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Pendahuluan

Berbagai tantangan global terkait kemiskinan, ketahanan pangan,
kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menyatu di perdesaan wilayah
tropis. Disanalah terdapat persaingan tinggi untuk lahan dan sumber daya,
kemiskinan dan kerusakan lingkungan berjalinan sangat erat, dan perubahan
iklim mengancam penghidupan masyarakat secara langsung. Dalam
beberapa tahun terakhir, timbul pemahaman perlunya penanganan berbagai
tantangan tersebut secara terpadu dan pada skala lanskap. Hal ini memicu
semakin banyaknya literatur yang membahas mengenai pendekatan lanskap
dan lanskap-lanskap cerdas-iklim (climate-smart). Terminologi tersebut
merepresentasikan bahasan yang sangat kuat sehingga dengan cepat
diadopsi oleh berbagai organisasi yang bekerja di bidang yang berkaitan
dengan pertanian, kehutanan, dan konservasi keanekaragaman hayati.
Namun demikian, saat ini belum ada kesepakatan mengenai implikasi-
implikasi praktis dan keterbatasan-keterbatasan dari konsep itu sendiri.
Berdasarkan suatu kajian ilmiah literatur mengenai lanskap cerdas-iklim dan
pendekatan lanskap, serta wawancara dengan para ahli, laporan ini
bertumpu pada beberapa pertanyaan berikut: Apakah lanskap cerdas-iklim
itu? Dalam prakteknya apa yang dimaksud dengan pendekatan lanskap?
Bagaimana pendekatan lanskap dapat diterapkan? Dan bagaimana kita
mengetahui bahwa pendekatan ini berhasil?

Lanskap cerdas-iklim

Literatur mengenai lanskap-lanskap cerdas-iklim sebagian besar fokus
pada area produksi pertanian di kawasan tropis berhutan. Dalam konteks
tersebut lanskap cerdas-iklim digambarkan sebagai daerah yang secara
bersamaan mendukung kepentingan iklim, pembangunan, dan perlindungan
alam. Literatur yang dikaji relatif tidak terlalu memberi perhatian pada
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berbagai kemungkinan inovasi teknologi di sektor pertanian dan kemungkinan
keunggulan spesialisasi tata ruang (spasial), namun lebih menekankan pada
keanekaragaman. Keanekaragaman pada tingkat lanskap memungkinkan
adanya interaksi fungsional antar berbagai komponen lanskap yang berbeda 
dan mendorong ketahanan sosio-ekologis, yaitu kemampuan untuk mengatasi
dan pulih kembali dari aneka tekanan atau perubahan besar/guncangan
seperti kekeringan, banjir, dan kondisi cuaca ekstrim. Ditekankan pula
pentingnya memelihara atau menjaga keberadaan pepohonan dan sebaran
hutan-hutan kecil di lanskap-lanskap pertanian. Pepohonan dan petakan
hutan-hutan kecil tersebut menunjang penghidupan masyakarat lokal melalui
penyediaan sumber makanan, bahan bakar dan penghasilan–sangat penting
terutama ketika tanaman pangan lainnya gagal–serta membantu mencegah
perubahan iklim melalui pemeliharaan cadangan karbon baik di atas maupun
di dalam tanah. Pepohonan dan petakan hutan-hutan kecil juga menyediakan
jasa-jasa lingkungan seperti konservasi tanah dan air yang diperlukan untuk
memastikan produksi pertanian pada jangka panjang, serta berkontribusi
pada konservasi keanekaragaman hayati melalui penyediaan habitat untuk
spesies-spesies hutan di luar kawasan yang dilindungi.

Pendekatan lanskap

Pendekatan lanskap merupakan seperangkat prinsip pengelolaan
lanskap. Hal ini bukanlah suatu yang baru. Pendekatan tersebut dibangun
berdasarkan berbagai pengalaman mengenai inisiatif konservasi dan
pembangunan dalam beberapa dekade terakhir dan secara efektif
melingkupi berbagai konsep dan prinsip yang ada dalam satu kumpulan.
Banyak penulis telah mempublikasikan apa yang mereka pandang sebagai
elemen utama dari pendekatan lanskap, yang diajukan sebagai
prinsip-prinsip yang harus diperhitungkan ketika melaksanakan inisiatif
terpadu di tingkat lanskap. Hal ini termasuk prinsip-prinsip dasar (seperti
perlunya mengikutsertakan semua pemangku kepentingan dalam proses
pengambilan keputusan), ciri-ciri proses (seperti pengelolaan yang adaptif
dan kerjasama antar sektor), dan kondisi-kondisi umum (seperti perlunya
peraturan yang mendukung). Banyak penulis, baik secara eksplisit ataupun
implisit, menekankan perlunya memastikan bahwa pelaku yang lebih dominan
di suatu lanskap, tidak mengabaikan kepentingan para pemangku
kepentingan yang lebih lemah (termasuk generasi masa depan), dan perlunya
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tata kelola yang baik, termasuk dalam hal akuntabilitas dan transparansi.
Hal-hal ini menambah komponen normatif pada pendekatan tersebut.

Tantangan dalam menerapkan pendekatan lanskap

Upaya untuk membangun kesepakatan-kesepakatan tata kelola agar
dapat mengimplementasikan pendekatan lanskap, sejauh ini masih lebih
banyak bersifat percobaan. Upaya-upaya tersebut biasanya melibatkan
pembentukan semacam landasan bersama berbagai pemangku kepentingan
(multi-stakeholder platform). Beberapa landasan tersebut dapat dirancang
sebagai institusi formal pemerintah, sementara lainnya beroperasi sebagai
jejaring informal dan fleksibel. Sebagian mempunyai inisiator eksternal,
sementara lainnya tumbuh secara spontan dari inisiatif lokal. Namun belum
ada bukti sistematis tentang efektivitas dari berbagai bentuk kesepakatan-
kesepakatan tersebut. Yang jelas timbul kemudian adalah adanya
tantangan-tantangan baru. Beberapa alasan adalah, pertama, landasan
bersama berbagai pemangku kepentingan sangat memakan waktu fasilitator
maupun pesertanya, sementara manfaat langsungnya tidak selalu jelas. Hal
tersebut dapat mengecilkan minat para pelaku lainnya–terutama sektor
swasta. Kedua, kepentingan dari para pelaku di lanskap dapat sangat
bervariasi, sehingga sulit untuk mencari persamaan tujuan dan mengidentifi-
kasi kesepakatan yang optimal. Oleh karenanya pembentukan landasan
bersama para pemangku kepentingan tidak selalu berhasil mencapai
konsensus tentang lanskap yang diinginkan dan bagaimana seharusnya
dikelola. Dalam prakteknya hasil dari proses pengambilan keputusan oleh
berbagai pemangku kepentingan akan tergantung dari siapa yang hadir, dan 
bagaimana mereka dapat mempertahankan kepentingan mereka. Terakhir,
ketercapaian jangka panjang dari pengaturan tata kelola lanskap pada
akhirnya akan tergantung dari keberadaan lembaga pemerintah yang
berfungsi.  Lembaga pemerintah tersebut diharap mempunyai legitimasi untuk
mengambil keputusan, mengintegrasikan kesepakatan dalam berbagai ikatan 
hukum dan menegakkannya. Namun di banyak daerah perdesaan terpencil,
efektivitas lembaga pemerintah terhambat oleh mandat yang tidak jelas atau
tumpang tindih, konflik kepentingan, ketidakjelasan hak kepemilikan, korupsi
dan kurangnya sumber daya. Meskipun masih banyak hambatan seperti yang
telah dijelaskan di atas, semakin banyak organisasi yang mengadaptasi
setidaknya beberapa elemen dari pendekatan lanskap, dan hal ini tidak
diragukan lagi telah meningkatkan peluang bagi para pemangku
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kepentingan di lanskap untuk berdiskusi, bekerja, dan belajar bersama.
Sekarang saatnya untuk belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut.

Bagaimana kita tahu bahwa itu berhasil?
Sebuah agenda masa depan

Dengan adanya organisasi-organisasi yang bergerak di bidang
pembangunan dan konservasi lingkungan yang menginvestasikan dana pada
inisiatif lanskap terpadu untuk mendukung lanskap cerdas-iklim, maka
dibutuhkan suatu cara menilai efektivitas intervensi-intervensi tersebut.
Pengembangan metode penilaian tidak hanya memerlukan pengidentifikasian 
berbagai indikator pada berbagai dimensi cerdas-iklim (seperti contohnya:
penghidupan masyarakat lokal, produksi pertanian, konservasi keaneka-
ragaman hayati, ketahanan, kapasitas kelembagaan, kapasitas adaptasi dan 
potensi mitigasi), namun juga pada dimensi yang lebih normatif dari
pendekatan lanskap seperti misalnya tata kelola yang baik (contohnya:
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas). Metode-metode tersebut
selanjutnya dapat digunakan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara ciri-ciri
suatu lanskap, inisiatif lanskap dan kinerjanya. Karena pendekatan lanskap
merupakan satu pendekatan dimana proses negosiasi, pengambilan
keputusan dan evaluasi sedang berjalan, maka nilai dari metode-metode
pengkajiannya terutama terletak pada kemungkinan penggunaannya
sebagai perangkat untuk mengembangkan diskusi dan menegosiasikan
untung-rugi timbal balik (trade-off), yang merupakan hal penting dari upaya
pengelolaan lanskap terpadu. Untuk itu dibutuhkan pengukuran yang mudah
untuk digunakan, komprehensif serta dapat diadaptasi. Bersama dengan
mitra lokal, nasional dan internasional, Tropenbos Internasional berkomitmen
untuk mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan metode tersebut
di tahun-tahun mendatang. 
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1. Pendahuluan

 “Berpikir pada skala lanskap tidak berarti hanya memikirkan area 

yang lebih luas [...], tetapi lebih memikirkan keanekaragaman

karakteristik lahan”

(Torquebiau, 2015:21)
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1.1 Tujuan

Dalam beberapa dekade terakhir, sudah menjadi semakin biasa bagi
para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk menekankan perlunya
pendekatan terpadu pada tingkat lanskap agar dapat secara bersamaan
mengatasi degradasi lingkungan, perubahan iklim, kerawanan pangan, dan
kemiskinan. Hal tersebut mendorong semakin banyaknya publikasi, seminar,
dan konferensi tentang pendekatan lanskap dan pengelolaan lanskap
terpadu. Akhir-akhir ini, istilah lanskap cerdas-iklim (climate-smart) telah
ditambahkan sebagai kosakata standar. Namun dikuatirkan istilah tersebut
menjadi bagian dari hanya sekedar istilah (jargon) bila tidak ada pemaham-
an yang baik tentang implikasi praktis dan batasan-batasannya. Saat ini
belum ada kesepakatan mengenai makna dari konsep tersebut. Para praktisi
serta pembuat kebijakan masih mencari jawaban yang paling tepat untuk
berbagai pertanyaaan yang lebih mendasar seperti:

· Apakah yang dimaksud dengan sebuah lanskap cerdas-iklim?

· Apakah arti dari pendekatan lanskap?

· Bagaimana hal itu dapat dipersiapkan?

· Bagaimana kita tahu bila hal itu berjalan? 

Laporan ini mengungkap pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan
bahasan terhadap beberapa literatur ilmiah yang diseleksi tentang lanskap
cerdas-iklim dan pendekatan lanskap, dilengkapi wawancara dengan para
ahli internasional1. Hal ini menjawab dua kegunaan besar, pertama, meringkas 
pengetahuan terkini dan berbagai opini bagi para praktisi dan pembuat
kebijakan yang bekerja di bidang yang berkaitan dengan konservasi hutan
dan pembangunan pertanian. Kedua, menyediakan bahan sebagai studi
pelingkupan untuk mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang masih
memerlukan jawaban, agar dapat memberikan arahan bagi pekerjaan ke
depan pada lanskap cerdas-iklim.

1.2 Mengapa perspektif lanskap?

Scherr, Shames and Friedman (2013:2) mendefinisikan sebuah lanskap
sebagai “sebuah sistem sosio-ekologi yang terdiri dari potongan-potongan
ekosistem alami dan/atau yang telah dimodifikasi oleh manusia, dengan
konfigurasi karakteristik dari topografi, vegetasi, penggunaan lahan, dan
permukiman yang telah dipengaruhi oleh berbagai proses dan aktivitas ekologi,
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sejarah, ekonomi, dan budaya pada suatu area”. Ini merupakan suatu konsep
yang cair; sehingga bukannya memberikan kejelasan definisi mengenai
lanskap, tetapi menyerahkan pada siapa yang menggunakannya. Dengan
demikian, batasan lanskap tergantung pada tujuan pengelolaannya. Dapat
berupa sebuah Taman Nasional dengan wilayah sekelilingnya ketika
tujuannya adalah untuk konservasi mamalia besar, atau sebuah daerah aliran
sungai bila tujuannya adalah menyediakan air bersih untuk penduduk kota.
Oleh karenanya, lanskap biasanya didefinisikan sesuai dengan fenomena
kepentingan atau suatu masalah yang perlu diselesaikan (Minang dkk, 2015c).

Istilah lanskap berasal dari kata 'landshap', yang digunakan oleh
pelukis-pelukis  Belanda di abad ke-16 untuk menunjukkan pemandangan
perdesaan (Olwig, 1996). Lukisan-lukisan mereka menggambarkan
pemandangan lahan pertanian, sungai atau danau, kumpulan pohon,
terkadang sebuah peternakan, dan sesekali sebuah kincir angin. Sekarang
istilah lanskap masih sering dipakai untuk menunjukkan keberagaman unit
lahan dan para penggunanya. Sebuah lanskap biasanya terdiri dari
komponen-komponen yang berbeda (misalnya ladang pertanian, lahan
pepohonan kayu, perkebunan, area yang belum ditanami, bantaran sungai,
sungai, dan permukiman), yang dikelola oleh berbagai pemangku kepenting-
an (misalnya petani, rimbawan dan nelayan, organisasi masyarakat dan LSM,
bisnis dari semua tingkatan, dan lembaga pemerintah).

Pada berbagai literatur ilmiah, lanskap biasanya dipahami sebagai
sebuah sistem sosio-ekologi yang rumit, dengan komponen-komponen dan
pemangku kepentingan berbeda yang saling tergantung satu sama lainnya.
Sistem tersebut bercirikan suatu tingkat ketidakpastian, yang disebabkan oleh
adanya hubungan non-linear, mekanisme umpan balik dan pelaku eksternal
yang selalu berubah (Parrott dan Meyer, 2012). Sehingga konfigurasi lanskap 
dihasilkan oleh interaksi terus-menerus antara proses-proses ekologi, sosial
dan ekonomi (Minang dkk, 2015b). Mengadopsi sebuah ‘perspektif lanskap’
berarti mengakui keberadaan dan saling ketergantungan dari berbagai
komponen, para pemangku kepentingan dan kepentingan di dalam area
tertentu. Dalam tulisan Torquebiau’s (2015:21), “Berfikir pada skala lanskap
bukan berarti hanya memikirkan area yang lebih luas (sebagaimana biasa
dipikirkan orang), tetapi lebih memikirkan keanekaragaman karakteristik lahan”. 

Sebuah ciri terkait dengan lanskap adalah tidak adanya pelaku tunggal
yang memegang kendali. Sebuah lanskap merupakan hasil dari
keputusan-keputusan yang diambil oleh berbagai pelaku. Dengan demikian
suatu lanskap lebih mengacu pada pengambilan keputusan kolektif
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dibandingkan dengan individual. Sebagaimana Zagt dan Chavez-Tafur
(2014:viii) katakan, “baik petani komoditas maupun pencinta lingkungan
merasa bahwa ‘lanskap’ dimulai ketika kemampuan mereka untuk
mengatasi dan mempengaruhi pelaku serta lingkungan terhenti, kurang
lebih pada perbatasan antara tiap-tiap ladang dan area yang
dikonservasi”.

