas dengan keadaan

desa yang sangat berjauhan. Otonomi Daerah yang bergulir tahun 1998 dimana

pemerintah daerah berusaha meningkatan PAD dan adanya kebijakan dari Depatemen

Kehutanan dengan pemberian ijin usaha sekala kecil. Kondisi pembukaan hutan di

wilayah Malinau yang semakin besar dengan adanya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK) sekala kecil dengan luasan 100 - 500 Ha mengakibatkan kerusakan
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hutan. Selain kondisi hutan yang sudah mengalami sedikit kerusakan pemandangan lain

ialah penambangan batubara, kehidupan masyarakat sekitar dberubah dari masyarakat

pertanian menjadi masyarakat yang mencari penghidupan dengan penebang kayu di

hutan dan penambang batu bara (CIFOR 2002; Yasmi 2003).

Banyaknya pendatang di wilayah Malinau telah berdampak juga terhadap kultur/budaya

setempat.  dimantapkan oleh ganda dan kelompok orang berbeda secara cultural.

Mayarakat asli yaitu Suku Dayak (Punan) yang umumnya beragama kristen dengan

adanya masyarakat pendatang baik dengan transmigrasi dari wilayah jawa maupun

masyarakat lainnya yang mencari kehidupan yang lebih layak bercampur aduk dan hal

itu sedikit banyaknya berpengaruh pada kultur budaya setempa secara cepat.

Pemukiman masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Melinau, dengan desa-desa yang

terpencar dan memiliki potensi hutan primer, dan kekayaan keragaman hayati yang

cukup tinggi. Dari hasil Penamatan pada saat dilakukannya riset ini aktivitas ekonomi di

Malinau terbagi 3 kelompok utama yaitu ;

§ Masyarakat yang dekat dengan pasar dan berbagai bentuk kegiatan, dengan ciri

aktifitas yang tinggi, pendapatan dari hutan rendah, dan produksi pangan tinggi.

§ Masayarkat pengumpul Gaharu ; di produksi dari hutan pendapatan tinggi dari

penjualan gaharu.

§ Masyarakat yang tinggal dipedalaman yang meenuhi kebutuhan hidupnya untuk

kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan ciri jauh dari pasar.

Ketiga tipe ini mempunyai andil didalam pengelolaan hutan lebih besar. Terutama

masyaraka yang menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya yang ada di hutan.

Masyarkat yang mata pencaharian mereka hanya sebatas untuk keperluan hidup sehari-

hari dapat dikategorikan masarakat tidak  merusak fungsi hutan.  Ketiga tipe teresebut

perlu mengetahu keseimbangan antara pemanfaatan hasil hutan dengan riap tumbuh

hutan itu sendiri, sehingga hutan tersebut tetap lestari secara alami. Namun perlu juga di

antisipasi akan perkembangan penduduk akan sejalan dengan peningkatan kebutuhan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang tradisional sudah barang tentu tingkat

kemiskinannya cukup tinggi, kultur budaya yang masih kental cenderung lebih tertutup

terhadap pendatang dengan kecurigaan yang cukup tinggi. Namun potensi alam yang

cukup tinggi tentunya merupakan tantangan bagi peneliti, untuk mengamati dan

mencari formula yang tepat untuk mengatasi kemiskinan yang ada.
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5. Tanggapan Upaya Pemerintah Daerah Dalam  Peningkatan PAD

Otonomi daerah (OTDA) telah membuka kesempatan kepada daerah untuk mengatur

sumber daya hutan (SDH), walaupun pembagian wewenangnya masih belum jelas

antara kabupaten dan pusat.  Di Kabupaten Malinau, seperti halnya daerah lain yang

kaya hutan, desentralisasi ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah daerah

(Pemda) dalam pemberian IPPK (Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu) dan IUPHHK

(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, lebih dikenal dengan sebutan HPH mini).

Namun dampak yang terjadi di daerah akibat modal dan kapasitas teknisnya terbatas,

masyarakat akhirnya memberikan izin yang dimilikinya kepada pemilik modal dan

masyarakat hanya memperoleh keuntungan kecil dari pekerjaan yang ditangani para

pemilik modal tersebut. Selain itu, masyarakat juga kurang memiliki akses informasi dan

dukungan dalam perundingan dengan pemilik modal. Akibatnya perjanjian yang

dihasilkan seringkali merugikan masyarakat, dimana keuntungan terbesar tetap

dinikmati oleh para pemilik modal.

Adanya kegiatan eksploitasi hutan sekala kecil tersebut, memberikan pengaruh yang

signifikan bagi kelestarian fungsi hutan, masyarakat sekitar hutan yang seharunya

memeproleh ijin pemanfaatn (IUPHHK) hanya memperoleh keuntungan kecil dan

masyarakat sekitar lainnya tetap dalam tingkat kemiskinan.  Para pemegang modal yang

dalam aktivitasnya memperkerjakan masyarakat sekitar untuk penebangan kayu dalam

rangka meningkatkan pendapatan mereka, tanpa mereka ketahui akibat yang

ditimbulkan bagi lingkungan sekitar.  Hal ini karena pengetahuan mereka masih sangat

minim akan manfaat lingkungan alam sekitar, dan kurang mengetahui potensi yang ada

di desa-desa mereka yang dapat dieksploitasi, dibandingkan dengan melakukan

penebangan hutan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang demikian merupakan

makanan empuk bagi para pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang

sebesar-besarnya untuk menguras sumberdaya dalam bentuk kayu, ditambah lagi

adanya kebijakan pemberian ijin HPH mini (IPHHK) yang muncul untuk mendukung

aktifitas mereka. Masyarakat dengan posisi tawar yang lemah dengan ketergatungan

akan perolehan tambahan pendapatan mau tidak mau terbawa oleh keinginan para

pengusaha yang berkolaborasi dengan aparat pemerintah daerah.
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6. Tanggapan Terhadap  Permasalah (Commants on Problem Defined)

