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Apa, Mengapa, dan Bagaimana
Pengelolaan Kolaboratif

SumberdayaAlam:
Pengantar Diskusi



Pembelajaran
Akselerasi

Bertindak Melihat

Mendengar Merasa



Siklus Belajar

Mengalami

Kesimpulan Mengurai

Analisis

ACTIVIST,
Belajar sambil bekerja

REFLECTOR,
Belajar dg refleksi

PRAGMATIS,
Belajar dg instruksi

THEORIST,
Belajar mandiri



Pengelolaan
Kolaboratif
Sumberdaya Alam

Kerjasama para pemangku
kepentingan yang dilakukan
dengan sadar dan sungguh-
sungguh untuk mewujudkan
pengelolaan SDA secara
berkelanjutan.

Pengelolaan SDA yang
dilakukan dengan melibatkan
pihak-pihak lain untuk
mencapai tujuan bersama



Mengapa
Berkolaborasi?



Alasan 1
• Tidak ada satu pihakpun

secara sendiri yang mampu
mengelola SDA, misal
kawasan hutan.
• Pendekatan Kolaborasi dan

sikap adaptif diperlukan
ditengah keterbatasan para
pihak dalam menghadapi
sengketa, kerumitan,
ketidakpastian, dan
perubahan.

• Konservasi hanya dapat
terwujud jika ada aksi
kolektif. Pengelolaan
kolaboratif pada hakekatnya
untuk menumbuhkan aksi
kolektif



Alasan 2
Ketergantungan timbal balik antar
pemangku kepentingan

• Kepentingan masing-masing
pihak tidak dapat tercapai kecuali
jika kepentingan pihak lain dan
kepentingan bersama juga
tercapai

• Membantu pihak lain memenuhi
kepentingannya = memenuhi
kepentingannya sendiri

• Memperjuangkan kepentingan
sendiri dengan mengabaikan
kepentingan pihak lain konflik



Alasan 3
Tujuan yang dapat dicapai
melampaui tujuan satu pihak jika
bekerja sendiri



Prasyarat kolaborasi
• Kesadaran akan manfaat dan

kepentingan nyata untuk
berkolaborasi

• Kesepakatan atau rencana
bersama

• Komitmen atau kemampuan
kongkrit untuk melaksanakan
kesepakatan

• Kepercayaan timbal balik antar
para pihak

• Kemampuan mengelola konflik
– Konflik sebuah keniscayaan dlm

berkolaborasi
– Jika tidak dikelola akan menjadi

penghalang, merusak hubungan,
biaya sosial, kerugian,

• Kemampuan memperluas
kolaborasi (cakupan isu,
pihak, alokasi sumberdaya)



Kerangka Pengelolaan hutan Kolaboratif
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Peningkatan Kapasitas SDM

Ketersediaan Sumberdaya

Mekanisme
Penanganan

(pengelolaan,
penyelesaian)
Konflik SDA

Perencanaan
Kolaboratif dan Monev
Partisipatif

Kelembagaan
Kemitraan dan

Pembelajaran Multi-
pihak

Teknik Konservasi
Alam

Pengelolaan
Kolaboratif

Kawasan
Konservasi



Bagaimana
berkolaborasi

• Membangun
persepsi

• Kebutuhan
dasar
berkolabora
si

• Fasilitasi pertemuan berjenjang
multi-pihak

• Multistakeholder workshops:
perencanaan kkolaboratif, konsultasi
publik, pengembangan forum

• Kajian kehati, sosial, ekonomi,
kebijakan

• Lokalatih konservasi, pengelolaan
konflik, fasilitasi

• Fasilitasi pengembangan
kelembagaan kolaborasi multi-pihak

Monitoring
dan
evaluasi

• Kondisi terkini sda dan
bentuk pengelolaan,

• Analisa kebijakan
• Analisa para pemangku

kepentingan



Siklus kajian aksi yang adaptif dan
menunjukan proses kelembagaan:
forming – norming- performing –
mourning















Tantangan dan kebutuhan
• Merumuskan tujuan bersama

– Tujuan yang tidak bisa diraih
secara individual

– Penting untuk memotivasi
– Draft disusun oleh pihak lain,

dirumuskan tidak jelas, kurang
singkat dan padat, kurang
berorientasi pada tindakan

– Tujuan ditafsirkan secara
beragam menghambat
pemahaman masyarakat dan
menggelisahkan masyarakat



• Peta kapasitas dan
pembagian peran
– Ada gambaran awal tentang

kapasitas para pihak dan
pembagian peran sesuai
kapasitasnya

– Kendala budaya dan bias
stereotif dalam bekerjasama

– Masyarakat lebih tertarik pada
peran yang lebih kongkrit

Tantangan dan kebutuhan



Pembagian peran
Para Pihak Peran Keuntungan

1. Pemerintah Regulator dan
Fasilitator

Mempermudah dalam
penyelesaian konflik.
Kemudahan dalam menjalin
komunikasi antar pihak.
Dapat mempertahankan
eksistensi kebijakan.

2. Pengusaha

Mengusahaka
n sesuai hak
dan
kewajibannya

Meningkatkan Profit
Lebih aman dalam berusaha
Mempermudah pengelolaan
konflik
Kemudahan komunikasi antar
pihak

3. Masyarakat
Pelaku dan
pembuat
kebijakan

Menikmati hasil
Mempermudah Pengelolaan
konflik
Kemudahan komunikasi antar
pihak
Duduk bersama
Meningkatkan daya tawar

4.
LSM,
Lembaga
Penelitan, PT

Fasilitator Mempermudah komunikasi



Tantangan dan kebutuhan
• Pengelolaan konflik

Konflik umumnya
negatif. Pesengketa
menanggung biaya
akibat tdk diselesaikan

• Proyek mubazir atau
gagal

• Rasa ketidakadilan
• Hubungan memburuk
• Bebas psikologis
• Menghambat kerjasama -

> kehilangan
kesempatan memperoleh
manfaat yang lebih besar



• Konflik ada hikmahnya:
– Mempertemukan para pihak
– Menyadarkan akan adanya

masalah bersama
– Menyadarkan akan

kepentingan dan
keberadaan pihak lain

– Insentif untuk berkolaborasi
– Kreatifitas dalam

menemukan solusi terbaik