1.3 Sebuah fokus tentang lanskap pertanian

Terdapat banyak jenis lanskap. Beberapa didominasi oleh satu jenis tata
guna lahan, sementara lainnya merupakan mosaik dari penggunaan yang
berbeda-beda. Beberapa relatif stabil, sementara lainnya sangat dinamik,
dan mengalami perubahan yang cepat. Beberapa dikarakteristikkan oleh
penggundulan hutan dan degradasi hutan, sementara yang lainnya
mempunyai tutupan hutan yang meningkat (Wiersum, 2014). Chomitz (2007)
memperkenalkan berbagai tipologi2 yang disederhanakan untuk
mengkategorikan aneka variasi lanskap di daerah tropis berhutan sebagai
berikut:

· Area di luar perbatasan pertanian: merupakan area-area terpencil,
dengan kepadatan penduduk rendah dan hutan alami yang luas. Masyara-
kat–seringkali masyarakat asli–kebanyakan merupakan petani berorien-
tasi subsisten, yang hidup dekat atau di dalam hutan alami.

· Mosaik lahan hutan-pertanian: merupakan area pertanian yang diselingi
dengan bagian-bagian berhutan. Area ini berisikan sejumlah besar
masyarakat di dunia yang sangat bergantung pada hutan, karena
kepadatan penduduknya yang secara relatif cenderung tinggi. Hutan
merupakan sumber penting baik bagi pendapatan maupun jasa-jasa
lingkungan.  

· Area perbatasan dan wilayah sengketa:  area ini cenderung kurang jelas
hak kepemilikannya dan merupakan sumber konflik atas lahan dan sumber
daya hutan. Pertanian skala besar berkembang secara pesat dengan
mengorbankan hutan alami dan pertanian skala kecil. Seringkali terjadi
konflik antar pengguna, termasuk masyarakat yang sudah lama tinggal
disitu, petani pendatang, dan kepentingan komersial skala besar
(penebangan pohon dan pertanian).

Banyak publikasi tentang lanskap cerdas-iklim dan pendekatan lanskap
(termasuk laporan ini) berfokus pada kategori kedua dari tipologi Chomitz,
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yaitu area yang berlokasi di dalam zona produksi pertanian. Di area inilah
perbedaan kepentingan bertemu secara eksplisit. Permintaan global yang
meningkat untuk produk-produk pertanian memberikan tekanan pada lahan
dan sumber daya alam, dan mengancam penyediaan barang dan jasa
lainnya dari lanskap (contohnya produk kehutanan, pengaturan air,
penyerbukan, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati).
Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola lanskap tersebut
dengan menyeimbangkan antara produksi pertanian dan fungsi-fungsi
lanskap lainnya.

1.4 Struktur laporan

Di bagian awal, laporan ini mengenalkan lanskap cerdas-iklim sebagai
sesuatu yang berkontribusi pada tujuan-tujuan produksi, penghidupan, konser- 
vasi dan iklim (bagian 2). Bagian selanjutnya menitikberatkan pada
pembahasan mengenai pengelolaan lanskap terpadu sebagai cara untuk
mencapai lanskap dimaksud (bagian 3), berbagai tantangan terkait dengan
kesepakatan tata kelola lanskap (bagian 4), dan cara bagaimana efektivitas
inisiatif lanskap terpadu dapat dkaji (bagian 5). Bagian terakhir menyampai-
kan berbagai temuan penting dan usulan pertanyaan-pertanyaan untuk
penelitian berikutnya (bagian 6). Tersebar di seluruh isi laporan adalah
wawancara dengan para pakar internasional, menjawab pelbagai
pertanyaan yang muncul dari literatur. 

Pendahuluan
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2. Lanskap cerdas-iklim

Langkah-langkah untuk mendorong adaptasi dan mitigasi akan

lebih efektif bila diimplementasikan pada skala lanskap
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Lanskap dipengaruhi oleh perubahan iklim, yang kemudian mempe-
ngaruhi produksi barang dan jasa. Agenda iklim yang sangat mendesak di
tingkat internasional bersamaan dengan meningkatnya perhatian pada
pentingnya pendekatan lanskap, telah memunculkan konsep lanskap
“cerdas-iklim” (climate-smart). Dalam arti sempit, terminologi tersebut mengacu 
pada suatu lanskap yang mendukung adaptasi manusia terhadap perubahan
iklim, sekaligus membantu mengurangi emisi/mitigasi gas rumah kaca (GRK). 
Walaupun istilah tersebut menekankan pada fungsi-fungsi terkait dengan
iklim, namun pada literatur mengenai lanskap-lanskap cerdas-iklim hal
tersebut tidak mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan bahasan
mengenai fungsi-fungsi lanskap lainnya. Bahkan, tujuan-tujuan menjaga
kondisi iklim ditinjau bersama dengan tujuan-tujuan terkait dengan produksi
pertanian, penghidupan masyarakat lokal serta upaya konservasi keaneka-
ragaman hayati. Hubungan di antara berbagai agenda tersebut mendapat
penekanan, karena potensinya untuk bersinergi.

Dengan demikian, lanskap cerdas-iklim artinya adalah lanskap yang
sekaligus berkontribusi pada berbagai tujuan menjaga kondisi iklim,
meningkatkan produksi pertanian, memperbaiki penghidupan masyarakat
lokal dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Diskusi di bawah ini
akan mulai dengan membahas berbagai tujuan terkait dengan perubahan
iklim dan implikasinya terhadap bentuk atau susunan lanskap. Kemudian diikuti 
dengan kajian singkat mengenai ciri-ciri lanskap yang diharapkan berkaitan
dengan tujuan-tujuan produksi, penghidupan, dan upaya konservasi.

2.1 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Sektor pertanian bersama kehutanan menyumbang hampir 25% dari total 
emisi GRK dunia yang disebabkan oleh kegiatan manusia (Smith dkk, 2014).
Pada saat yang bersamaan, penghidupan petani kecil di daerah perdesaan
terancam oleh berbagai kondisi yang disebabkan oleh perubahan iklim,
seperti semakin tidak menentunya pola curah hujan dan semakin sering
terjadinya kondisi cuaca yang ekstrim. Kerentanan manusia terhadap
pelbagai perubahan ini tergantung pada kemampuan mereka untuk
menghadapi kejutan/perubahan mendadak maupun adaptasi terhadap
perubahan yang berangsur. Sudah barang tentu sektor pertanian dan
kehutanan memegang peran sangat penting dalam upaya mencegah
perubahan iklim yang semakin besar dan meningkatkan kapasitas
masyarakat beradaptasi. Hal ini membutuhkan upaya-upaya di berbagai
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tingkatan ruang. Sebuah lanskap cerdas-iklim bercirikan praktek-praktek
pertanian cerdas-iklim pada skala ladang, pemanfaatan lahan yang sangat
beragam pada skala lanskap, serta pengelolaan interaksi tata guna lahan
yang baik (Scherr, Shames dan Fiedman, 2012). Hal terakhir ini khususnya
relevan untuk mencapai sinergi antara berbagai tujuan mitigasi dan adaptasi
(Duguna, Minang dan Van Noordwijk, 2014).

Praktek pertanian cerdas-iklim pada tingkat ladang/kebun

Pertanian cerdas-iklim mengacu pada seperangkat praktek pertanian
yang menganekaragamkan antara penghidupan dan menjaga jasa-jasa
lingkungan demi meningkatkan kapasitas manusia beradaptasi terhadap
perubahan iklim serta mengurangi emisi gas-gas rumah kaca (Harvey dkk,
2014; FAO, 2013). Hal tersebut termasuk banyak praktek pertanian yang
dikembangkan sebagai bentuk-bentuk pertanian berkelanjutan atau ramah
lingkungan.  Daftar di bawah ini adalah contoh dari pendekatan cerdas-iklim
yang diambil dari berbagai publikasi (Milder dkk, 2015; Hobbs, 2007;
Harvey dkk, 2014; Scherr, Shames and Friedman, 2012; Eco Agriculture
Partners, 2012):

· Perbaikan cara menggarap tanah, untuk meningkatkan karbon organik
dalam tanah, sambil mengurangi ancaman erosi ketika terjadi cuaca
ekstrim.

· Memasukkan pepohonan dan tanaman tahunan lainnya pada sistem
pertanian, untuk meningkatkan kandungan karbon tanah dan biomassa di
atas tanah, seraya melakukan diversifikasi sumber pendapatan petani dan
mengurangi resiko keuangannya.

· Pengelolaan residu tanaman untuk meningkatkan bahan organik tanah,
sambil mendukung proses biologi dan siklus nutrisi.

· Perbaikan sistem pengelolaan air (mendapatkan air, irigasi, sistem teras,
dll) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Hal ini penting sebagai
upaya adaptasi ketika pola curah hujan berubah. Selain itu juga membantu
mengurangi emisi GRK yang saat ini dikaitkan dengan sistem irigasi
konvensional (contohnya melalui penggunaan mesin untuk memompa air
tanah maupun air permukaan).

· Pengelolaan nutrisi secara terpadu (contohnya melalui penggunaan pupuk
hijauan dan penanaman tanaman-tanaman pengikat nitrogen) untuk
meningkatkan kualitas tanah seraya meningkatkan kandungan karbon dan

Lanskap cerdas-iklim
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nitrogen dalam tanah serta mengurangi pemakaian zat-zat kimia
pertanian.

· Penganekaragaman tanaman pangan untuk mengurangi resiko petani
ketika menghadapi kondisi cuaca yang tidak diharapkan.

· Pengaturan rotasi area penggembalaan ternak agar memungkinkan
terjadinya proses regenerasi tanaman dan mencegah degradasi, sekaligus
menyimpan karbon di tanaman dan tanah juga.

· Perbaikan pengelolaan kotoran hewan, contohnya menggunakan kotoran
hewan tersebut sebagai pupuk dan biogas.

Keanekaragaman tingkat lanskap untuk meningkatkan ketahanan

Hingga saat ini, intervensi untuk memajukan pertanian cerdas-iklim
kebanyakan masih terbatas pada proyek-proyek pembangunan yang
dilakukan oleh LSM yang berfokus pada praktek pertanian di skala petak
ataupun ladang/kebun. Padahal, membuat suatu lanskap cerdas-iklim
membutuhkan upaya-upaya yang lebih besar dari skala ladang, contohnya
melalui upaya mempertahankan atau meningkatkan diversifikasi komponen
tata guna lahan dan sistem alami (Tabel 1) (Milder dkk, 2015). Keberagaman
sistem alami di suatu lanskap dapat membantu mencegah kerusakan akibat
guncangan, sebagai contohnya, lahan basah yang menampung air ketika
banjir, dan vegetasi alami di daerah kemiringan dapat mencegah longsor
saat terjadi hujan deras (Buck dkk, 2006). Keberagaman juga berkontribusi
pada ketahanan, yaitu kemampuan dari suatu sistem untuk mengatasi
perubahan-perubahan atau guncangan-guncangan (Buck dan Baily, 2014),
termasuk yang disebabkan oleh perubahan iklim. 

Daya lenting/ketahanan merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh
ekosistem maupun sistem sosial. Daya lenting ekosistem dijabarkan sebagai
“suatu ukuran mengenai seberapa besar gangguan (seperti badai, kebakaran 
atau polusi) yang dapat diterima oleh suatu ekosistem tanpa membuat
perubahan secara kualitatif suatu kondisi (Stockholm Resilience Centre, 2007).
Ketahanan sosial dapat didefinisikan sebagai “kemampuan kelompok atau
masyarakat untuk mengatasi tekanan dan gangguan eksternal sebagai akibat 
adanya perubahan kondisi sosial, politik dan lingkungan” (Adger, 2000).
Pikiran tentang kombinasi daya lenting/ketahanan sosio-ekologis, memberi
tekanan pada interaksi antara sistem ekologi dan sistem sosial, yang terutama
nampak pada penghidupan pertanian dimana kedua sistem tersebut langsung 
terkait (Buck dan Baily, 2014). 
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Keberagaman merupakan kunci dari ketahanan/daya lenting, karena
dapat mengurangi resiko kegagalan produksi akibat gangguan iklim dan
meningkatkan kemungkinan masyarakat lokal untuk mendapatkan beragam
makanan, pakan dan pekerjaan yang akan sangat penting pada saat
terjadinya kondisi iklim yang merugikan (Scherr, Shames dan Friedman, 2012). 
Gambaran sederhananya: ketika petani menaman berbagai jenis tanaman,
maka mereka tidak akan terlalu rentan terhadap kelangkaan pangan jika
salah satu tanamannya gagal panen. Seperti yang dikatakan oleh Kofinas
dan Chapin “Keanekaragaman memberikan bahan dasar atau landas
bangunan bagi dimulainya adaptasi. Hal ini meningkatkan ragam pilihan,
setidaknya beberapa di antaranya dapat berhasil pada kondisi baru apapun 
yang timbul, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya degradasi
sistem secara radikal” (Kofinas dan Chapin, dikutip dalam Buck dan Baily,
2014). Keanekagaraman juga meningkatkan kelebihan/redundansi fungsi
dalam suatu sistem. Redundansi fungsional mengacu pada hadirnya berbagai
komponen yang dapat menjalankan fungsi yang sama. Sehingga jika satu
komponen mengalami kegagalan, maka komponen lain dapat menggantikan-
nya. Sebagai contoh, suatu daerah yang hanya memiliki satu sumber air akan
sangat rawan jika terjadi bencana alam yang mempengaruhi sumber tersebut.

Daya lenting suatu sistem sosio-ekologis menguat dengan adanya
keanekaragaman yang tidak hanya variasi komponen ekologis, tetapi juga
keanekaragaman para pelakunya (seperti Pemerintah, LSM, dan kelompok
masyarakat). Para pelaku ini dapat memiliki fungsi yang tumpang tindih,
namun kemungkinan besar masing-masing memberikan respon yang berbeda
terhadap perubahan-perubahan. Daya lenting semata-mata adalah memper- 
banyak kemungkinan respon terhadap berbagai macam perubahan: semakin
banyak komponen yang ada, maka akan semakin banyak pilihannya.
Selanjutnya, ketika berbagai pelaku dalam suatu lanskap dilibatkan pada
elemen pengelolaan lanskap, maka hal ini akan menstimulasi proses
penyebaran pengetahuan dan pembelajaran (Biggs dkk, 2012); lihat juga
www.stockholmresilience.org.3 
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Mengelola sinergi antara mitigasi dengan adaptasi

Upaya mitigasi dan adaptasi seringkali dibahas oleh organisasi yang
berbeda-beda dan dalam proyek-proyek yang terpisah. Fokusnya cenderung 
bersifat komplementer di antara kedua tujuan tersebut (contohnya proyek
mitigasi yang memberikan manfaat tambahan bagi upaya adaptasi), dan
jarang dibahas kemungkinan sinergi di antara keduanya (Duguma, Minang
dan Van Noordwijk, 2014)4. Sesungguhnya memberlakukan upaya mitigasi
dan adaptasi secara terpisah dapat mengarah pada tarik ulur kepentingan.
Sebagai contoh, penggunaan bahan kimia pada pertanian dapat menjaga
tingkat produksi pada kondisi iklim yang berubah (adaptasi) namun di sisi lain
dapat meningkatkan emisi GRK (tidak ada mitigasi). Atau, sistem monokultur
tanaman cepat tumbuh dapat meningkatkan cadangan karbon (mitigasi)
namun hal ini dapat mengurangi akses air untuk petani di bagian hilir sehingga 
menurunkan kemampuannya untuk menganekaragamkan sistem produksi
(tidak ada adaptasi). Pemahaman terhadap tarik ulur kepentingan ini cukup
rumit karena dapat terjadi di sepanjang waktu, contohnya ketika terjadi
perubahan praktek pertanian yang dapat menurunkan hasil panen pada
jangka pendek, namun ternyata menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan
penyerapan karbon yang lebih baik pada jangka panjang (Harvey dkk,
2014). 