Permasalahan mendasar adalah tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi

terhadap sumberdaya hutan, terutama masyarakat yang tinggal di bagian hulu, cukup

mengkhawatirkan bagi terjadinya kerusakan hutan, yang artinya rusaknya lingkungan

dan keragaman hayati yang ada. Tingkat kemiskinan yang diidentik  dengan bentuk mata

pencaharian yang subsisten (hanya untuk keperluan hidup), dengan sistem yang

tradisional, merupakan permasalahan yang nantinya terkait dengan aktifitas masyarakat

didalam pemanfaatan sumberdaya hutan secara tidak terkendali.  Karakter masyarakat

dengan beragam kebudayaan yang membaur sedikitnya tetap memunculkan konflik,

baik antar pendatang dengan penduduk asli maupun antar sesama pendatang.

Permasalahan yang ada di sini adalah penataan batas desa-desa yang sering

memunculkan konflik, yang biasanya terkait dengan masalah ekonomi diantaranya

penguasaan sumber daya yang ada. Hal ini ditambah dengan datangnya pelaku ekonomi

yang berusaha menguras sumberdaya mereka, maka akan lebih membuka peluang

untuk terjadinya konflik.

Dengan adanya otonomi daerah, maka peluang-peluang usaha lebih dikembangkan,

pembukaan akses jalan untuk perluasan pertambangan dan lain-lain. Kondisi ini

memunculkan permasalahan baru yaitu adanya pendatang-pendatang yang baru untuk

mencari peluang usaha.  Adanya kebijakan tentang pemanfaatan kayu skala kecil dari

pemerintah kabupaten, cukup memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan

daerah Malinau. Kegiatan pembalakan yang cukup tinggi dengan mengabaikan aspek

kelestarian hutan. Kebijakan ini terdorong akan terpenuhinya PAD, dengan menguras

sumbedaya alam. Artinya pertimbangan yang ada semata-mata adalah pertimbangan

ekonomi dan mengabaikan pertimbangan ekologi.

Memang suatu hal yang dilematis, dimana untuk mengejar suatu ketertinggalan

pembangunan harus mengorbankan sumberdaya alam. Namun demikian suatu

kewajaran apabila didalam pengelolaannya tetap menganut kaidah-kaidah kelestarian.

Pemanfaatan sumberdaya dalam hal ini hutan, tentunya dengan penerapan teknis-teknis

kegiatan pembalakan dengan sistim rotasi dan jatah tebangan tahunan, sehingga

kesinambungan sumberdaya hutan tersebut tetap terjaga, namun tetap bisa

menjalankan fungsi kemanfaatan ekonominya.
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Ditinjau dari karakter masyarakat dengan heterogenitas tinggi, maka ini merupakan

suatu permasalahan yang cukup serius, karena cenderung akan menyebabkan konflik

“SARA” dan sebagainya. Konflik-konflik ini jika tidak diredam, akan menjadi suatu

kendala didalam kegiatan pembangunan di wilayah Malinau secara keseluruhan.

Masuknya pendatang juga merupakan permasalahan baru yang perlu diantisipasi agar

seluruh elemen yang ada (masyarakat lokal, dan pendatang) mampu di “sinergis”kan,

agar mereka dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perkembangan daerah

Malinau.

Selain itu konflik-konflik kepentingan lahan juga akan muncul seiring dengan

peningkatan kegiatan pengelolaan sumberdaya yang ada, berkaitan dengan kepemilikan

tanah (tenure). Ini merupakan tantangan aparat pemerintah untuk mencari jalan keluar,

dimana kepentingan-kepentingan yang ada mampu terakomodir, sehingga dapat

meredam koflik tentang kepemilikan lahan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tata

ruang wilayah yang disusun secara menyeluruh dimana saat penyusunannya tetap

melibatkan seluruh stakeholder.

7. Tangapan Terhadap  Metodologi (Commants of Methodology)

Aktifitas penelitian dilaksanakan dengan menyusun suatu rancangan dasar

permasalahan yang ada dan selanjutnya dikembangkan sesuai kebutuhan lapangan.

Sebagaimana diketahui suatu “action risearch” dilakukan berdasarkan fenomena-

fenomena dilapangan baik sosial, maupun lingkungan yang ada. Kolaborasi dilakukan

antar berbagai disiplin ilmu. Di wilayah pengamtan Malino cabang ilmu yang turut ambil

bagian adalah Sosial, ekonomi, teknis kehutanan, anthropologi (ilmu tentang budaya),

ekologi dan lain-lain. Kontribusi dari berbagai cabang ilmu ini sesuai dengan

permasalahan yang dihadapi, melipui masalah teknis, sosial dan lingkungan dan

sebagainya.

CIFOR didalam melaksanakan aktivitasnya menjalin hubungan dengan berbagai

stakeholder, dimana mereka memberikan kontribusi yang cukup banyak, bagi

keberhasilan penelitian yang pada akhirnya untuk kepentingan mereka. Pihak-pihak

terkait yang diikutkan antara lain ; kelompok-kelompok masyarakat, aparat pemerintah,

perusahaan yang ada di wilayah DAS Malino, lembaga perguruan tinggi dan pengusaha

yang bergerak dibeberapa bidang ekonomi.
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Namun juga perlu diantisipasi bahwa kompleksitas permasalahan kehutanan, tidak

hanya sebatas pelestarian hutan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat juga perlu

diperhatikan. Kedua permasahalan ini harus sejalan diselesaikan, karena keduanya

sangat bertolak belakang, artinya kesejahteraan masyarakat biasanya mengorbankan

kelestarian hutan, dan sebaliknya. Dengan kondisi inilah maka masalah ini perlu

dipikirkan bersama antara seluruh pihak terkait, bagaimana kedua aspek yang bertolak

belakang tersebut dapat sejalan yakni hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Untuk itu

diperlukan penyatuan visi dan misi, dan niat baik untuk mencapai visi dan misi tersebut.

Kita juga harus menyadari bahwa tidak selamanya kita harus tergantung oleh pihak luar,

mereka hanya memberikan dukungan, selebihnya tergantung pada masyarakat, aparat

dan para pelaku ekonomi dalam negeri, dalam kapasitasnya mensejahterakan bangsa.

Kenyataan yang ada selama ini, justru pihak-pihak luarlah yang lebih konsen terhadap

permasalahan yang berkaitan terhadap kesejateraan masyarakat dan lingkungan,

terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga luar yang bergerak dibidang-bidang

tersebut. Sementara aparat pemerintah program-program pembangunan, lebih

berorientasi pada proyek dan pelaku ekonomi juga lebih berkonsen pada keuntungan

daripada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

8. Identifikasi Masalah (Problem Identification)

Areal hutan seluas 250.000 di daerah Kabuapten Melinau di Propinsi Kalimanatan

Timur, merupakan daerah hutan primer dan sebagain hutan sekunder. Yang memiliki

keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi. Banyak wilayah hutan hutan di wilayah

tersebut  yang telah diberi konsesi pengelolaan hutan oleh Pemerintah Kabupaten

Melinau dalam upaya peningkaan PAD.  Namun di daerah hutan di Kabupaten Malinau

yang sangat luas yang hanya dapat ditempuh dengan mengunakan jalur sungai dan

mengunakan sampan serta berjalan kaki kondisinya masih terbilang bagus.

Kehidupan masyarakat Malinau yang telah mengalami perubahan pola hidup dari yang

biasanya bertani menjadi penebang kayu dan penambang batu bara  yang tentunya hal

ini juga merubah kultur/budaya masyarakat setempat. Perubahan tersebut juga

dipengaruhi oleh adanya campuran dimana  masyarakat asli Malinau yaitu suku Dayak

Punan yang umumnya beragama kristen dan masyarakat pendatang dari pulau jawa

(trasmigrasi) yang telah saling berbaur.  Berdasarkan identifikasi permasalahan maka

permasalahan yang terjadi di Kabupaten Malinau diantaranya :



Empowering Forest Dwellers and Managing Forests More  Sustainably in the Landscapes of Borneo
12

1. Perubahan pola hidup masyarakat, dengan adanya mata pencaharian yang baru.

2. Adanya kebijakan konsesi hutan yang diberikan oleh  pemerintah pusat dan daerah

dalam pengelolaan hutan sekala kecil

3. Adanya perbauran masyarakat asli setempat dan masyarakat pendatang yang secara

tidak langsung merubah kultur budaya setempat.

9. Metode Pelaksanaan Kegiatan (Action Methode)

a. Sasaran Hasil Penelitian (Research Objectives)

Salah satu objek penelitian adalah meningkatkan koodinasi tingkat kabupaten

didalam pengelolaan hutan yang ada di wilayah pengamatan Malinau dan

meningkatkan partisipasi dari stakeholder, pengelolaan konflik, penyusunan rencana

penggunaan lahan dan pengawasan. Objek penelitian yang lain adalah meningkatkan

akses bagi masyarakat, pengawasan menyeluruh dalam pemanfaatan hutan.

Berkaitan dengan pengelolaan hutan maka penelitian dilakukan dengan menerapkan

praktek-praktek pemanenan yang lebih efektif dan efesien yang berbasis kelestarian,

adanya koordinasi antar pihak-pihak terkait, mempersiapkan rencana pengelolaan

hutan dan pengawasan. Kegiatan ini menggunakan suatu teknologi yang dapat

diterapkan untuk mencapai dua tujuan yaitu tujuan ekonomi dan ekologi.

Penelitian di Malinau lebih di intensifkan pada membangun pengetahuan,

kelembagaan dan teknologi yang membawa dampak bagi wilayah yang menjadi

tempat penelitian. Ini merupakan standar untuk kegiatan eksperimen dan

pembelajaran oleh CIFOR’s secara menyeluruh sebagai usaha  meningkatkan

keterkaitan dan efektifitas dari penelitian pengelolaan sumberdaya alam dan hutan.