Berpikir pada tingkat lanskap membuka suatu dimensi dimana sinergi
antara upaya mitigasi dan adaptasi dapat tercapai, karena menitikberatkan
pada keberagamaan fungsi dan interaksi antara komponen-komponennya.
Duguma, Minang dan Van Noordwijk (2014) mengusulkan sebuah
“pendekatan sinergis” yang merupakan campuran berbagai macam intervensi 
demi mencapai kedua tujuan secara bersamaan. Salah satu contohnya adalah
upaya memperbaiki lanskap yang rusak, mengarah pada penyerapan
karbon, manfaat REDD+ dan peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat
lokal melalui peluang-peluang kegiatan ekonomi baru. Contoh lainnya adalah 
konservasi tutupan pohon alami di suatu lanskap (misalnya di dalam tanaman
pagar, kebun kayu dan bagian dari hutan) yang bertujuan menjamin
ketersediaan jasa-jasa lingkungan seperti penyerbukan, pengendalian hama
dan pengaturan air, pada saat yang sama juga dapat menjaga cadangan
karbon (Harvey dkk, 2014). 
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2.2 Produksi pertanian

Kebutuhan akan lahan pertanian meningkat sejalan dengan pertumbuhan
penduduk, perubahan minat konsumen, peningkatan produksi tanaman
non-pangan, urbanisasi dan kerusakan lahan pertanian yang ada. Terutama
di daerah tropis di Asia, Afrika dan Amerika Latin, kompetisi perebutan lahan
meningkat dimana petani, pengusaha pertanian, LSM konservasi lingkungan,
perusahaan pertambangan dan perkayuan, serta industri pariwisata
melakukan tuntutan kepemilikan atas tanah dan berbagai sumberdaya.
Dengan jumlah penduduk dunia yang diperkirakan mencapai lebih dari 9
miliar di tahun 2050, menjaga kualitas dan kuantitas yang memadai dari
produk-produk pertanian, akan menjadi suatu tantangan besar di beberapa
tahun mendatang. Pertanyaannya kemudian adalah jenis pengembangan
pertanian seperti apa yang cocok dengan tujuan ini dan bagaimana
dampaknya terhadap lanskap. 

Sejak tahun 1960, pendekatan konvensional pada pembangunan
pertanian adalah investasi dalam mekanisasi, pemakaian bahan kimia serta
perbaikan varietas bibit. Intensifikasi pertanian dilaksanakan baik di
tingkatan ladang/kebun maupun lanskap (Tabel 2, lihat juga Kotak 1) dan
secara mengagumkan telah berhasil meningkatkan produktivitas. Suatu cara
untuk menjamin keamanan produksi pangan di masa depan dapat dilakukan
melalui investasi di sistem intensifikasi yang lebih maju dan sedapat mungkin
mengatur faktor eskternal (contohnya berproduksi dalam rumah-rumah kaca,
serta mengembangkan tanaman yang tahan terhadap hama dan kekeringan). 
Menurut beberapa pakar, investasi di sistem intensifikasi industri pertanian
berteknologi tinggi, tidak bisa dihindari harus dilakukan untuk mencapai
peningkatan produksi pertanian yang dibutuhkan demi menjamin ketahanan
pangan dunia (misalnya Fresco, 2009). Namun, literatur yang dibahas untuk
laporan ini, hanya memberikan sedikit perhatian pada kemungkinan-
kemungkinan yang ditawarkan oleh inovasi teknologi tersebut. Hal ini mungkin
disebabkan oleh profesionalisme keilmuan, karena literatur yang dibahas
lebih berasal dari disiplin ilmu yang mempelajari proses-proses ekologis dan
keberagaman fungsional di dalam sistem sosio-ekologis yang kompleks
(contohnya wanatani, ekologi, geografi). Sementara sangat sedikit
perwakilan dari disiplin ilmu yang fokus pada inovasi di bidang pertanian,
semisal rekayasa biologi.
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Di dalam literatur yang membahas alternatif pertanian industri (Kotak 2),
jenis pertanian ini dikecam karena dampak negatifnya pada lingkungan dan
sosial. Dampak tersebut termasuk pemadatan tanah karena penggunaan
mesin-mesin berat, pengurangan jumlah air tanah, pencemaran air karena
residu pupuk dan pestisida yang berakibat negatif pada manusia dan
lingkungan, penurunan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kerentanan 
tanaman terhadap gangguan hama. Para ahli tersebut menentang
penyeragaman (tanaman) lebih lanjut dan lebih memilih keanekaragaman
struktural, yang mereka anggap perlu untuk menjaga interaksi fungsional di
antara berbagai komponen yang berbeda. Oleh karenanya, mereka
berharap keanekaragaman yang lebih tinggi dalam satu sistem yang akan
menghasilkan kinerja yang lebih baik dari setiap komponen maupun sistem
tersebut secara keseluruhan (mis. Tscharntke dkk, 2012; Torquebiau, 2015;
Oborn dkk, 2015). Keanekaragaman pada tingkatan lanskap dapat
mendukung produksi pertanian dalam berbagai cara, termasuk:

· Hutan dan lahan basah yang langsung berada di sekitar lahan pertanian
membantu mengatur aliran air. Hutan membantu penyerapan air hujan ke
dalam tanah dan menjaga level air tanah sehingga penting untuk menjamin
ketersediaan air sepanjang tahun.

· Komponen-komponen bukan pertanian di suatu lanskap mungkin dapat
berperan penting memasok nutrisi yang dibutuhkan oleh produksi pertanian. 
Pada contoh kasus sistem ladang berpindah, nutrien dari petak lahan kering 
(yang diberakan) dapat menguntungkan bagi penggunaan untuk pertanian
kemudian, sementara sistem penanaman permanen dapat memanfaatkan
nutrien dari komponen lanskap lainnya seperti misalnya ketika sungai banjir 
dan mengendapkan sedimen, atau dari penyebaran tanah halus di daerah
perbukitan.
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Intensifikasi tingkat ladang Intensifikasi tingkat lanskap

Tabel 2. Intensifikasi pertanian pada tingkat ladang dan lanskap

Memperbanyak siklus rotasi tanaman
Menurunkan diversitas tanaman
Meningkatkan asupan pupuk kimia dan
pestisida

Pembajakan dan irigasi dalam
Budidaya monokultur varietas dengan panen
tinggi
Meningkatkan luasan lahan yang dapat
ditanami
Pertanian berbasiskan mekanisasi

Petani membatasi pada satu atau beberapa
tanaman tertentu, meningkatkan homogenitas
lanskap
Menghilangkan habitat tepian (pagar tanaman,
batas lahan, zona penyangga sepanjang 
sungai)
Realokasi lahan untuk menambah luasan ladang
Meninggalkan sistem bera
Menurunkan tabel air tingkat lanskap

Sumber: Diadaptasi dari Tscharntke dkk, 2005



· Komponen-komponen di sekitar lanskap mempengaruhi produksi pertanian
dengan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati-pertanian
fungsional, yaitu keanekaragaman hayati yang berfungsi dan menyedia-
kan jasa-jasa yang membantu keberlanjutan usaha pertanian (Oborn dkk,
2015). Meskipun istilah “Keanekaragaman hayati–pertanian” (agro-
biodiversity) seringkali digunakan untuk merujuk pada hubungan saling
menguntungkan antara keanekaragaman hayati dan produksi pertanian,
namun terdapat juga hubungan yang merugikan antar keduanya
(contohnya: parasit hewan ternak, hama tanaman, dan hewan liar perusak
tanaman).

· Keanekaragaman penggunaan lahan pada suatu lanskap memungkinkan
adanya keanekaragaman genetik, contohnya tanaman lokal yang telah
beradaptasi, kerabat tanaman liar sejenis, dan varietas unggul yang telah
diadaptasikan.  Keanekagaraman hayati-pertanian tersebut penting untuk
produksi pangan di masa depan. Pengembangan tanaman pangan akan
mengandalkan tidak hanya pada spesies-spesies tanaman liar tetapi juga
pada varietas tanaman pertanian tua (Sunderland, 2011; Wiersum,
komunikasi personal).
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Kotak 1. Pertanian industri

Pertanian industri mengacu pada berbagai jenis penggunaan lahan, mulai
dari perkebunan monokultur yang membentang lebih dari ribuan hektar
sampai pada “pabrik perternakan” dengan ribuan ayam pada lahan
kurang dari satu hektar. Dalam laporan ini, istilah pertanian industri
digunakan khususnya untuk menggambarkan budidaya tanaman yang
mengandalkan aplikasi pupuk sintetis (nitrogen, kalium dan fosfor) dan
pestisida. Usaha ini biasanya menggunakan varietas bibit unggul dengan
hasil yang lebih tinggi dan siklus pertumbuhan yang pendek. Di
negara-negara maju, jenis pertanian digerakkan oleh tumbuhnya pasar
perkotaan dan langkanya buruh di daerah perdesaan. Di negara-negara
dengan lahan berlimpah (misalnya AS) perhatian biasanya pada
mekanisasi, sedangkan pemakaian pupuk sangat penting di negara
dengan lahan sempit (misalnya Jepang). Sejak 1960 sampai sekarang,
pertanian industri menyebar secara cepat ke negara-negara
berkembang, menghasilkan lonjakan yang sangat besar pada produksi
biji-bijian–yang biasa disebut sebagai ‘revolusi hijau’. 

Hal tersebut memicu peningkatan signifikan ketersediaan kalori per
kepala dan menyediakan pangan murah bagi penduduk perkotaan yang
terus bertambah. Memang sekarang orang mengeluarkan lebih sedikit
bagian dari pendapatannya untuk makanan dibanding sebelumya.
Namun revolusi hijau juga mempunyai efek negatif terhadap lingkungan.
Menurut beberapa penulis, efek ini dapat (dan sedang) dikurangi dengan
penggunaan teknologi modern (misalnya Fresco, 2009). Namun penulis
yang lain kurang setuju, mereka berpendapat bahwa ekspansi pertanian
industri yang sedang berlangsung masih menyebabkan masalah



Lanskap cerdas-iklim

23

Lanjutan Kotak 1.

lingkungan, seperti pemadatan tanah karena penggunaan mekanisasi,
pencemaran sumber air dari residu pestisida dan pupuk, penurunan
keanekaragaman hayati ekologi, peningkatan kerentanan terhadap
hama dan penurunan level air tanah. Lebih lanjut, karena diperlukan
adanya investasi modal untuk pembelian mesin-mesin dan agrokimia,
pertanian industri dapat dikatakan menguntungkan pertanian skala besar, 
yang menyebabkan konsentrasi lahan dan meruntuhkan peluang
penghidupan bagi petani-petani skala kecil (Horrigan dkk, 2002). Selain
itu juga terdapat kekhawatiran adanya ketergantungan yang berat dari
pertanian industri terhadap bahan bakar fosil untuk mekanisasi,
transportasi dan produksi agro-kimia (Woodhouse, 2010).
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Kotak 2. Berbagai alternatif untuk pertanian industri

Sebagai respon terhadap efek negatif lingkungan dari pertanian industri,
beberapa model pertanian alternatif dikembangkan berdasarkan
pemikiran bahwa konservasi keanekaragaman, produksi pertanian dan
jaminan penghidupan bisa dan seharusnya berjalan bersamaan di ruang
geografi yang sama (contohnya Dorrough dkk, 2007; Vandermeer dan
Perfecto, 2007; Green dkk, 2005). Beragam istilah digunakan termasuk
agroforestri (wanatani), pertanian konservasi, agro-ekologi, peternakan
ramah-satwa liar, pertanian organik/biologi, pertanian ekologi,
pertanian senantiasa hijau (evergreen), pertanian berkelanjutan dan
pertanian-eko (eco-agriculture). Pendekatan-pendekatan dan konsep-
konsep tersebut berbeda rinciannya, namun mempunyai beberapa fitur
utama yang sama. Mereka biasanya memajukan sistem pertanian yang: (i) 
memanfaatkan proses ekologi yang terjadi secara alami, seperti siklus
nutrisi dan interaksi predator-mangsa; (ii) meminimalkan penggunaan
agro-kimia; dan (iii) mengkombinasikan lebih dari satu tanaman (pohon),
baik sepanjang ruang atau sepanjang waktu. Keanekaragaman adalah
kunci. Hal tersebut meningkatkan peluang interaksi yang menguntungkan
antara komponen-komponen yang berbeda dari ekosistem pertanian dan
memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. 

Keanekaragaman juga diharapkan dapat mengurangi resiko pertanian
dalam kondisi lingkungan dan pasar yang tidak menentu. Pertanyaan
yang seringkali dilontarkan adalah apakah memang pertanian yang
“ramah lingkungan” menggunakan lahan secara efisien. Para ahli
sepertinya mempunyai berbagai pandangan yang berseberangan
mengenai hal ini. Di beberapa bahasan, mengatakan bahwa asupan



2.3 Penghidupan lokal

Kebanyakan petani di daerah tropis menjadi kelompok paling miskin
dalam masyarakat. Pengembangan sektor pertanian modern dikabarkan
sebagai satu metode penting untuk memerangi kemiskinan di daerah
perdesaan dan pada waktu yang bersamaan mendorong kondisi ekonomi
nasional. Namun demikian, ketika pengembangan sektor pertanian intensif
dan berbasis teknologi canggih mungkin dapat mendorong tingkat
kesejateraan (GDP) negara berkembang, masih belum jelas dampak apa
yang ditimbulkan terhadap penghidupan masyarakat perdesaan. Kenaikan
GDP tidak secara otomatis berarti perbaikan tingkat kesejahteraan dari
mayoritas masyarakat perdesaan. Walaupun industri pertanian yang sudah
diperkenalkan sejak tahun 1960 telah mendorong peningkatan produktivitas,
namun di sisi lain hal tersebut juga malah memicu “pemiskinan” masyarakat
perdesaan (dan migrasi ke perkotaan). Industri pertanian seringkali
membutuhkan lahan yang besar karena pertimbangan skala ekonomis. Hal
tersebut di banyak daerah telah menyebabkan pengambil alihan lahan oleh
perusahaan besar dan meningkatnya jumlah petani miskin yang tidak
mempunyai lahan (Horrigan dkk, 2002)5.

Perusahaan pertanian skala besar umumnya berusaha untuk memperluas
wilayah perkebunannya ke daerah-daerah perbatasan dimana lahan masih
murah dan status kepemilikan tidak jelas. Sejumlah kasus telah dilaporkan
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eksternal berteknologi rendah pada berbagai sistem pertanian, dapat
meningkatkan produktivitas (Pretty dkk, 2006; Badgley dkk, 2007; Foley
dkk, 2011). Sedangkan bahasan lain mengatakan bahwa pendapat di
atas tidak membandingkan antara alternatif teknologi dengan sistem
kontrol yang tepat, misalnya praktek pertanian organik yang baik
dibandingkan dengan praktek pertanian konvensional yang juga baik
(Phalan dkk,2011b) dan menyatakan bahwa sistem pertanian skala kecil
dengan input eksternal terbatas dapat mengganggu hasil pertanian,
sehingga dapat mengancam ketahanan pangan (misalnya disampaikan
oleh Godray, 2011). Argumentasi tersebut dapat terjadi karena adanya
perbedaan tingkat analisis, kriteria dan jenis dari kasus yang dipelajari. 
Hal ini berkaitan dengan latar belakang profesional, model-model
konseptual dan nilai-nilai (Kusters dan Lammers, 2013).



menyangkut petani skala kecil yang telah diusir dari lahannya–baik
terang-terangan ataupun terselubung (misalnya Zakaria dkk, 2007; Colchester,
2010; Biofuelwatch, 2007; Lakew dan Shiferaw, 2008; Sirait, 2009; Ginting,
2011). Terkadang masyarakat lokal diikutsertakan pada skema perkebunan
sebagai buruh atau petani kontrak, namun sistem ini seringkali dikritik karena
perlakuan yang tidak adil terhadap para buruh dan petani kecil, dan karena
membuat mereka rentan terhadap akses pasar dan fluktuasi harga (misalnya
Rietberg, 2011). Timbul juga kekuatiran terhadap ketahanan pangan
masyarakat lokal, karena besar kemungkinan ekspansi dari industri perkebunan 
dengan tanaman yang seragam akan menggantikan persawahan dan sistem
pertanian lainnya yang biasanya digunakan untuk memproduksi pangan bagi
konsumsi lokal (Löffler dkk, 2014). 

Mempertimbangkan hal di atas, maka jenis lanskap apa yang paling
cocok untuk tujuan-tujuan penghidupan masyarakat lokal? Literatur mengenai
hubungan antara pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan menyarankan
lanskap yang ideal sebagai berikut:

· Sistem penggunaan lahan yang bervariasi. Hal ini dianggap dapat
meningkatkan jumlah pilihan penghidupan, mengurangi–paling tidak di
tingkat kelompok–resiko kegagalan pasar atau dampak perubahan iklim.
Ketika para petani tidak lagi memproduksi berbagai jenis produk untuk
perdagangan lokal dan kebutuhan susbsisten, maka mereka akan menjadi
semakin tergantung pada produk pangan yang dijual di toko-toko dengan
kandungan nutrisi yang terbatas (Sunderland, 2011).