Objek-objek penelitian ini sudah selayaknya menjadi aspek-aspek yang

diperhitungkan didalam penelitian, karena cukup berpengaruh didalam pencapaian

tujuan akhir, yakni merubah pola pikir, prilaku dan ketrampilan masyarakat. Dengan

input pengetahuan, maka akan merubah pola pikir masyarakat dan prilakunya. Pada

tingkat ini input teknologi akan lebih mudah mereka serap dan selanjutnya akan

mereka terapkan yang ahkhirnya membuat diri mereka lebih terampil.

Dengan membenahi sisi kelembagaan, maka akan menunjang perubahan personal

dari masyarakat, karena kelembagaan merupakan wadah bagi masyarakat untuk
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mengembangkan kreatifitas mereka dan tempat bagi mereka untuk memecahkan

masalah bersama, penyatuan pendapat dan sebagainya. Kelembagaan yang solid

akan mampu menempatkan masyarakat bukan sebagai pihak yang lemah, tetapi

sebagai pihak yang juga perlu diperhitungkan keberadaan mereka dan berpengaruh

didalam pengambilan suatu keputusan.

b. Pendekatan INRM

Kegiatan dimulai, dengan penelitian Pendekatan INRM merupakan suatu pendekatan

penelitian aksi atau action riset yang menggabungkan beberapa aspek yang diteliti,

dimana penelitian-penelitian itu dilakukan tersendiri atau terpisah terhadap suatu

masalah yang diteliti, karena memerlukan disiplin ilmu yang berbeda satu sama lain,

namun saling berkaitan dengan kegiatan penelitian. Diagnosa yang dilakukan secara

menyeluruh dan selanjutnya disusun dalam suatu kerangka kerja (framework).

Dalam pendekatan ini tidak terlepas dari pola-pola partisipatif, yakni pelibatan dari

berbagai stakeholder yang berperan di wilayah Malinau untuk mendiskusikan

permasalahan yang ada dan mencari solusinya. Analisa dilakukan dari seluruh

lingkup kegiatan atau aktifitas kehidupan yang ada. Dimulai dari unit terkecil yaitu

rumah tangga, kelompok masyarakat, tingkat kabupaten sampai kepada nasional.

Parsivatoty Action Reserch (PAR)suatu medote cepat dalam memperoleh informasi

dan masukan dari dan  antara stakeholders dalam penyelesaianpermasalahan yang

diketahui oleh para stakeholders Sebelum Tahun 1999, CIFOR mulai satu proses

meningkatkan pengintegrasian riset. Kerangka konseptual dikembangkan oleh

pejabat lokal, anggota-anggota masyarakat lokal, pemerintah dan peneliti-peneliti

universitas, para penyelia dari CIFOR dan para ilmuwan, membagi kerangka

permasalahan dalam empat tingkatan:

Lavel 1  = Pusat Permasalahan

Level 2  = Menguraikan komponen pusat permasalahan

Level 3 = Upaya-upaya penyelesaian dan penyebab permasalahan secara konseptual

Level 4 = Uraian penyebab permasalahn secara detail

Pusat permasalahan dan konseptual tujuan permasalahan disampaikan dalam

Gambar 1. Satu contoh dari Level 3 dan 4 untuk tujuan permasalan , ketidak adaan
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upaya perbaikan diuraikan pada Tabel 1. Tujuan Kegiatan secara konseptual adalah

untuk mengorganisir dan komunikasikan gagasan-gagasan tentang permasalahan

utama yang dihubungkan dengan masyarakat di hutan Melinau. Proses tentang

mengembang;kan kerangka penelitian membantu kesadaran pengembangan

permasalahan, dalam penggunaan lahan hutan dan perdagaan hasil hutan.  Sebagai

tambahan pentingnya memilih bentuk dari permintaan keterangan yang akan

mengakibatkan dampak.

Mengatur aliran kegiatan menjadi ; peningakatan system pengelolaan hutan,

peningkatan system pemilikan hatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekita

dan peningkatan guna lahan dan pemberian hak bagi masyarakat sekita hutan dalam

mengelola hutan. Gambar konseptual kegiatan :

Gambar 1 . Tujuan Konseptual Penyelesaian Permasalahan
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Tabel 1. Penyebab Permasalahan (Disebabkan ketidak adaan penyelesaian terbaik)
Unsur Penyebab Tida Adanya

Penyelesaian Masalah
Uraian Penyebab Permasalahan

1.Kurangnya Dukungan • Mahalnya upaya perbaikan
• Tidak tegasnya hokum dan kurangnya penghargaan bagi

penegak hokum
• Peraturan/kebijakan pemerintah kurang sesuai
• Tidak jalannya pelaksanaan aturan
• Keuntungan jangka pendek vs keuntungan jangka

panjang
2.TIdak Adanya Kepastian • Tidak adanya batas yang jelas

• Peraturan yang berubah ubah
•    Mengubah teknologi boleh menghalangi atau investasi

penundaan di dalam praktek-praktek terbaik
•  Peningkatan mengambil resiko dihubungkan dengan

perubahan
•  Derajat tingkat dari komitmen bervariasi antar

stakeholders
•  Ketiadaan konsensus di dalam melukiskan“ praktek-

praktek terbaik”
• . Keadaan politik

3.Kekurangan Potensi • Keterbatasan Ilmu pengetahuan/kreativitas
• Keterbatasan sumber daya manusia
• Keterbatasan Informasi
• Kapasitas yang berbeda antar stakeholders
• Lemahnya  pengawasan Pemerintah
• Ketiadaan dukungan  dalam sistem organisasi

Aktifitas yang diteliti mulai dari kegiatan ekonomi, hubungan kekerabatan, sosial,

kelembagaan masyarakat sampai kepada regulasi-regulasi yang ada baik tingkat

masyarakat (aturan adat), dan peraturan-peraturan daerah yang memayungi

kegiatan pengelolaan sumberdaya di Malinau.

Bentuk pendekatan ini memungkinkan adanya perubahan-perubahan metode,

maupun aspek-aspek yang diteliti untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Disiplin ilmu yang berperan cukup beragam mulai dari sosial, ekonomi, hukum,

kebudayaan dan lain-lain didalam kegiatan penelitian, yang selanjutnya akan

dipadukan ke dalam suatu masalah pokok secara global.

Sasaran penelitian yang cukup kompleks, mengharuskan bentuk pendekatan INRM

ini harus fleksibel dan dinamis, tidak hanya terpaku pada suatu metode, untuk

mencapai tujuan, namun semua metode dianalisa secara teoritis kemudian alternatif-

alternatif metode tersebut diterapkan dilapangan dan dikaji lagi tingkat

kesesuaiannya, jika ada kendala tidak tertutup kemungkinan bahwa metode tersebut

dapat diganti dengan metode yang lebih tepat agar mencapai tujuan yang telah
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ditetapkan. Bentuk lain dari pendekatan INRM adalah suatu media pembelajaran

sosial yang menjelaskan kondisi-kondisi serta perubahan-perubahan yang terjadi

pada wilayah penelitian.

Untuk jenis kegiatan yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing

daerah dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar antara lain ;

• pemahaman konflik dan kolaborasi antar pihak-pihak terkait

• menfasilitasi orang-orang secara keilmuan dalam menentukan pilihan-pilihan

untuk mengelola SDA-nya ;

• Pemahaman bagaimana meningkatkan peran dari masyarakat hutan dalam

pembangunan daerah;

• Pemahaman dari dampak otonomi daerah;

• Pemahaman bagaimana mengelola suatu konsesi pada hutan tropika basah

dapat di modifikasi untuk meningkatkan pengawetan keaneragaman hayati.

Bentuk-bentuk pemahaman ini, memungkinkan masyarakat dan multi stakeholder

lainnya mengerti terlebih dahulu secara teknis suatu kegiatan, dalam hal ini

mengetahui tentang manfaat baik dari sisi ekonomi dan ekologi, serta dampak yang

diakibatkan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dengan

pemahaman tersebut diharapkan pada tahap awal akan membuka pikiran mereka

untuk memulai suatu kegiatan ataupun suatu pengambilan keputusan telah

didasarkan pada pertimbangan baik secara teknis, maupun sosial dan ekonomi.

Dengan demikian dampak negatif dari suatu kegiatan dapat diminimalkan, karena

telah dianalisa secara menyeluruh.

Pendekatan INRM sebagai bentuk penelitian aksi mempunyai pengaruh yang cukup

signifikan didalam pencapaian tujuan, dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan

metode pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan karakter dari aspek-

aspek penelitian dan objek-objeknya. Pelibatan multi stakeholder merupakan

bentuk pendekatan yang cukup akurat didalam menentukan permasalahan didalam

suatu wilayah, dimana permasalahan memang benar-benar terwakili dari seluruh

elemen masyarakat untuk selanjutnya dituangkan dalam landasan konseptual dan

penyusunan kerangka kerja.

Selanjutnya memberikan pemahaman-pemahaman mendasar kepada setiap

stakeholder mutlak diperlukan, agar mereka benar-benar mengetahui apa
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sebenarnya yang menjadi permasalahan mereka, dan apa yang mereka butuhkan

untuk mengatasi permasalahan itu. Dapat kita contohkan suatu masyarakat, yang

tidak diberikan input pemahaman suatu kegiatan, maka mereka terkadang kurang

yakin terhadap apa yang mereka lakukan bahkan cenderung merasa curiga dan

merasa dirugikan, karena kurang paham terhadap pokok masalah.

c.    Bentuk Negosiasi

Permasalahan-permasalahan yang telah dipetakan diurutkan sekala perioritasnya

untuk diselesaikan, karena beberapa masalah sering terkait antara satu masalah

dengan masalah yang lain. Bentuk negosiasi yang ditawarkan antara lain ; mengajak

segenap stakeholder untuk duduk bersama didalam mencari solusi sehingga

ditemukan solusi bersama win-win solution . Wadahnya adalah pertemuan yang ada

antara lain pertemuan dengan kelompok masyarakat, pertemuan ditingkat

kabupaten, dan pertemuan tingkat para peneliti.  CIFOR sebagai fasilisator

memainkan perannya secara menyeluruh dengan mengkaji aspek-aspek yang ada

untuk dapat dinegosiasikan, dengan jalan menyusun konseptual dasar dari

permasalahan yang ada. Pemetaan masalah ini memungkinkan dibuatnya suatu

wacana solusi-solusi yang disusun didalam suatu alternatif solusi dengan kajian

kelebihan dan kekurangan dari solusi-solusi tersebut. Solusi ini kemudian dibawa ke

forum dialog dan diskusi, baik tingkat lokal maupun kabupaten.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CIFOR’s dalam bentuk negosiasi jika terjadi

suatu permasalahan, secara keseluruhan dapat dikatakan cukup efektif, agar dengan

negosiasi, seluruh pihak akan merasa diuntungkan. Tentunya hal ini tidak terlepas

dari kegiatan awal yakni perubahan pengetahuan dimasyarakat, agar mereka juga

mampu mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka didalam negosiasi.