· Keberadaan hutan-hutan kecil dan sistem berbasis pohon. Ketika ekspansi
dari industri pertanian skala besar terjadi dengan mengorbankan hutan
dan sistem berbasis pohon di suatu lanskap, hal ini berarti bisa
mengakibatkan hilangnya berbagai sumber penting bagi nutrisi untuk
masyarakat lokal, dalam bentuk buah, daging satwa liar dan produk hutan
lainnya (Stills dkk, 2012; McGarry dan Shackleton, 2009).

· Kendali terhadap keputusan penggunaan lahan oleh petani skala kecil. Hal
ini terkait dengan konsep kedaulatan pangan, yang akhir-akhir ini
mendapat banyak perhatian. Disitu ditekankan bukan hanya pada
kepentingan ketahanan pangan (hak masyarakat untuk mempunyai akses
pada pangan) namun juga hak masyarakat untuk memilih kepentingan bagi
diri mereka: apa dan bagaimana cara mereka memproduksi makanan
(Altieri dkk, 2012).
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Benar tidaknya pengembangan monokultur di suatu lanskap merugikan
bagi penghidupan masyarakat lokal, sebetulnya masih diperdebatkan.
Budidarsono (dalam Loffler dkk, 2014) menunjukkan, contohnya, bahwa
penyebaran industri pertanian dapat memberikan pendapatan yang lebih
tinggi, sehingga dapat menganekaragamkan ekonomi perdesaan ketika
penduduk menginvestasikan dananya pada kegiatan yang bukan pertanian.
Argumen tidak langsung yang menguntungkan posisi industri pertanian ini
adalah bahwa pemuda di daerah perdesaan kurang menaruh minat untuk
menjadi petani, dan cenderung memilih untuk bermigrasi ke daerah perkotaan 
demi kualitas hidup yang lebih baik (lihat, contohnya, wawancara dengan
Fresco di Kusters dan Lammers, 2013).

2.4 Konservasi keanekaragaman hayati

Hanya beberapa orang yang tidak setuju tentang perlunya mengurangi
gangguan pertanian pada daerah alami bernilai konservasi tinggi, atau
menyangkal bahwa fragmentasi hutan merupakan ancaman yang semakin
besar terhadap keanekaragaman hayati (Sheil dkk, 2004; Hadad d k k ,
2015). Telah banyak diskusi dilakukan mengenai tipe pengembangan
pertanian yang sesuai dengan tujuan konservasi keanekaragaman hayati,
seringkali disebut sebagai diskusi sparing-sharing (lihat, contohnya Kusters,
2014). Beberapa ilmuwan berargumen bahwa konservasi keanekaragaman
hayati terbantu dengan adanya usaha intensifikasi produksi pertanian, karena 
dapat memastikan penggunaan lahan yang terbatas tersebut seefisien
mungkin. Hal ini memungkinkan untuk menyisihkan dan memberikan status
dilindungi pada sebanyak-banyaknya ekosistem yang masih utuh, sembari
menumbuhkan tanaman secara intensif di lahan yang tersisa.6 Pendekatan
seperti ini telah dikenal sebagai land sparing (contohnya Green dkk, 2005;
Aratrakorn dkk, 2006; Phalan dkk, 2011a). Ilmuwan lainnya berpendapat
bahwa pertanian dan alam perlu berbagi di ruang yang sama; dengan
penekanan perlunya berinvestasi pada petani skala kecil, pertanian ramah
lingkungan dalam lanskap yang heterogen. Pendekatan sharing menitik-
beratkan pada jasa-jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan untuk produksi 
pertanian, sedangkan pendekatan sparing didasarkan pada intervensi
teknologi untuk menggantikan jasa-jasa lingkungan tersebut.

Di dalam literatur mengenai lanskap cerdas-iklim dan pendekatan
lanskap, pembahasan cenderung mendukung pendekatan berbagi (sharing).
Argumen yang paling umum adalah bahwa sistem daerah perlindungan tidak
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memadai untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dunia karena
sebagian besar keanekaragaman hayati tersebut ditemukan di luar kawasan
lindung dan lanskap pertanian yang dihuni masyarakat (Padoch dan
Pinedo-Vasquez, 2010). Wanatani di Amerika Tengah, misalnya, dikenal
sebagai habitat burung bermigrasi yang terbang dari Amerika Utara dan
habitat dari karnivora besar seperti harimau, lynx dan srigala yang mencakup 
area yang luas, termasuk cagar alam maupun tanah pertanian (Tscharntke
dkk, 2012). Diperkirakan 20% dari 3,896 vertebrata yang terancam, tidak
berada di kawasan yang dilindungi (Rodrigues dkk. 2004).

Apakah sebuah lanskap berjalan baik dilihat dari sudut konservasi
keaneragaman hayati bergantung pada keutuhan area alami atau semi
alami, dan pada nilai relatif habitat dari beragam penggunaan lahan di
sebuah lanskap untuk keanekaragaman hayati asli, dan hubungan fungsional
antar penggunaan lahan yang berbeda-beda (Buck dkk, 2006). Interaksi di
antara hutan-hutan kecil di sebuah lanskap difasilitasi oleh unit-unit lanskap
yang terhubung dengannya seperti tanaman pagar, parit, penahan angin,
sungai dan lain-lainnya (Torquebiau, 2015). Oleh karenanya sebuah lanskap
yang membentuk potongan-potongan petak kecil penggunaan lahan yang
berbeda-beda tingkat intensitas pengelolaannya, termasuk potongan-
potongan vegetasi alami, sering dianggap bermanfaat untuk konservasi
keanekaragaman hayati karena membantu perluasan habitat spesies alami
dan memberikan keterkaitan di antara area bervegetasi alami.
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Wawancara dengan Freerk Wiersum

 “Kita harus memberikan nilai yang lebih besar terhadap sinergi”

Freerk Wiersum telah mempelajari pengelolaan sumber daya alam di
daerah perdesaan di Asia dan Afrika selama lebih dari 30 tahun. Dia
memiliki pendapat yang tegas mengenai “sparing-sharing”. Dia
mengatakan bahwa pendekatan sparing merupakan cerminan dari
pandangan “Barat” terhadap alam. Dalam pandangan “Barat”, alam
dipahami sebagai sesuatu yang liar dan tidak terjamah, sementara
pertanian dilihat sebagai representasi budaya manusia memanfaatkan
lahan dengan nilai lingkungan yang rendah. Wiersum memberikan
pandangan berbeda. Dia menekankan bahwa konsep keanekaragaman
hayati mengacu tidak hanya untuk spesies yang terancam, namun juga
keberagaman dalam lanskap, sistem ekologis dan variasi tanaman
pertanian. Dia menunjuk pada potongan-potongan lahan (mosaic) di
dalam lanskap di banyak daerah tropis, yang menaungi keanekaragaman 
yang tinggi dari lingkungan alami maupun pertanian. Selama wawancara
di Universitas Wageningen, Wiersum mengatakan bahwa sudah saatnya
untuk meninggalkan dikotomi usang yang mempertentangkan alami atau
budidaya7.

Anda telah mempelajari hutan rakyat, kebun rumah dan wanatani.
Apakah manfaat dari sistem-sistem yang berbeda tersebut? Sistem
yang beranekaragam memungkinkan petani untuk membagi resiko
mereka, dan menyiapkan banyak variasi produk untuk tujuan subsisten,
termasuk produk pangan dan material untuk tempat bernaung. Petani
menyukai beragam tanaman pertanian karena memberi kesempatan
memanen tanaman yang berbeda pada musim yang berbeda seraya
menikmati makanan yang bervariasi. Keuntungan penting lainnya adalah
bahwa sistem-sistem ini terdapat di tingkat lokal, berdasar pada praktek
penggunaan lahan saat ini dan warisan budaya. Mosaik lanskap, terlebih
lagi, memberikan nilai bukan-kebendaan yaitu nilai emosional dari
keanekagaraman. Masyarakat menganggap keberagaman lanskap yang 
terbentuk akibat dari keberadaan mereka sendiri, tidak hanya karena
mereka berkontribusi pada berbagai praktek penghidupan, namun juga
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mereka berkontribusi pada berbagai praktek penghidupan, namun juga
karena mereka memberikan rasa arti tempat (sense of place) dan jati diri.  

Dan dari sudut pandang lingkungan? Pertama, petani yang mengelola
sistem yang beragam harus memperhitungkan dan melindungi keaneka-
ragaman, yang berarti mereka tidak dapat sembarangan menggunakan
produk kimia. Resiko penggunaan berlebihan produk kimia berbahaya
jauh lebih kecil dibanding dengan di perkebunan monokultur. Kedua,
sistem yang beragam mempunyai banyak penyaring dan penyangga
ekologis di dalamnya. Sebagai contoh: erosi tanah tercegah karena
adanya tutupan bahan organik dan nutrisi juga tidak mudah hilang dari
tanah karena adanya sistem akar yang berlapis. Ketiga, sistem yang
berbeda-beda berpotensi untuk proses-proses sinergis. Contohnya dalam
rumah kaca di Belanda, serangga yang dipelihara untuk memangsa
serangga lain yang menyebabkan hama dan penyakit, akan menstimulasi
produksi tanaman holtikultura.

Namun tetap saja, keanekaragaman sistem penggunaan lahan akan
semakin menghilang dari waktu ke waktu ketika petani memutuskan
untuk menanam hanya satu produk. Memang telah banyak contoh
dimana sistem pertanian yang kompleks berubah ke arah sistem yang
sederhana seiring dengan waktu. Hal tersebut terjadi karena varietas
tanaman baru dikembangkan untuk kondisi monokultur. Anda dapat saja
berargumentasi bahwa perkembangan tersebut terkait dengan arah yang 
dominan di kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian. Selama
ilmuwan pertanian tidak memberikan perhatian pada sinergitas, maka kita 
terjebak pada paradigma pengembangan pertanian yang mengutama-
kan perkebunan monokultur. Saya berpendapat bahwa kita harus
memberikan perhatian lebih besar pada konsep sinergitas. Ada banyak
proses ekologi yang meningkatkan produksi dalam sistem produksi
berkeanekaragaman hayati. Menurut saya, orang yang mendukung
intensifikasi produksi monokultur, masih berfikir seperti Henry Ford di
tahun-tahun awalnya: sebuah pabrik yang memproduksi ribuan mobil
hitam yang sama. Pendekatan ini sudah sejak lama tidak lagi berlaku di
industri mobil. Sekarang mereka memproduksi berbagai macam mobil
yang banyak sebagai cara untuk memuaskan permintaan beragam
masyarakat secara optimal.
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Meskipun keanekaragaman memiliki kelebihan, di banyak area di
dunia perkebunan monokultur kelapa sawit dan kedelai skala besar
berkembang menjadi lebih luas dengan mengorbankan pertanian
skala kecil. Ya, kecenderungan tersebut banyak terlihat pada beberapa
daerah. Perluasan perkebunan skala besar mencerminkan kekuatan
perusahaan besar dan dominansi paradigma pengembangan pertanian
yang berpihak pada praktek monokultur. Namun tidak berarti bahwa
kecenderungan penggunaan lahan untuk pertanian skala besar seperti itu
terjadi di semua daerah tropis. Terdapat banyak kecenderungan yang
lain. Di banyak area di dunia, manusia masih menghargai keaneka-
ragaman lanskap mereka dan tidak memilih perubahan skala besar
menjadi monokultur. Jadi Anda seharusnya tidak melihat pengembangan
perdesaan hanya pada model pertanian hegemonik, namun lebih pada
realitas dan dinamika lokasi yang spesifik.  

Menurut rekan anda Louise Fresco, mekanisasi pertanian skala besar
diperlukan untuk menjamin keamanan pangan global. Bagi saya, hal
tersebut merupakan pendapat retorik satu sisi. Beberapa pendapat
menyangkal sudut pandangnya. Hal pertama, mengabaikan fakta bahwa
ketahanan pangan lebih merupakan masalah distribusi daripada produksi. 
Pertanyaan mendasar seharusnya bukan pada sistem produksi apa yang
menjamin produksi tertinggi, namun pada pertanian dan sistem lanskap
bagaimana yang memungkinkan kombinasi optimal dari produksi dan
penghidupan masyarakat lokal. 

Apakah kondisi di wilayah hutan tropis tidak menunjukkan bahwa
petani akan beralih ke pertanian yang monokultur, seperti kelapa
sawit, segera setelah pola ini lebih menguntungkan dibandingkan
alternatif lainnya? Mungkin saja demikian, namun sebuah lanskap tidak
akan menjadi bentangan kelapa sawit, karena petani skala kecil juga
akan menggunakan sepetak lahan mereka untuk keperluan lainnya,
seperti contohnya untuk menaman tanaman pangan, sayuran dan
buah-buahan. Sehingga Anda akan tetap mempunyai potongan-potongan 
penggunaan lahan berbeda-beda termasuk di dalamnya perkebunan
monokultur skala kecil. Hal ini tentu saja akan berbeda jika perusahaan
skala besar memiliki keseluruhan lahannya. Hal yang terjadi akan sangat
berbeda dari perspektif lingkungan dan juga sudut pandang
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capaian-capain sosial ekonomi, tidak peduli apakah perkebunan
monokultur tersebut adalah bagian dari suatu kombinasi pengelolaan
dengan petani, atau bagian dari pemilikan perkebunan komersial skala
besar. Pertanyaannya bukan terletak pada memilih antara intensifikasi
sistem produksi atau berpegang pada sistem produksi tradisional, namun
lebih kepada jenis intensifikasi apa yang harus dilakukan pada berbagai
sistem produksi yang berbeda. Terlalu sedikit perhatian yang diberikan
untuk menjawab pertanyaan apakah bentuk modernisasi dari produksi
pertanian dapat dilakukan dalam sistem pertanian yang beranekaragam.
Sebuah lanskap dari petani skala kecil yang memproduksi karet di kebun
monokultur sebagai tambahan dari lahan tanaman pangan dan kebun
pekarangan, mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan sebuah
lanskap yang hanya berisi perkebunan karet komersial skala besar.
Orang harus berhati-hati untuk tidak membatasi diskusi hanya pada sistem 
produksi spesifik, tanpa memperhitungkan dimensi dari sistem pertanian
dan sistem lanskap.

Adakah cara dimana pengembangan lanskap pertanian dikendalikan?
Pembangunan perdesaan tidak hanya dipengaruhi oleh Pemerintah dan
pelaku komersial, tapi juga oleh organisasi masyarakat madani dan
masyarakat lokal. Perlu untuk mengidentifikasi berbagai lintasan
pengembangan untuk tiap lokasi yang spesifik, dibandingkan berpegang
pada tipe pengembangan ideal yang retorik. Dinamika tata guna lahan
yang spesifik-lokasi merupakan capaian dari globalisasi dan lokalisasi.
Contoh dari proses globalisasi baru yang mempengaruhi penggunaan
lahan tropis adalah pengembangan program Penyediaan Jasa-Jasa
Lingkungan Berbayar (payment for environmental services – PES) dan
peningkatan perhatian pada produksi ramah lingkungan. Pengembangan
tersebut menciptakan peluang-peluang baru bagi petani untuk
mempertahankan mosaik lanskap yang beragam. Di beberapa negara,
kita telah menyaksikan stabilisasi lanskap mosaik hutan. Dinamika
penggunaan lahan di daerah tropis tidak dapat disamakan dengan model 
pembangunan perdesaan di negara-negara Barat.
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Jadi anda lebih mendukung pendekatan konservasi yang berfokus
pada lanskap yang beragam dibandingkan dengan pola yang
menekankan adanya pemisahan konservasi lingkungan dengan
pertanian? Ya, tentu saja. Pertama-tama hal tersebut menggambarkan
realitas empirik, dimana di banyak daerah tropis, lanskap mosaik hutan
terjadi dan bahwasanya keberadaannya memberikan kontribusi pada
stabilitas batas-batas hutan. Yang kedua, pola ini menggambarkan
pendekatan yang lebih bernuansa konservasi karena tidak hanya
melibatkan cagar alam liar, tapi juga menggambarkan keanekaragaman
hayati dan keanekaragaman budaya. 