Terkadang didalam forum negosiasi, masyarakat sering ditempatkan pada posisi

yang tidak diperhitungkan, dan selalu menanggung akibat dari solusi yang dicapai,

artinya mereka tidak pernah diuntungkan. Hal ini terjadi akibat kurangnya

pengetahuan dan pengalaman mereka, serta kurang kuatnya kelembagaan di

masyarakat tersebut, akhirnya mereka jadi terpecah-pecah ke dalam kelompok yang

pro dan kontra atas solusi yang ditawarkan.
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d. Kegiatan Partisipatif

 Dalam setiap kegiatan penelitian tetap melibatkan subjek penelitian dalam hal ini

adalah masyarakat, dimana simulasi-simulasi yang ada diaplikasikan namun tetap

dikomunikasikan, jika ada kendala, langsung dilakukan modifikasi dari simulasi

tersebut. Hal ini cukup efektif dalam melakukan peningkatan-peningkatan hasil

penelitian, sehingga mencapai tujuan akhir.

Potensi-potensi yang ada pada masing-masing stakeholder digali semaksimal

mungkin sebagai kontribusi yang saling mengisi, dimana integrasi dari seluruh

potensi ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Peran CIFOR’s

sebagai mediator berusaha menjalin komunikasi pada semua pihak yang

berkepentingan, menampung seluruh keinginan-keinginan mereka untuk kemudian

dibahas secara bersama, baik ditingkat lokal maupun nasional.

Diskusi-diskusi juga dilakukan untuk menggali potensi masyarakat yang ada, sambil

berusaha mentransfer pengetahuan baik teknis maupun prilaku mereka.  Diskusi ini

bertujuan untuk menyatukan kebutuhan-kebutuhan mereka. Pihak terkait disini

cukup antusias dengan adanya CIFOR’s sebagai koodinator.  Pihak-pihak LSM juga

ikut ambil bagian, dengan memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat

mengenal kebutuhan mereka, sehingga mereka berusaha untuk mencari jalan keluar.

Peran yang dimainkan oleh LSM di sini berupa pendampingan, untuk menata

kelembagaan masyarakat yang ada.

Bentuk partisitatif mengasumsikan bahwa masyarakat punya potensi-potensi yang

dapat dikembangkan, masyarakatlah yang mengerti akan kebutuhan mereka,

sehingga merekalah yang tahu, apa yang terbaik untuk kesejahteraan hidup mereka.

Stakeholder yang lain hanyalah sebagai mediator, fasilitator katalisator bagi

masyarakat dan selanjutnya masyarakatlah yang membuat keputusan. Namun

bentuk partisipatif ini juga harus diikuti oleh analisa-analisa teknis yang

direkomendasikan kepada mereka, sehingga mereka tidak salah arah. Fungsi

lembaga pendamping di sini sangat penting untuk menggali dan mengarahkan

potensi yang ada sehingga menjadi suatu modal bagi masyarakat.
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10. Analisa Hasil Kegiatan (Commant Reflektion)

a) Commants Observations

Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang merupakan

implementasi dari penelitian adalah ;

a.1. Tata ruang wilayah berkaitan dengan penggunaan lahan ; kegiatan ini

merupakan pemaduan antara keinginan masyarakat, dan kegiatan pemerintah

dalam membenahi sistim tata ruang wilayah yang ada (rencana tata ruang

wilayah kabupaten dan propinsi). Hal ini merupakan solusi dari permasalahan

tentang batas wilayah yang nantinya akan dapat mengurangi konflik tentang

pengelolaan suatu sumberdaya. Dialog yang dimulai dari tingkat terendah desa

misalnya untuk menetapkan batas-batas wilayah, selanjutnya hasil keputusan

dan permasalahan yang belum terselesaikan dibawa ke tingkat yang lebih

tinggi. Dari sana akan peroleh suatu kesepakatan-kesepakatan yang

dituangkan dalam suatu keputusan yang mutlak harus di taati oleh seluruh

pihak, karena mereka juga ikut didalam pengambilan keputusan tersebut.

a.2.  Negosiasi terhadap hak-hak adat antara masyarakat dan pemerintah. Adanya

dialog-dialog ditingkat kabupaten yang membahas regulasi berkaitan dengan

pengelolaan sumberdaya, dengan menfokuskan kepastian hukum bagi para

stakeholder. Adanya benturan-benturan aturan-aturan yang dibuat

pemerintah terkadang berbenturan dengan hak-hak adat yang ada di

masyarakat perlu dinegosiasikan sehingga akan ada suatu bentuk kepatuhan-

kepatuhan terhadap aturan yang ada.