Dr. Freerk Wiersum adalah pakar internasional di bidang kehutanan
masyarakat dan wanatani. Dia pensiun di bulan Maret 2012 dari
Wageningen University and Research centre (WUR), namun tetap aktif
sebagai peneliti rekanan. Pekerjaannya berfokus pada proses
evolusi-bersama antara manusia dan alam, serta bidang konservasi
keanekaragaman hayati-budaya dengan perhatian spesifik terhadap
pengelolaan hutan masyarakat asli dan pembangunan hutan
kemasyarakatan di negara tropis. 
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3. Pendekatan lanskap

Membentuk lanskap lebih merupakan proses negosiasi daripada

perencanaan”(Sayer, Maginnis, Buck dan Scherr 2008:2)

 Pendekatan lanskap
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Pendekatan lanskap mencakup konsep, perangkat, dan metode bagi
perencanaan dan pengelolaan sebuah lanskap untuk mencapai berbagai
tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Minang dkk, 2015d). Pendekatan
tersebut mengkombinasikan elemen-elemen dari beragam konsep, pendekat-
an dan disiplin ilmu yang sudah ada (lihat Kotak 3), namun memberikan
penekanan tertentu pada kebutuhan untuk membahas lanskap sebagai sistem
sosio-ekologi, bekerja lintas sektoral, dan pengelolaan-bersama adaptif.

Lebih penting lagi, pendekatan lanskap mengacu pada satu cara untuk
melakukan sesuatu. Hal tersebut adalah pendekatan yang berorientasi pada
proses menuju suatu pengelolaan yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (Zagt dan Chavez Tafur, 2014). Sejalan dengan itu, Sayer dkk
(2013) berpendapat bahwa pendekatan tersebut berarti mengubah
berbagai aksi yang berorientasi pada proyek, menjadi berbagai aktivitas
yang berorientasi pada proses. Mereka menekankan bahwa pendekatan ini
tidak memberikan kerangka kerja operasional yang telah siap pakai untuk
membuat perencanaan tingkat lanskap, namun lebih mengacu pada satu
proses negosiasi, pengambilan keputusan dan re-evaluasi yang berulang,
fleksibel, dan terus menerus.  

Pendekatan lanskap telah mendapat sejumlah momentum penting di
tahun-tahun belakangan ini atas bantuan beberapa inisiatif internasional,
termasuk Landscapes for People, Food and Nature (LPFN), Global Partnership
on Forest and Landscape Restoration (GPFLR) dan Global Landscape Forum
(GLF). Pendekatan lanskap meningkat popularitasnya karena gagalnya
pendekatan sektoral terhadap pengelolaan sumber daya alam dan
pembangunan pertanian untuk mengatasi berbagai hambatan yang timbul
dari luar sektor (Frost dkk, 2006). Sebagai contoh, upaya-upaya konservasi
hanya terbatas pengaruhnya bila petani dihadapkan pada kesuburan tanah
yang semakin menurun dan ketiadaan akses terhadap kredit yang dibutuhkan
untuk memperbaiki kualitas lahan, menyebabkan mereka bermigrasi ke
batas-batas hutan. Lebih lagi terlalu banyak kebijakan dan peraturan di satu
sektor (misalnya pertanian, kehutanan atau air) yang tidak selaras dengan
hal-hal di sektor lain, karena dikeluarkan oleh suatu kementerian atau badan
pemerintahan yang berbeda tanggungjawabnya.
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3.1  Elemen-elemen pengelolaan lanskap terpadu

Pendekatan lanskap memerlukan pengelolaan lanskap secara terpadu,
yang dapat diartikan sebagai proses kolaborasi jangka panjang dari
beragam pemangku kepentingan untuk mencapai berbagai tujuan di dalam
sebuah lanskap (Scherr, Shames dan Friedman, 2013). Istilah ‘pendekatan
lanskap’ dan ‘Pengelolaan Lanskap Terpadu’ (PLT) seringkali digunakan secara
bergantian.8 Banyak penulis yang telah mempublikasikan apa yang mereka
pandang sebagai elemen-elemen dan prinsip-prinsip utama dari pendekatan
lanskap dan PLT. Hal tersebut memberikan suatu dasar bagi upaya untuk
menyatukan tujuan-tujuan konservasi dan pembangunan pada tingkat lanskap,
dan diajukan sebagai prinsip-prinsip yang harus diikuti ketika menjalankan
inisiatif-inisiatif tingkat lanskap terpadu atau mereformasi institusi-institusi
pengelolaan lanskap. Daftar prinsip-prinsip yang disajikan di bawah ini
merupakan sintesis dari elemen-elemen utama yang ditemukan dalam sebelas
publikasi (Frost dkk, 2006; Sayer, Buck dan Scherr, 2008; Hart dkk , 2010;
Scherr, Shames dan Friedman, 2012; Sayer dkk, 2013; Sayer dkk, 2014;
Kozar dkk, 2014; Minang dkk, 2015b; Dewi d k k , 2015; Wambugu d k k ,
2015; Van der Horn d a n  Meijer, 2015). Semuanya ditata ulang ke dalam
prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri proses pengelolaan lanskap terpadu, dan
pelbagai kondisi.  

Prinsip-prinsip dasar

· Integrasi antara tujuan dan skala: Lanskap memberikan berbagai barang
dan jasa kepada produksi pertanian, penghidupan lokal, konservasi
keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Hal-hal tersebut digunakan
dan dihargai secara berbeda oleh para pelaku di berbagai skala, namun
perlu dikelola secara terpadu. Mempertautkan tujuan-tujuan yang berbeda 
mungkin berarti tarik ulur untung rugi (trade-offs), namun juga mungkin
memberi kesempatan untuk bersinergi.

· Inklusif: Para pemangku kepentingan di suatu lanskap mungkin mempunyai
kepentingan yang bertentangan dan tingkat kekuatan serta sumber daya
yang berbeda-beda. Semua pemangku kepentingan perlu terlibat dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan, memperhitungkan beragam
kepentingan dan sudut pandang, dengan perhatian khusus pada
kelompok-kelompok terpinggirkan (marginalized). 

 Pendekatan lanskap
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Ciri-ciri proses pengelolaan lanskap terpadu

· Pengelolaan adaptif: Pengelolaan lanskap mengacu pada sebuah proses
dinamis dan kompleks, dengan keharusan untuk terus belajar, melakukan
perenungan dan penyesuaian. Manusia perlu saling belajar antar sesama,
untuk mengetahui apa yang berjalan dan apa yang tidak, dan melakukan
adaptasi yang sesuai. Hal ini memerlukan waktu, kesabaran dan
pragmatisme yang besar, serta komitmen jangka panjang dari manusia
yang mau mendengar, mempelajari, beradaptasi dan bekerja bersama
dengan para pemangku kepentingan lainnya.10

· Partisipasi dan proses kolaboratif: Ketika semua pelaku terkait
berpartisipasi dalam diskusi dan negosiasi, dan merasakan suatu tingkat
kepemilikan terhadap proses yang berjalan, maka hal tersebut dapat
mengarah pada terjadinya tindakan kolektif. Perhatian khusus perlu
diberikan pada kelompok-kelompok terpinggirkan (marginalized), untuk
menemukan bila ada kebutuhan peningkatan kapasitas. Pelaku dari luar
dapat berperan sebagai fasilitator, namun harus layak mendapatkan kursi
di meja perundingan ketimbang datang memaksakan solusi-solusi atas-
bawah (top-down).

· Mengidentifikasi tujuan bersama: Kepentingan dari beragam pemangku
kepentingan di dalam suatu lanskap mungkin bertentangan. Untuk membuat
semua pemangku kepentingan setuju pada semua tujuan sepertinya tidak
realistis. Namun dimungkinkan untuk mengidentifikasi beberapa tujuan yang 
disepakati oleh semua pemangku kepentingan (titik masuk perhatian
bersama), seperti kebutuhan untuk mengatasi turunnya produktivitas,
kekurangan air, atau polusi. Hal itu dapat menjadi dasar untuk membangun
kepercayaan, memulai negosiasi, dan menyetujui tindakan bersama.
Negosiasi untuk berbagai tujuan, tantangan dan peluang harus transparan
dan idealnya mengarah pada konsensus tentang dasar pemikiran,
legitimasi dan justifikasi dari tindakan. Hal ini membutuhkan pemahaman
bersama tentang isu-isu yang dipertaruhkan. Perangkat partisipatif (seperti 
perencanaan partisipatif, lihat Kotak 4) dapat digunakan untuk
membangun pemahaman tentang dinamika lanskap dan pemicu perubahan
serta untuk menggali berbagai kemungkinan skenario. Hal itu akan
membantu tercapainya kesepakatan diantara para pemangku kepentingan 
tentang tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, dan 
peluang timbal-baliknya. Metode ‘Penelitian Aksi’ (action research) dapat
digunakan untuk memahami masalah dan menemukan solusi secara
kolaboratif.
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· Pemantauan partisipatif dan mudah digunakan: Memantau berbagai
indikator kemajuan diperlukan untuk memberi informasi pada pengelolaan
adaptif. Pemangku kepentingan lokal dapat membantu memilih indikator
terukur yang mudah dari kondisi suatu lanskap yang diinginkan di masa
depan. Pemilihan dan pengukuran indikator dapat juga digunakan sebagai 
alat untuk mengembangkan diskusi (lihat bagian 5 laporan ini).

· Klarifikasi atas hak dan tanggung jawab: Ketika pengelolaan lanskap
didasarkan pada proses negosiasi antar berbagai pemangku kepentingan,
sangat penting bahwa semua pelaku paham secara penuh dan mengakui
hak serta tanggung jawab mereka terkait dengan, misalnya, kepemilikan
dan prosedur penyelesaian konflik.

Kondisi penunjang

· Kepemimpinan inspiratif dan komitmen jangka panjang: kepemimpinan
dapat berasal dari pemimpin lokal, pelaku sektor swasta, organisasi
masyarakat madani dan/atau lembaga penelitian. Komitmen jangka
panjang sangat penting, karena pelibatan berbagai pemangku
kepentingan dan perubahan perilaku membutuhkan waktu.

· Kepemilikan sumber daya dan tata kelola yang mendukung:
Pengelolaan lanskap terpadu berhasil baik ketika hak kepemilikan lahan
jelas, catatan registrasi tanah tersedia, dan perjanjian-perjanjian dapat
ditegakkan secara hukum. Namun hal ini jarang terjadi. Sedikitnya, para
pemangku kepentingan lokal harus mempunyai kendali tertentu atas
keputusan-keputusan mengenai pengelolaan lanskap, sedangkan lembaga
pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional harus mendukung
proses-proses partisipatif.

· Pendanaan: Inisiatif lanskap terpadu akan membutuhkan sejumlah biaya
awal dan juga bagi proses kelanjutan dan jangka panjang. Investor publik
dan swasta dapat membantu membiayai hal ini. Pendanaan untuk
ketahanan pangan dan pembangunan pertanian seringkali tidak dikaitkan
dengan pendanaan yang ditujukan pada upaya adaptasi dan mitigasi.
Dana-dana “iklim” berpotensi digunakan untuk mempengaruhi investasi
pertanian dan mendukung pengelolaan lanskap terpadu, sehingga
mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien. 
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Kotak 3. Dasar-dasar pendekatan lanskap

Organisasi yang bergerak di bidang konservasi dan pembangunan telah
lama mencari cara untuk mengintegrasikan tujuan konservasi dengan
pembangunan. Sejak tahun 1970-an, paradigma yang dominan pada
banyak lembaga konservasi dan pembangunan telah berubah secara
bertahap dari paradigma yang memisahkan manusia dari alam menjadi
paradigma yang menekankan pada keterkaitan diantara keduanya.
Henkemans (2008, tidak dipublikasikan) menunjukkan bagaimana
perubahan paradigma tersebut telah terwujud dengan sendirinya ke
dalam berbagai konsep dan pendekatan, termasuk: 

• Program-program Konservasi dan Pembangunan Terpadu (Integrated
Conservation and Development Programmes - ICDP). Program-program
ICDP telah menjadi pendekatan standar untuk mengkombinasikan
tujuan-tujuan konservasi dan pembangunan, pada tahun 1990-an.
Kegiatan program ICDP biasanya merupakan proyek-proyek konservasi
keanekaragaman hayati dengan komponen pembangunan perdesaan.9

• Pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis Masyarakat (Community-Based
Natural Resources Management - CBNRM). CBNRM berfokus pada aksi
masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam. Istilah tersebut
secara bebas meliputi sejumlah konsep lain, termasuk kehutanan
masyarakat, pengelolaan hutan kolaboratif dan perikanan
masyarakat.

• Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Terpadu (Integrated Natural
Resource Management – INRM) INRM berfokus pada penelitian untuk
meningkatkan kesejahteraan, ketahanan agroekosistem, produktivitas
pertanian dan jasa-jasa lingkungan. INRM menekankan pada
pengalaman dan pembelajaran partisipatif, penelitian aksi dan
integrasi dari penelitian dengan pengelolaan. 

• Pendekatan Ekosistem. Pendekatan Ekosistem diadopsi sebagai
pendekatan utama untuk mengimplementasikan Convention on
Biological Diversity (CBD). Pendekatan ini menekankan pada saling
ketergantungan antara manusia dengan ekosistem, kebutuhan untuk
bekerja melintasi sejumlah skala kewilayahan, kebutuhan untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pengelolaan yang
adaptif.

• Ekologi Lanskap. Ekologi Lanskap merupakan disiplin ilmu yang
mempelajari bagaimana unit-unit lahan di lanskap memiliki keterkaitan
fungsional satu sama lainnya dan subsistem alami dan budaya yang
mana yang berevolusi bersama seiring waktu.
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• Pendekatan Lanskap yang Dilindungi. Pendekatan ini berawal dari
International Union for the Conservation of Nature (IUCN) dan bertujuan
untuk mendorong peran kepengurusan (stewardship) masyarakat yang
hidup di dalam lanskap. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai-nilai
budaya dan alami pada berbagai lanskap berhubungan erat, dan
bahwa masyarakat yang tinggal di dalam atau dekat dengan
lanskap-lanskap tersebut berperan penting untuk mempertahankannya.

• Pendekatan Sistem Pertanian. Pendekatan ini merupakan pendekatan
lintas sektoral terhadap perencanaan tata guna lahan yang
dikembangkan oleh UN Food and Agricultural Organization (FAO),
berdasarkan ide bahwa capaian konservasi dan pembangunan
tergantung pada keputusan sehari-hari masyarakat lokal pengguna
lahan dalam suatu sistem pertanian. Suatu sistem pertanian dikonsepkan 
sebagai sebuah kombinasi dari berbagai ladang/kebun milik
individu-individu yang berbagi satu sumber daya dasar dan
karakteristik mendasar tertentu.
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Kotak 4. Perencanaan spasial partisipatif dan pemetaan
masyarakat

Perencanaan spasial merupakan komponen sangat penting pada
pengelolaan lanskap terpadu, karena menjadi acuan dan kontrol
terhadap keputusan-keputusan penggunaan lahan di suatu lanskap. Hal
tersebut biasanya menghasilkan sebuah rencana pengembangan suatu
area di masa mendatang, dan seringkali dilengkapi dengan regulasi
tata guna lahan. Banyak negara mencoba menjadikan perencanaan tata 
guna lahan lebih partisipatif dan transparan, untuk memastikan bahwa
kepentingan semua pemangku kepentingan telah diperhatikan.
Pengalaman pada proyek COMDEKS (Salvemini dan Remple, 2014)
menyoroti peran perencanaan partisipatif sebagai langkah awal yang
potensial untuk inisiatif tingkat lanskap dan mengembangkan permodalan
sosial. Heht (2011) melaporkan implementasi proses perencanaan
partisipatif di daerah Amazon Brazil, yang melibatkan kelompok
masyarakat, penduduk asli dan ekstraktor, aparat pemerintah, aktivis,
ilmuwan, LSM dan pihak gereja. 



3.2 Inisiatif-inisiatif lanskap terpadu

Tanpa perlu memberi label pengelolaan lanskap terpadu atau pendekat-
an lanskap, para praktisi telah lama mencoba berbagai inisiatif yang
menjembatani sektor-sektor tradisional dan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan pada skala lanskap.11 EcoAgriculture and Partners melakukan
tinjauan skala benua pada sejumlah besar Inisiatif Lanskap Terpadu atau ILT
(Integrated Landscape Initiatives - ILI) (lihat Milder dkk, 2014, untuk kajian
inisiatif di Afrika, dan Estrada-Carmona dkk, 2014, untuk kajian di Amerika
Latin dan Karibia). Hart dkk (2015) mensintesis hasil yang diperoleh dari
Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, yang meliputi total sebanyak 191 inisiatif.
Mereka menggunakan tiga kriteria berikut untuk menseleksi kasus-kasus: (i)
inisiatif-inisiatif yang berupaya untuk memajukan berbagai tujuan yang
berkaitan dengan produksi pertanian, penghidupan lokal, dan lingkungan; (ii)
inisiatif yang dilaksanakan di tingkat lanskap; dan (iii) inisiatif yang
mendukung proses-proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagian besar inisiatif yang dikaji memiliki tujuan konservasi keaneka-
ragaman hayati yang jelas, dan diprakarsai oleh LSM internasional. Kajian itu
menunjukkan bahwa organisasi pertanian yang terlibat dalam ILT cenderung
mendukung pendekatan agro-ekologi (ditujukan untuk menjaga keaneka-
ragaman hayati pertanian dan fungsi-fungsi ekosistem lokal), sementara
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Secara bersama mereka sukses menyusun satu perencanaan regional,
yang terdiri dari kepingan-kepingan (mosaik) pelbagai penggunaan
lahan, dari pertanian tanaman tahunan hingga daerah yang dilindungi.
Rintangan besar bagi perencanaan partisipatif dapat berupa kurangnya
kemauan pelaku pemerintahan lokal untuk mereformasi prosedur
perencanaan dan memungkinkan partisipasi penuh dari para pemangku
kepentingan lainnya. Rintangan lainnya dapat berupa minimnya
dokumentasi batas-batas adat pada peta-peta resmi. Pemetaan
masyarakat (anggota masyarakat memetakan batas-batas desa mereka
sendiri menggunakan teknologi GPS) memungkinkan masyarakat
menyampaikan persepsinya terhadap hak-hak dan sistem pengelolaan
sumber daya dengan pihak pemerintah. Hal ini dapat membantu
masyarakat lokal untuk memperoleh pengakuan terhadap sistem pengelo- 
laan sumber daya alamnya serta hak-hak kepemilikannya (Kusters dkk,
2013). 



investasi konvensional pada intensifikasi tanaman dan irigasi sangatlah
jarang. Pada banyak kasus yang telah ditinjau, lingkungan institusional dan
politik gagal menciptakan lingkungan yang mendukung, malahan memberikan
disinsentif pada upaya kolaborasi antar sektor, seperti contohnya pemberian
subsidi yang mendorong perluasan pertanian hingga ke area alami. Investasi
pada badan koordinasi dan partisipasi wanita berkorelasi dengan capaian
positif. Kajian tersebut menunjukkan bahwa ILT secara efektif memberikan
dasar pijakan bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi,
menggabungkan perspektif dan kepentingan, baik dari dalam lanskap
maupun dari luar. Namun, meski dengan representasi berbagai pemangku
kepentingan yang luas dan kuat, penulis mengingatkan bahwa keterlibatan
sektor swasta masih tertinggal. Kegagalan untuk melibatkan sektor swasta
seringkali dilaporkan sebagai satu dari aspek yang paling tidak berhasil, di
dalam inisiatif. Tampaknya sulit untuk mengatur tujuan proyek yang disetujui
oleh para pelaku usaha komersial, dan kebanyakan inisiatif tidak berhasil
menghasilkan insentif yang menarik minat para usahawan untuk mau terlibat
(Kotak 5).  

Partisipasi yang tidak lengkap, tidak konsisten atau asal-asalan
merupakan indikasi bahwa manfaat partisipasi tidak bisa mengalahkan nilai
waktu dan upaya yang harus dikorbankan, setidaknya dalam pandangan
para pemangku kepentingan tersebut. Ketika pemangku kepentingan yang
kuat (mereka yang berpengaruh besar pada keputusan-keputusan mengenai
pengelolaan lahan) tidak bersedia untuk berpartisipasi, maka hal ini akan
melemahkan efektivitas inisiatif. Hart dkk (2015:99) menyimpulkan bahwa
“masih harus dibuktikan bahwa manfaat pendekatan terpadu lebih besar dari
biaya-biaya transaksinya, dan bahwa besarnya manfaat yang mereka berikan
pada berbagai pemangku kepentingan lebih besar dibanding strategi sektor
tunggal untuk pembangunan dan melakukan konservasi”.

Berdasarkan kajian pengalaman di tujuh inisiatif lanskap di lembah sungai 
Kongo, Indonesia Timur dan Australia Utara, Sayer dkk (2014) menekankan
bahwa inisiatif-inisiatif lanskap seringkali merupakan proses yang asal
berjalan dalam ketidakjelasan. Tidak ada satupun tempat di kasus-kasus yang 
dikaji, dimana proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
menghasilkan perencanaan spasial yang diterima oleh semuanya. Merupakan
hal yang umum bagi para pelaku untuk mengejar aspirasi mereka sendiri,
yang tidak selalu disetujui oleh yang lain. Para penulis menyimpulkan bahwa
inisiatif-inisiatif lanskap, jarang sepenuhnya transparan dan merupakan
proses yang berdasarkan bukti, namun memang memberikan kerangka kerja
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untuk diskusi dan negosiasi antar para pelaku. Mereka menulis: “Perbedaan
kekuatan diantara para pemangku kepentingan selalu ada dan berbagai
keputusan dibuat berdasarkan cerita-cerita subyektif dan perasaan. Lanskap
merupakan produk dari banyak keputusan oleh para pemangku kepentingan
yang nampaknya masuk akal bagi mereka yang memutuskannya, namun
mungkin tidak masuk akal bagi pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan
lanskap masih relevan, namun pada banyak situasi proses asal jalan dalam
ketidakjelasan terus dipakai dibanding menggunakan rancangan besar”
(Sayer dkk, 2014). 

Sebagai tambahan pada kajian di atas, semakin banyak muncul literatur
yang melaporkan pengalaman pada berbagai inisiatif tingkat lanskap (lihat,
misalnya, www.ecoagriculture.org). Inisiatif global yang menarik termasuk
Forest and Landscape Restoration Mechanism dari FAO (McGuire, 2014),
International Model Forest Network (Ho dkk, 2014) dan proyek COMDEKS
(Salvemini dan Remple, 2014). Contoh-contoh dari pelbagai negara dengan
inisiatif lanskap terpadu antara lain Meksiko, dengan peran penting dari
organisasi masyarakat madani (Madrid and Deschamps, 2014), Etiopia
dengan peran kunci dari Pemerintah nasional (Deichert dkk, 2014), dan
Ghana dengan arahan kuat dari LSM internasional (Noponen dkk, 2014, lihat
juga Kotak 8). Walaupun laporan mengenai inisiatif-inisiatif tersebut secara
umum positif, namun sebagian besar bukti tetap berupa cerita-cerita
subyektif, dan mereka jarang memberikan analisis sistematik mengenai biaya
dan manfaat. 
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Kotak 5. Keterlibatan sektor swasta

Beberapa perusahaan yang bergantung pada sumber daya alam
menyadari bahwa masa depan mereka tergantung pada keberlanjutan
ketersediaan sumber bahan mentah. Hal ini meningkatkan jumlah
perusahaan swasta yang ingin memastikan keberlanjutan rantai suplai
mereka. Contohnya Unilever yang telah menetapkan target ambisius,
mencapai 100 persen sumber bahan mentah pertanian berkelanjutan di
tahun 2020 (Unilever, 2010). Perusahaan multinasional besar lainnya juga
telah berkomitmen untuk membeli produk-produk pertanian ‘keber-
lanjutan’, seperti Nestlé, Tesco, McDonalds dan Walmart. Upaya ini
seringkali melibatkan sertifikasi dan penetapan standar (Kissiner dkk,
2015). Namun sebagian besar skema sertifikasi dan standar, cenderung
berfokus pada perbaikan kualitas lingkungan dan performa sosial dalam
rantai suplai tertentu dan tidak cukup mengatasi tantangan-tantangan
yang ada di luar rantai suplai, seperti risiko karena kekurangan air,
perubahan iklim, dan konflik dengan masyarakat (Namirembe dan
Bernard, 2015).

Standar-standar yang memasukkan pertimbangan terkait keaneka-
ragaman hayati, penghidupan dan jasa-jasa lingkungan di tingkat
lanskap secara potensial dapat memberikan insentif pada perusahaan-
perusahaan untuk berinvestasi dalam pengelolaan lanskap terpadu.
Contoh khas dari penggabungan standar tingkat lanskap dalam
perencanaan sektor swasta adalah identifikasi hutan dengan Nilai
Konservasi Tinggi (NKT) dalam suatu lanskap di dalam wilayah konsesi
perusahaan (Kissinger dkk, 2015). Perangkat potensial menarik lainnya
adalah sertifikasi keseluruhan lanskap (bukan produk-produknya) dan
pelabelan lanskap (Hart dkk, 2014; Ghazoul dkk, 2011). Integrasi
vertikal (misalnya, melalui pembentukan skema petani kontrak untuk
menggantikan pengaturan-pengaturan perdagangan sementara) mungkin 
memberi peluang bagi perusahaan untuk memasukkan indikator-indikator
tingkat lanskap dalam proses produksinya (Gyau dkk, 2015). Namun,
standar tingkat lanskap tersebut rumit untuk diimplementasikan, dan
berbiaya tinggi, karena mengharuskan perusahaan untuk memantau
dampak-dampak yang ada di luar unit produksi (Kissinger dkk, 2015).

Mengapa suatu perusahaan mau menginvestasikan uangnya pada
pengelolaan tingkat lanskap? Alasan yang paling sering didengar adalah
bahwa investasi di luar unit produksi dapat menjadi cara untuk mencegah
sebagian risiko operasional. Pada kasus produksi kopi di Oaxaca,
Meksiko, sebuah perusahaan perdagangan kopi (AMSA) mengidentifikasi
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beberapa risiko terhadap bisnis mereka yang berada di luar unit produksi 
– seperti kerusakan hutan, tanah, dan aliran air. Ini merupakan insentif
bagi mereka untuk terlibat dalam proyek “karbon-kopi (carbon-coffee)”
tingkat lanskap, berkolaborasi dengan Rainforest Alliance dan koperasi
petani skala kecil (Kissinger dkk, 2015). Selain dari mengurangi risiko
operasional, Gyau dkk (2015) mengidentifikasi empat (sebagiannya
tumpang tindih) insentif lainnya bagi perusahaan untuk terlibat dalam
inisiatif lanskap: (i) tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility - CSR); (ii) menangkap peluang pasar (melalui CSR yang
ditingkatkan); (iii) mengurangi risiko reputasi; dan (iv) meningkatkan
kemitraan (pada dasar berpijak berbagai pemangku kepentingan)
dimana resiko dibagi dan konflik dikurangi.
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Kotak 6. Kasus pada restorasi lanskap

Mengimplementasikan pendekatan lanskap tampaknya menjanjikan bagi
upaya restorasi lanskap. Banyak area di wilayah berhutan tropis yang
rusak dan pelbagai manfaat dari upaya untuk memulihkan area tersebut
relatif mudah diperlihatkan pada berbagai pemangku kepentingan.
Dengan kata lain: terdapat keprihatinan bersama yang jelas sebagai titik
masuk. Terlebih, restorasi saat ini merupakan agenda politik penting,
karena perannya dalam mencegah perubahan iklim. Pada tahun 2011,
sebuah koalisi berbagai organisasi internasional dan pemerintahan
(Global Partnership on Forest and Landscape Restoration – GPFLR)
meluncurkan Bonn Challenge, yang bertujuan untuk merestorasi 150 juta
hektar hutan gundul dan lahan rusak di seluruh dunia pada tahun 2020
(http://www.forestlandscaperestoration.org).

Koalisi tersebut mengadopsi pendekatan lanskap melalui konsep Forest
Landscape Restoration (FLR). FLR mencerminkan upaya terpadu untuk
merestorasi kemampuan hutan dalam menyediakan jasa-jasa lingkungan
pada lanskap yang rusak (lihat, misalnya, Van Oosten, 2013). FLR
berbeda dari pendekatan restorasi konvensional dalam beberapa hal: (i)
FLR menggunakan sudut pandang tingkat lanskap; (ii) FLR bertujuan untuk
bersamaan meningkatkan integritas ekologi dan kesejahteraan
masyarakat; (iii) FLR berarti sebuah proses kolaborasi yang melibatkan
berbagai kelompok pemangku kepentingan yang secara kolektif
memutuskan opsi-opsi restorasi yang paling tepat secara teknik dan paling 
dapat diterima secara sosial ekonomi (iv) FLR diterapkan baik pada lahan
hutan maupun area pertanian (ITTO/IUCN, 2005 dikutip dari Henkemans,
2008).
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Wawancara dengan Sara Scherr

 “Pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri”

Sara Scherr adalah satu dari banyak pakar terkemuka tentang
Pengelolaan Lanskap Terpadu dan pendekatan lanskap. Dia merupakan
pendiri dan presiden dari EcoAgriculture Partners dan salah satu pendiri
Landscapes for People, Food and Nature Initiative. Oleh karenanya, dia
berada di jantung suatu komunitas besar dan sedang berkembang dari para
ilmuwan dan praktisi, yang memiliki komitmen untuk memperbaiki pengelolaan 
lanskap di daerah tropis. Dia berpendapat bahwa Integrated Lanskap
Management - ILM membutuhkan kolaborasi jangka panjang dari berbagai
kelompok pemangku kepentingan yang berbeda untuk mencapai berbagai
tujuan yang diperlukan dari lanskap, seperti produksi pertanian, penyaluran
jasa-jasa lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan
masyarakat. Di bawah ini dia menjelaskan apa arti dari pendekatan lanskap
dalam prakteknya.

Apakah yang baru dari pendekatan lanskap? Pendekatan tingkat
lanskap telah dilakukan selama beberapa dekade, terutama pada
pengelolaan kehutanan dan daerah aliran sungai. Dari perspektif
tersebut, tidak ada yang baru. Pada saat yang bersamaan saya
berpendapat bahwa ada sesuatu yang benar-benar baru sedang terjadi
dalam praktek keseharian di banyak organisasi. Selama 150 tahun
terakhir, pemerintah, LSM dan peneliti telah memfokuskan diri pada
potongan-potongan fungsi yang terbagi-bagi secara spasial. Rimbawan
bertanggung jawab pada hutan di lereng-lereng gunung. Petani
mengurusi produksi tanaman tahunan di dataran rendah. Pengelola air
memfokuskan perhatiannya hanya pada daerah tangkapan air. Kita
sekarang melihat adanya perubahan pemikiran. Proyek-proyek yang
dulunya murni diatur dengan basis sektoral, telah mengadopsi berbagai
tujuan termasuk produksi pertanian, penghidupan, keanekaragaman
hayati serta iklim. Mereka tidak lagi sekedar memperhatikan hutan, atau
air, atau pertanian. Organisasi-organisasi tersebut telah bergerak
meninggalkan titik masuk tunggal menuju pendekatan yang berfokus pada 
multi-fungsional.  
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Bagaimana Anda mempersiapkan hal tersebut? Anda harus meletakkan
proses baru pada tempatnya, seperti pada dialog banyak pemangku
kepentingan. Dan anda harus menetapkan aturan mainnya. Peraturan
tersebut dapat berkaitan dengan bagaimana cara pelaku diwakili di
sebuah landasan (platform) bagi banyak pemangku kepentingan, dan
siapa yang akan memfasilitasi proses negosiasi-negosiasi. Anda dapat
mengatakan bahwa ini adalah peraturan untuk tata kelola yang
demokratis. Masalahnya adalah proses demokratis seperti itu perlu waktu.