a.3. Penguatan kelembagaan di masyarakat, dalam rangka pemberdayaan

masyarakat, posisi masyarakat yang lama ini lemah, secara politis menjadi

lebih kuat, sehingga mereka tahu akan hak-hak mereka dan mampu

mengkomunikasikannya. Dalam setiap kegiatan pembangunan mereka juga

dilibatkan, karena bagaimanapun masyarakat merupakan salah satu subjek

penentu keberhasilan pembangunan.

a.4. Ditingkat internasional, berusaha mempublikasikan wilayah malinau agar

publik internasional berminat untuk menanamkan modal, dalam pengelolaan

potensi-potensi yang ada.
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a.5. Peningkatan pengetahuan pada masyarakat baik pegetahuan teknis maupun

pengetahuan yang bertujuan untuk merubah pengetahuan, perilaku dan

keterampilan. Dengan demikian mereka akan dapat mengambil sikap didalam

menentukan apa yang mereka butuhkan dan apa yang seharusnya mereka

lakukan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu mereka akan lebih

bijak didalam membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan

sumberdaya alam, tidak hanya mempertimbangkan ekonomi mereka, tetapi

juga kelestarian alam yang secara tidak langsung juga memberikan manfaat

kepada mereka.

a.6. Teknis pengelolaan hutan dikembalikan kepada sistim pengelolaan hutan yang

lestari dengan perbaikan teknik pembalakan sistim rotasi, dengan limit

diameter.

11. Tanggapan Terhadap Kegiatan (Commants Action)

a. Intervensi pada kegiatan teknis Kehutanan

Teknis kegiatan pengelolaan hutan ditujukan pada efektifitas pengelolaan dan

penekanan dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga memberikan terdapat

kesinambungan produksi tanpa harus adanya perlakuan tambahan untuk

memperbaiki kondisi hutan yang ada. Sistim pembalakan dilakukan sistim tebang

pilih dengan batas diameter diatas 50 cm. Selanjutnya daur tebangan juga diatur

antara 40 sampai dengan 60 tahun. Intinya dari kegiatan ini adalah mengurangi

dampak dari praktek-praktek pembalakan secara menyeluruh kepada operasional

pengelolaan yang normal.

Pada dasarnya pola-pola pembalakan seperti ini telah ada sejak lama yang kita

kenal dengan TPTI dalam kegiatan HPH. Aturan-aturan kegiatan mengacu pada

Rencana Karya yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pengaturan Kelestarian

Hutan (RPKH), Rencana Karya Lima Tahun (RKL) dan Rencana Karya Tahunan

(RKT). Namun bentuk pengelolaan hutan  yang dimulai sejak tahun 70-an ini tidak

efektif, terbukti setelah masa konsesi habis, maka HPH tersebut tidak diperpanjang,

karena berkurangnya potensi atau areal yang dialihkan dan sebagainya

(pengalaman penulis selama bertugas di bidang pengusahaan hutan, Kanwil

Kehutanan Propinsi Jambi).
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Prinsipnya kegiatan pembalakan dengan pengaturan batas diameter dan rotasi

tebang sah-sah saja dilaksanakan, asalkan pihak pengusaha atau pelaksana, benar-

benar menerapkan, dan pengawasan yang efektif dari aparat teknis pemerintahan.

Pengusaha cenderung memfokuskan pada keuntungan daripada kelestarian hasil,

sehingga tantangan bagi aparat teknis untuk mengawasi kegiatan-kegiatan

pengelolaan hutan, agar mancapai keseimbangan antara kelestarian hasil dan

lingkungan.

Gambar dibawah terlihat  perpotongan garis tengah minimum untuk Tipe I jenis,

yang kebanyakan jenis kayu Dipterocarps dengan batas penebangan diameter  60

cm. Tipe Jenis II jenis, seperti Dipterocarpus crinitus dan Agathis borneensis, terlihat

garis tengah minimum yang memotong batas yang akan secara drastis mengurangi

kepadatan tegakan siap tebang, dan akan menyisahkan tegakan muda. Dengan

adanya metode manajemen penebangan yang lestaripenguranan tegakan hutan

diharapak dapat dilakukan jangka panjang dan proses suksesi dapat berjalan

dengan baik.  Dengan upaya pada jenis tipe II, dengan  peningkatan batas tebang

diameter menjadi  > 80 cm terutama dari jenis Agathis borneensis  untuk

mempertahankan sedikitnya satu batang per ha setiap kegiatan penebangan.

Di dalam tahap awal kegiatan yang akan dlakukan riset maka perusahaan yang

akan mengelola hutan benar benar perusahaan yang sah dan kondisi berbeda

dengan keadaan sekarang.  Hasil diperoleh digunakan untuk memberikan masukan

bagi kebijakan pemerintah seperti yang dilakukan negara-negara lain. Prinsip-

prinsip dan pendekatan kegiatan riset yang dilakukan ini telah di terapkan di Brazil

oleh CIRAD dan EMBRAPA.