Apakah peran dari Pemerintah lokal dalam proses ini? Staf
EcoAgriculture Partners dan kolaborator telah melakukan tinjauan
terhadap ratusan inisiatif lanskap terpadu dan menemukan bahwa
sebagian besar dari inisiatif tersebut melibatkan pemerintahan lokal
sebagai mitra. Terkadang mereka memimpin dan terkadang mereka
menjadi pengikut. Anda punya segala macam konstelasi, namun  Anda
dapat melihat bahwa pemerintahan lokal sendiri telah lebih sering
mengambil inisiatif untuk membentuk dasar berpijak atau landasan bagi
banyak pemangku kepentingan. 

Apakah itu hal yang baik? Saya mempunyai beberapa keberatan.
Ketika para pelaku berkumpul bersama secara sukarela, Anda
memperoleh dinamika yang istimewa, dan Anda mungkin kehilangan
dinamika tersebut ketika Pemerintah mengambil alih. Dengan demikian
penting untuk melihat hubungan antar para pelaku. Bagaimana hubungan
kekuatan di antara mereka? Apakah mereka benar-benar
bebas/mandiri? Sejauh ini, masih sedikit penelitian mengenai hal itu. 

Pemerintah mempunyai mandat untuk melindungi barang publik,
melebihi kepentingan dan tanggung jawab tiap-tiap pemangku
kepentingan di suatu lanskap. Apakah hal itu berarti bahwa
Pemerintah merupakan mitra yang tidak tergantikan di dalam tiap
inisiatif lanskap? Masalahnya adalah bahwa lanskap-lanskap luas
mungkin berada di bawah berbagai tingkatan juridiksi. Lembaga
pemerintah dengan tingkatan berbeda bertanggung jawab pada aspek
lanskap yang berbeda. Masalah lainnya adalah pemerintah biasanya
tidak mengumpulkan cukup banyak pajak untuk dapat mengelola sumber
daya alam secara layak. Pemerintah mungkin mempunyai tanggung
jawab terhadap barang-barang publik, tetapi mereka tidak mempunyai
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kemampuan. Pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri. Dasar
berpijak bersama dari para pemangku kepentingan dapat membantu
mereka untuk mencapai tujuan. Jelas bahwa dukungan kebijakan lokal
adalah penting. Akan sulit untuk mencapai visi Anda, jika Pemerintah
berada pada posisi yang berlawanan. Terutama ketika berbagai inisiatif
menjadi lebih besar, akan sangat penting untuk mendapatkan dukungan
Pemerintah. Hal itu mengingatkan saya pada sebuah kasus di India,
dimana sekelompok orang memulai rehabilitasi lanskap mereka untuk
mengatasi kekurangan air. Pada akhirnya mereka berhasil membuat
sungai mereka mengalir kembali. Namun ketika mereka ingin memperluas
aktivitas ke lokasi lainnya, Kementerian Pengelolaan Air meminta mereka
untuk berhenti, karena menganggap pengelolaan air merupakan
kewenangan Pemerintah semata.

Bagaimana perencanaan wilayah formal dapat disesuaikan? Idealnya,
perencanaan spasial formal merupakan capaian negosiasi dalam pijakan
dasar para pemangku kepentingan. Hal ini berarti bahwa para
perencana dari Pemerintah juga harus terlibat dalam inisiatif lanskap
terpadu dan bekerja bersama dengan pemangku kepentingan lainnya,
contohnya pada pengembangan pelbagai skenario. Apa keinginan kita
untuk tampilan lanskap 25 tahun dari sekarang? Hal ini kemudian dapat
menghasilkan perencanaan spasial. 

Apakah peran dari organisasi masyarakat madani? Keterlibatan
masyarakat madani adalah pokok. Mereka termasuk semua jenis
kelompok: organisasi lingkungan, kelompok petani, kelompok pengguna,
kamar dagang, dll. Dalam 20 tahun terakhir terjadi peningkatan
keterlibatan masyarakat madani yang telah membuat pengelolaan
sumber daya alam menjadi berbeda. Mereka adalah pemegang kendali
pada pendekatan lanskap.

Apakah mereka merupakan inisiator yang diutamakan pada inisiatif
lanskap terpadu? Tidak ada pengambil inisiatif yang diutamakan. Semua
tergantung pada siapa saja yang mempunyai energi untuk melakukannya.
Saya tahu berbagai kesuksesan maupun kegagalan dalam semua model.
Pertanyaannya adalah: Begitu Anda mendapatkan pemimpin, sejauh
mana kelompok yang memimpin tersebut mendominasi kelompok yang
lain. Idealnya Anda mempunyai organisasi unggulan di lebih dari satu
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sektor. Hal itu akan mencegah satu organisasi dan kepentingannya
menjadi dominan.

Bagaimana Anda mencegah inisiatif-inisiatif tersebut menjadi
berantakan ketika satu dari organisasi unggulan keluar, contohnya
ketika pendanaan selesai? Inisiatif lanskap terpadu memang memerlukan 
dukungan awal, namun pada akhirnya inisiatif ini harus bisa berjalan
secara mandiri, tanpa tergantung pada organisasi dari luar. Untuk itu
Anda perlu melibatkan kelompok-kelompok yang mempunyai komitmen
jangka panjang. Mereka harus menjadi anggota inti. Mereka bisa saja
perguruan tinggi lokal, pengusaha, petani, pemerintah dan organisasi
masyarakat madani.

Pada berbagai publikasi mengenai pendekatan lanskap, banyak
ditekankan perlunya partisipasi masyarakat lokal dalam proses
pengambilan keputusan. Apakah pendekatan tersebut mempunyai
komponen moral yang eksplisit? Ya, saya dapat mengatakan bahwa
pendekatan yang dikembangkan oleh EcoAgriculture Partners didasari
oleh prinsip-prinsip etika, seperti demokrasi, kepengurusan (steward),
keberlanjutan dan kepenyertaan. Itu berarti kita akan mencurahkan
perhatian lebih banyak untuk memberikan suara kepada kelompok
terpinggirkan dalam proses multi-stakeholder. Namun tidak semua inisiatif
tingkat lanskap memerlukan prinsip demokrasi dan partisipasi. Terdapat
pula pendekatan lanskap atas-bawah (top-down), dimana kelompok kecil
elit memutuskan cara pengelolaan suatu lanskap. Pendekatan semacam itu
yang diterapkan untuk restorasi lanskap ditemui di Vietnam, Cina dan
Etiopia. Mereka mungkin melibatkan masyarakat lokal, namun seringkali
minimal–hanya cukup untuk mencegah perselisihan. Hal ini memprihatinkan
saya. Sejak pendekatan lanskap lebih menjadi arus utama, Anda mulai
melihat aliran uang dari para pelaku luar yang datang dengan
kepentingan tertentu, contohnya program REDD, organisasi konservasi
keanekaragaman hayati dan pelbagai perusahaan besar. Mereka semua
memiliki agenda tersendiri. Mereka mungkin menamai intervensinya
sebagai pendekatan lanskap dan membangun landasan bagi para
pemangku kepentingan, namun pertanyaannya adalah sejauh mana
mereka dapat benar-benar mendorong partisipasi dan negosiasi dalam
basis kesetaraan.
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4. Tata kelola lanskap

Kesepakatan pengaturan tata kelola lanskap merupakan ruang

kebijakan publik dimana berbagai pelaku dapat mendiskusikan

agendanya masing-masing.
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Bagaimana pendekatan lanskap dipersiapkan? Dengan kata lain:
bagaimana jenis-jenis kesepakatan pengaturan tata kelola yang dibutuhkan?
Berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan lanskap, pengaturan tata kelola
idealnya dapat mendorong terbentuknya rancangan lanskap bersama melalui 
sebuah proses kolaboratif dari pelaku pemerintah, swasta, dan masyarakat
madani, yang memungkinkan adanya kesinambungan proses pembelajaran
dan adaptasi. Pengaturan tata kelola juga diperlukan untuk memungkinkan
adanya keterikatan dan saling mendukung antara pelaku pemerintah dengan
non-pemerintah, dan keperluan untuk mencegah adanya satu pelaku tertentu
menjadi lebih kuat daripada yang lain (Kozar dkk, 2014). Lebih lanjut lagi,
pengaturan tata kelola seharusnya tidak hanya melibatkan pemangku
kepentingan yang berada di dalam lanskap itu saja, namun juga para pelaku
pada tingkatan skala yang lebih tinggi. Inisiatif lanskap misalnya mungkin
dapat dimasukkan dalam program nasional, seperti strategi-stategi REDD+
(Minang dkk, 2015d).

Membangun kesepakatan pengaturan tata kelola lanskap sangat
menantang. Berdasarkan pada sebuah studi di Basin Kongo, Endema dkk
(2010) menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan kerangka kerja yang
efektif untuk mendorong negosiasi antar para pemangku kepentingan yang
aktif di dalam suatu lanskap, dan bahwa berbagai ambisi dalam pendekatan
lanskap cenderung melebihi kapasitas organisasi yang terlibat–terutama
ketika diterapkan pada berbagai area yang luas dengan banyak pemangku
kepentingan. Namun walaupun pengaturan tata kelola lanskap sangat rumit,
Kozar dkk (2014) berpendapat bahwa kemungkinan suksesnya telah
meningkat. Banyak negara yang sedang menjalankan transisi dari pengen-
dalian lahan dan sumber daya alam yang berpusat pada Pemerintah, menuju
distribusi kewenangan di antara masyarakat madani, sektor swasta dan
Pemerintahan lokal.   

Ros-Tonen dkk (2014) menekankan bahwa tata kelola lanskap yang
efektif membutuhkan modal sosial tertentu, seperti kepercayaan, aturan dan
norma bersama, dan keterikatan di dalam dan di antara kelompok-kelompok
pemangku kepentingan. Tanpa hal tersebut, proses-proses pembelajaran dan
negosiasi di lintas skala yang rumit dan berbagai tingkatan, kemungkinan
tidak akan sukses.12 Mereka juga menekankan bahwa tata kelola lanskap
yang efektif sangat terbantu oleh kehadiran organisasi “yang menjadi
jembatan” (misalnya LSM atau lembaga penelitian), yang menciptakan
hubungan antar pelaku yang berbeda. Organisasi-organisasi tersebut dapat
memainkan peran kunci dalam memfasilitasi negosiasi-negosiasi berbagai
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pemangku kepentingan (multi-stakeholder), pembelajaran bersama dan
pengelolaan konflik, serta dapat juga berfungsi sebagai perantara
pengetahuan.

4.1   Bentuk-bentuk tata kelola lanskap

Sebuah kesepakatan pengaturan tata kelola lanskap dapat berbentuk
formal atau informal/sementara. Hal itu dapat tertanam pada organisasi
yang telah ada (contohnya, dinas tertentu pada Pemerintahan lokal) atau
membentuk jejaring antar berbagai pelaku. Pengaturan juga bervariasi
menurut jumlah dan tipe pemangku kepentingan yang terlibat, dan
bagaimana mereka terwakili. Van Oosten dkk. (2014, berdasar pada Treib
dkk, 2007) membedakan antara tiga tipe kesepakatan pengaturan tata
kelola:

· Pengembangan perangkat pengelolaan yang didasari oleh pengetahuan
profesional dan peraturan yang mengikat. Tanggung jawab pengelolaan
mungkin dapat dibagi dengan pelaku lainnya–contohnya Pemerintah
dapat melatih pemangku kepentingan lain untuk menjadi mitra pengelola,
atau mungkin memberikan partisipasi yang lebih besar dalam proses
perencanaan tata guna lahan–namun pengaturan tersebut tetap berdasar
pada kewenangan terpusat.

· Menciptakan landasan bagi pengambilan keputusan berbagai pemangku
kepentingan. Perhatian diberikan secara khusus untuk pembentukan
interaksi baru di antara para pemangku kepentingan, sehingga mereka
bisa mencapai pengambilan keputusan bersama, yang melibatkan proses
negosiasi, mediasi konflik, dan perhitungan untung-rugi timbal balik yang
rumit.

· Menciptakan ruang institusi baru. Ini berarti bahwa pelaku dari berbagai
tingkatan dan skala yang berbeda, secara bersama-sama menciptakan
institusi campuran baru, yang mensiratkan adanya kombinasi kreatif dari
kelembagaan tradisional dengan mekanisme tata kelola baru. Hal ini
membutuhkan kelenturan peraturan-peraturan yang dirancang oleh para
pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Tiga kasus di Indonesia yang diamati oleh Van Oosten dkk (2014)
memperlihatkan bahwa pengaturan tata kelola dapat menjadi dinamis.
Mereka dapat, contohnya, berevolusi dari pendekatan pengelolaan
profesional yang umum, dengan Pemerintah bertanggung jawab atas aturan
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dan undang-undang, menjadi pengaturan yang memungkinkan keterlibatan
berbagai pemangku kepentingan, dengan perhatian yang lebih besar pada
kepentingan lokal. Pada kasus tersebut, perubahan tersebut diinisiasi oleh
para pemangku kepentingan melalui proses informal. Mengubah pengaturan
formal menjadi pengaturan yang lebih fleksibel, menghasilkan pengaturan
baru dengan proses pengambilan keputusan spasial yang lebih horisontal.
Namun hal ini membuktikan bahwa sulit untuk memasukkan pengaturan-
pengaturan baru tersebut di struktur vertikal lembaga pemerintah, misalnya
pada mekanisme perencanaan formal. 

Berdasarkan sebuah tinjauan pada berbagai pengaturan tata kelola
tingkat lanskap, Kozar dkk (2014) menunjukkan bahwa banyak pengaturan
yang telah ada beroperasi sebagai jejaring sukarela dan informal, dengan
derajat swakelola tertentu. Mereka biasanya bertujuan untuk mendukung
inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran bersama. Dimungkinkan terbentuknya
konstruksi kelembagaan yang berbeda, seperti pada landasan berbagai
pemangku kepentingan, forum-forum, dan struktur pengelolaan bersama. Hal
ini memungkinkan untuk  menjembatani berbagai skala yang berbeda dan
melibatkan berbagai tipe pelaku. Mereka berada pada ruang-ruang
kebijakan publik dimana berbagai pelaku dapat mendiskusikan agenda
mereka masing-masing, memungkinkan secara besama mengembangkan
prinsip-prinsip dan rencana-rencana aksi.  

4.2 Apa yang berjalan?

Di dalam literatur, opini tentang efektivitas dari berbagai tipe
pengaturan tata kelola yang berbeda sangatlah bervariasi. Beberapa
penulis menekankan perlunya memasukkan inisiatif lanskap di dalam struktur
juridiksi yang sudah ada (misalnya Rodrigues de Aquino dan Griffin, 2014),
sementara penulis lainnya berpendapat untuk pengaturan yang fleksibel dan
informal dimana pemerintahan lokal sebagai satu dari banyak mitra yang
setara, contohnya melalui pengembangan kerangka kerja dimana para
pemangku kepentingan yang berbeda dapat mendiskusikan pilihan-pilihan
dan timbal balik untung-rugi (trade-off) serta membangun solusi bersama
(contohnya, Ho dkk, 2014).

Van Oosten (2013) berpendapat bahwa struktur perencanaan formal
yang bersifat atas-bawah (top-down) menjadikannya sulit untuk digabungkan
dengan proses perencanaan yang lebih bawah-atas (bottom-up) dan
berakhiran terbuka (open ended). Dia mengajukan pandangan mengenai tata
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kelola lanskap yang meninggalkan institusi pemerintahan formal menuju pada
jejaring informal serta koalisi dan kemitraan publik-swasta yang berdasarkan
pada proses pembelajaran bersama. Pengalaman dengan COMDEKS –
sebuah proyek UNDP yang ditujukan pada pengelolaan lanskap berbasis
masyarakat di 20 negara–juga menyarankan bahwa membangun
‘komunitas-komunitas berkepentingan’ yang fleksibel dan informal di tingkat
lanskap akan lebih efektif dibanding dengan membentuk institusi-institusi
negara formal di tingkat lanskap tersebut (Salvemini dan Remple, 2014).
Namun, Zagt dan Chavez-Tafur mencatat bahwa pengaturan tata kelola
informal yang fleksibel mungkin akan menghadapi beberapa tantangan yang 
serupa dengan yang dihadapi oleh pengaturan formal ketika menjumpai
urusan kesetaraan keterwakilan dan partisipasi, dan posisi dari kelompok-
kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Mereka juga mengingatkan bahwa
pengaturan informal mungkin kurang memiliki legitimasi dan mandat yang
diperlukan untuk dapat menegakkan kesepakatan. 