Gambar 2. Perpotongan garis tengah diameter kayu jenis Tipe I dan II
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b. Nilai-nilai dalam Pemanfaatan Lahan dan Keragaman Hayati

Aparat pemerintah sebagai pembuat kebijakan sering dihadapkan pada keinginan

pengusaha, serta belum adanya survey terhadap wilayah yang akan dikelola

berkaitan dengan potensi yang ada, sehingga kebijakan yang diambil seringkali

tidak sinkron dan cenderung mengeyampingkan kaidah-kaidah konservasi dan

keinginan masyarakat lokal. Seharusnya kebijakan yang diambil terlebih dahulu

mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai yang ada baik nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat maupun keragaman hayati yang terkandung dalam pemanfaatan suatu

sumberdaya.

Terdapat banyak nilai-nilai dan input pengetahuan yang ada didalam komunitas

masyarakat lokal misalnya mereka lebih memilih memanfaatkan areal hutan

primer daripada areal bekas tebangan. Selain itu masih banyak areal yang belum

terjamah dan dapat dimanfaatkan dengan membuat rencana penggunaan lahan dan

mengubah praktek-praktek  penebangan yang ada. Nilai-nilai lain yang dapat

dikembangkan adalah tanggapan masyarakat lokal yang cukup baik, bahwa orang-

orang luar akan memberikan perubahan terhadap wawasan mereka. Mereka mau

diajak berdiskusi untuk bertukar fikiran guna menyatukan perspektif lokal. Nilai-

nilai ini merupakan modal untuk pembangunan suatu wilayah, dan cenderung

dilupakan oleh aparat didalam membuat kebijakan, sehingga kegiatan

pembangunan berjalan tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penyatuan

dari nilai-nilai tadi (masyarakat dan potensi keragaman hayati) akan menjadi

modal yang sangat berguna bagi kamajuan suatu daerah, baik sisi ekonomi maupun

lingkungan dan akan menguntungkan bagi semua pihak.

Masyarakat lokal mempunyai hubungan yang sangat kompleks terhadap

lingkungan mereka, hal ini harus dimengerti tentang apa yang mereka butuhkan

dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini perlu menjadi

pandangan oleh seluruh lembaga-lembaga dalam proses pengelolaan hutan. Kasus

diatas terlihat bahwa seringkali kebijakan tidak mengacu atau mempertimbangkan

arus bawah dan cenderung menuruti keinginan pengusaha. Potensi dan nilai-nilai

yang terkandung sering diabaikan, sehingga kebijakan terkadang berbenturan

dengan nilai-nilai yang ada pada saat kebijakan atau aturan itu diterapkan.
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Seharusnya pemerintah didalam membuat suatu kebijakan terlebih dahulu

melakukan studi atau survey pendahuluan, agar tidak terjadi benturan antara

berbagai kepentingan yang ada. Benturan-benturan ini sering mengorbankan

pihak-pihak lemah yaitu masyarakat dan sumberdaya yang ada. Harusnya justru

nilai-nilai tersebut dijadikan suatu pijakan bagi kesuksesan suatu keputusan, bukan

keinginan-keinginan pengusaha yang lebih mementingkan sisi ekonomi, dan politis.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Penekanannya lebih kepada menciptkan kemandirian di masyarakat agar

mempunyai posisi yang lebih diperhitungkan. Dengan pengetahuan dan dan

ketrampilan yang diajarkan diharapkan mereka mampu mendiskusikan

permasalahan-permasalahan dengan pihak-pihak luar, dan mereka tidak hanya

sebagai pendengar, tapi juga memberikan ide atau gagasan dalam rangka

memecahkan suatu masalah. Dengan memberikan pemahaman yang betul-betul

tepat sasaran, maka masyarakat memang akan mampu memberikan kontribusi

yang cukup signifikan didalam suatu pengelolaan sumberdaya alam. Namun juga

harus digaris bawahi, bahwa pemahaman tersebut juga harus dibarengi dengan

pengetahuan-pengetahuan dasar, sehingga pandangan-pendangan mereka tetap

dengan arah yang positif.

Seringkali terjadi pemberian pemahaman yang keliru dan cenderung membodohi

masyarakat, bahkan masyarakat dijadikan kendaraan politis untuk kepentingan

suatu kelompok. Ini lah yang harus diperhatikan agar kepentingan yang ada benar-

benar murni mewakili kepentingan masyarakat, bukan kepentingan beberapa

orang yang mengatas namakan masyarakat.

Kenyataan yang ada selama ini untuk menjadikan renungan berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat adalah ;

- Proyek-proyek yang berorientasi pada pengembangan swadaya masyarakat

baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga kerja sama

lainnya menunjukkan bahwa lembaga/organisasi yang dibentuk dalam rangka

proyek tersebut tidak dapat berkembang dan bahkan hanya mampu bertahan

selama adanya proyek.
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- Lembaga-lembaga pelaksana pembangunan yang menyeponsori pembentukan

organisasi baru di masyarakat (sebagai wadah pengembangan swadaya

masyarakat) cenderung menerapkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan

skema proyek dengan menetapkan struktur terstandarisasi.

- Banyak pihak tidak memahami perbedaan antara pengorganisasian dan

pengembangan lembaga dengan pembentukan organisasi.

12. Bahan Bacaan :

Campbell.BM., et.al., 2004,  Empowering Forest Dwellers and Managing Forests More
Sustainably in the Landscapes of Borneo. www.cifor.cigar.org.case4.pdf.

http://www.cifor.cigar.org.case4.pdf