Kozar dkk (2014) mengintisarikan pengalaman-pengalaman terkait
dengan pengaturan Pemerintah pada tingkat lanskap dan menyimpulkan
bahwa tidak ada satupun pengaturan yang lebih baik dari yang lain, namun
mengusulkan delapan butir berikut untuk sistem tata kelola lanskap yang
efektif:  

· Pilih pengaturan yang mendukung inovasi dan pembelajaran;

· Tumbuhkan peran yang saling melengkapi di antara pelaku pemerintah dan 
non-pemerintah;

· Distribusikan tanggung jawab, hak dan kewenangan di antara pelaku;

· Tugaskan tanggung jawab tata-kelola pada tingkatan yang sesuai;

· Pastikan peran kunci bagi Pemerintah lokal;

· Sertakan kompleksitas ketika diperlukan;

· Pilih pengaturan untuk berbagai fungsi di suatu lanskap;

· Hadapi isu-isu akuntabilitas dan legitimasi.

Intervensi tingkat lanskap yang seringkali ditampilkan sebagai kesuksesan 
adalah kasus-kasus tentang restorasi lanskap, yang bertujuan untuk
merehabilitasi area yang telah terdegradasi, seperti regenerasi yang
dipimpin oleh petani di Sahel (Buck dan Baily, 2014), restorasi lanskap di
Etiopia (contohnya, Deichert dkk, 2014), dan rehablitasi Loss Plateau di Cina
(Soltz dkk, 2013). Dua lokasi terakhir sebagian besar digerakkan oleh
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pemerintah pusat. Walaupun petani lokal dilibatkan dalam kegiatan, namun
program rehabilitasi diterapkan dengan kekuatan negosiasi yang kecil dari
pemangku kepentingan lokal. Contoh tersebut menjelaskan bahwa penafsiran
sukses tergantung pada nilai yang disandang oleh berbagai kriteria. Pada
kasus Etiopia dan Cina misalnya, mungkin mencapai nilai tinggi pada kriteria
ekologi dan produksi, namun nilainya rendah pada kriteria partisipasi dan
demokrasi. 

4.3 Tantangan-tantangan tata kelola

Menyusun dan mempertahankan pengaturan tata kelola lanskap
merupakan tantangan karena sejumlah alasan, termasuk:

· Biaya transaksi yang tinggi: Pengaturan tata kelola lanskap yang efektif
biasanya melibatkan proses yang panjang (contohnya, negosiasi-negosiasi
berbagai pemangku kepentingan) dan menimbulkan biaya tinggi.
Kesuksesannya tergantung pada kualitas keterlibatan para pemangku
kepentingan, sejauhmana berbagai kepentingan dari pemangku
kepentingan yang berbeda diakui, dan tingkat kepercayaan antar
berbagai pemangku kepentingan yang berbeda (Sayer dkk, 2013).

· Kemungkinan terlepas dari batas-batas juridiksi: definisi batasan ekologi
dan sosial budaya sebuah lanskap seringkali melintasi batas-batas
administratif dan politis, dan bahkan terkadang melintasi batas negara
(Van Oosten, 2013).

· Akuntabilitas dan keterwakilan yang dipertanyakan: Pengaturan sukarela
dan swakelola di dalam jejaring kerja memiliki kelebihan dapat dimiliki
bersama oleh para pelaku, sehingga mendorong sinergi dan aksi yang
kolektif. Namun kelemahannya adalah pengaturan tersebut terletak di luar
struktur demokrasi yang formal sehingga dapat menimbulkan pertanyaan
terkait akuntabilitas dan keterwakilan. Apakah pelaku yang aktif pada
suatu struktur tata kelola lanskap benar-benar mewakili kelompok yang
mereka klaim telah diwakili, dan dapatkah mereka mempertanggung-
jawabkannya? Terlebih lagi, pengaturan tersebut mungkin tidak diakui
sebagai sistem tata kelola yang layak oleh Pemerintah.

· Ketidakseimbangan kekuatan: Mungkin terdapat perbedaan kekuatan di
antara para pelaku dalam suatu lanskap. Sehingga pengaturan tata kelola
lanskap perlu memastikan bahwa pelaku yang paling kuat (contohnya,
perusahaan perkebunan besar) tidak mendominasi proses pengambilan
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keputusan (Kozar dkk, 2014), atau menahan diri dari berpartisipasi dalam
pengaturan-pengaturan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. 

· Perhatian terhadap aneka skala yang berbeda: Pengaturan-pengaturan
tata kelola lanskap harus mencari cara untuk meliput keterkaitan antar
skala yang berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan suatu
lanskap berasal dari luar lanskap (contohnya, pasar dan migrasi). Selain itu, 
apa yang terjadi di dalam sebuah lanskap menimbukan konsekuensi pada
skala yang lebih besar. Contohnya, apa yang terjadi dalam sebuah
lanskap dapat mengganggu pelbagai aktivitas pada lanskap lainnya, dan
dikenal dengan istilah imbas (leakage) (Minang dkk, 2015d). 

· Menyeimbangkan tujuan: Satu dari tantangan utama pada tata kelola
lanskap adalah fakta bahwa manfaat penghidupan dinilai di tingkat lokal,
sementara banyak jasa-jasa lingkungan dinilai di skala yang lebih tinggi.
Sebagai contoh, penduduk perkotaan di daerah hilir akan menghargai
persediaan air bersih, sementara masyarakat internasional akan
menghargai upaya perlindungan spesies yang terancam. Menyesuaikan
berbagai tujuan seperti itu sangatlah rumit, karena mereka tidak selalu
sejalan. Pertanyaan yang terkait adalah siapa yang kemudian mewakili
kepentingan barang publik pada tingkatan global seperti iklim dan
keanekaragaman hayati, dan bagaimana. Kepentingan global seringkali
diwakili oleh LSM dan donor internasional, namun keterlibatan mereka
dalam hal ini cenderung berlangsung pada periode waktu yang terbatas
(Kozar dkk, 2014).

Terkait dengan butir terakhir, Van der Horn dan Meijer (2015)
memperingatkan bahwa tidak semua inisiatif yang mengadopsi pendekatan
lanskap, memberikan bobot yang sama terhadap berbagai tujuan. Penulis
membedakan antara inisiatif lanskap yang digerakkan berdasar kepentingan 
masyarakat, berdasar perhitungan keuntungan dan berdasar keprihatinan
pada kondisi bumi, dan berpendapat bahwa masing-masing memiliki titik buta 
(blind spots). Inisiatif yang digerakkan berdasarkan kepentingan masyarakat
mungkin mendukung upaya pemberdayaan petani skala kecil dibanding
dengan kepentingan pihak lain seperti perusahaan besar, namun cenderung
fokus hanya pada jasa-jasa lingkungan yang memberi keuntungan langsung
dan dalam jangka pendek. Demikian juga, upaya perlindungan keaneka-
ragaman hayati jangka panjang mungkin tidak menjadi agenda penting bagi
inisiatif yang digerakkan berdasar perhitungan keuntungan yang diprakarsai
oleh kepentingan komersial skala besar. Sementara inisiatif yang digerakkan
karena adanya keprihatinan pada kondisi bumi mempunyai resiko sebagai
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pendekatan yang bersifat dari atas ke bawah (top-down) karena berdasar
pada kepedulian global.  
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Kotak 7. Insentif Keuangan

Mankad (2014) membedakan antara tiga tipe insentif keuangan yang
dapat digunakan secara berurutan (satu di atas yang lain) atau
bersamaan (paket bersama). Pertama, bank-bank, dana-dana investasi
atau perusahaan-perusahaan swasta dapat menyediakan kredit untuk
mendorong pelaku berubah ke praktek-praktek pengelolaan
berkelanjutan. Kedua, insentif keuangan dapat berasal dari berbagai
pasar-pasar produk yang merangsang pengelolaan lanskap terpadu,
contohnya, melalui sertifikasi. Ketiga, pengurusan (steward) ekosistem yang 
menyediakan jasa-jasa lingkungan dapat dihubungkan dengan para
pengguna jasanya melalui skema Payments for Ecosystem Services (PES).
Pada contoh terakhir, program-program untuk pengurangan emisi dari
penggundulan hutan dan kerusakan hutan (Reducing Emissions from
Deforestation and forest Degradation - REDD+) mungkin menarik (lihat
Rodrigues de Aquino dan Griffin (2014) sebagai contoh yang terjadi di
Oromia, Etiopia). Namun risiko dari program tersebut adalah karena
digerakkan dari luar/eksternal tanpa konsultasi yang cukup dan
kesepakatan dari pelaku lokal. Untuk menghindari intervensi yang bersifat
dari atas ke bawah (top-down), proyek-proyek PES dan REDD+ yang sudah
ada perlu mengadopsi prinsip-prinsip dasar pendekatan lanskap (lihat,
contohnya Namirembe dan Bernard, 2015; Kissinger dkk, 2015). 
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Kotak 8. Mengembangkan sebuah lanskap cerdas-iklim di
Ghana barat

Pada tahun 2010, Rainforest Alliance dan Olam (sebuah perusahaan
makanan internasional dan pedagang besar coklat) memulai sebuah
proyek yang mengembangkan lanskap “cerdas-iklim” di Distrik
Juabeso-Bia, Ghana Barat. Proyek tersebut berfokus pada area sekitar
36.000 hektar, yang terdiri dari wanatani coklat, lahan tanaman pangan
dan sisa-sisa hutan, yang berlokasi di antara dua kawasan dilindungi yang 
besar. Produktivitas kebun coklat menurun sedangkan penanaman pohon
coklat mengarah pada penggundulan hutan. Proyek tersebut bertujuan
untuk membalikan kecenderungan negatif ini dengan mendukung
penanaman coklat cerdas-iklim dan mengembangkan mata pencaharian
alternatif lainnya, sambil membatasi pembalakan hutan alami dan
mendorong restorasi sisa-sisa hutan di dalam lanskap. Tujuan tambahan
lainnya adalah menyiapkan masyarakat untuk terlibat pada
proyek-proyek REDD+ selanjutnya di area tersebut.

Dengan menggunakan jaringan suplai Olam, proyek tersebut melibatkan
sekitar 2.800 petani. Melalui sekolah-sekolah pertanian lapang, para
petani dilatih dalam praktek pertanian cerdik-iklm (misalnya coklat di
bawah naungan, yang dapat menahan volume karbon dua kali lebih
banyak dibanding coklat yang tidak dinaungi). Proyek tersebut juga
membantu petani mendapatkan tambahan pendapatan dari beternak
lebah. Petani dibantu melalui restorasi ekosistem, perbaikan kualitas lahan 
kosong dan perlindungan hutan, serta mendapatkan pelatihan tentang
cara menghitung stok karbon di ladang. Para guru dilatih mengenai
pendidikan iklim. Perangkat penghitungan karbonpun telah
dikembangkan sehingga dapat digunakan pada tingkat lanskap. Proyek
tersebut membantu terbentuknya kelompok produsen, koperasi petani dan 
Dewan Pengelolaan Lanskap (Landscape Management Board) yang
berisikan perwakilan masyarakat di area tersebut (dinominasikan oleh
masyarakat sendiri). Dewan Pengelolaan Lanskap terlibat di setiap
langkah dari proyek, dan berfungsi sebagai penghubung antara
pengelola proyek dan masyarakat lokal.

Lebih dari 6.000 hektar lahan yang ada sekarang telah disertifikasi,
memenuhi  standar dari Sustainable Agriculture Network (SAN) dan secara
sukarela menjalankan panduan dari Climate Module. Perusahaan
membayar dengan harga premium untuk coklat yang bersertifikat, dan
menawarkan akses pasar yang lebih jelas. Berdasarkan wawancara
dengan para petani, diperkirakan panen meningkat antara 15% dan
30% pada pertanian yang telah disertifikasi, sehingga meningkatkan
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Lanjutan Kotak 8.

penghasilan rata-rata sebesar 25%. Totalnya sekitar 50.000 pohon
ditanam sebagai naungan tanaman coklat di lahan, dan 50.000 pohon
lainnya di lahan yang masih kosong. Semua 2.800 petani menjadi
anggota koperasi. Dewan Pengelolaan Lanskap tetap berperan aktif dan
diharapkan memainkan peran kunci mengkordinasikan aktivitas-aktivitas
REDD+ di masa depan.

Proyek tersebut telah memperoleh sukses yang signifikan dalam hal luasan 
area pertanian dengan produk bersertifikat, pembangunan kapasitas dan 
pengembangan organisasi. Pendapatan meningkat, dan masyarakat lebih 
siap untuk percontohan-percontohan REDD+ di masa depan. Namun dari
perspektif perusahaan muncul gambaran lain. Biaya yang dikeluarkan
perusahaan menjadi lebih dari dua kali lipat biaya usaha bisnis biasa
pada skala serupa. Pengembalian investasi (Return on Investment) terlalu
rendah. Olam berniat untuk belajar dari proyek itu dengan
mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan elemen apa
saja yang dapat direplikasi di tempat lain (Brasser, 2013; Noponen dkk,
2014; Christian Mensah, komunikasi pribadi; lihat juga wawancara
dengan Christian Mensah dalam laporan ini). 
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Wawancara dengan Cora van Oosten

 “Tata kelola lanskap adalah tentang jejaring kerja”

Sebagai seorang ahli geografi manusia, Cora van Oosten menekankan
pentingnya memperhatikan kekhasan tiap dan setiap tempat. Karena
setiap lanskap mempunyai karakteristik tempat yang khas. Dia
berpendapat bahwa tempat itu sendirilah yang harus dilihat sebagai titik
awal perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Sejalan dengan
ini, dia mempercayai para ‘pemimpin lanskap’, yaitu masyarakat lokal
yang memutuskan untuk bertindak karena ingin mengambil peran dalam
menentukan masa depan lanskap yang mereka anggap sebagai miliknya.
Rasa “memiliki tempat”, menurut Oosten merupakan faktor penggerak
penting untuk aksi dan perubahan kolektif. Van Oosten bekerja pada
Wageningen UR, dan bertanggungjawab pada beberapa proyek
penelitian tentang pengaturan tata kelola lanskap. Berikut penjelasannya
tentang apa yang dipelajari dari berbagai proyek tersebut.

Anda telah mempelajari berbagai pengaturan tata kelola lanskap.
Dapatkah anda mengatakan apa yang berhasil dan apa yang tidak?
Tidak. Kami telah mengirimkan mahasiswa untuk melacak dan mempelajari 
pengaturan tata kelola lanskap di berbagai negara, dan mereka semua
kembali dengan contoh-contoh yang samasekali berbeda. Saya pikir
bahwa inilah ilustrasi dari esensi pendekatan lanskap. Tidak ada yang
namanya cetak biru. Anda akan sering mendengar tentang perluasan atau 
replikasi dari pendekatan lanskap, namun hal ini sepenuhnya hal yang
berbeda, karena tidak cukup memperhatikan keunikan-keunikan
karakterteristik dari suatu tempat. Pendekatan lanskap merupakan sebuah 
perspektif yang membantu anda menemukan kekuatan tertentu dari
sebuah lanskap.

Bagaimana hal itu dianggap baru? Banyak pendekatan-pendekatan
yang ada berfokus pada satu tema atau sektor, karenanya tidak mengacu 
pada keterkaitan yang sebenarnya terkandung di antara tema-tema atau 
sektor-sektor dalam suatu lanskap. Organisasi konservasi menekankan
pentingnya fungsi ekologi dari suatu lanskap. Pengusaha pertanian
cenderung fokus pada fungsi produksinya. Dan organisasi masyarakat
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madani melihatnya dari perspektif hak asasi manusia. Akan tetapi dalam
pandangan saya lanskap adalah konsep kewilayahan (spasial). Hal ini
biasa digunakan oleh para ahli geografi yang tidak berfikir topik atau
sektor, melainkan lingkup kewilayahan.

Apakah pendekatan lanskap mengacu pada sebuah metode tertentu?
Melaksanakan sebuah pendekatan lanskap memerlukan desentralisasi
yang nyata. Yaitu membawa proses pengambilan keputusan spasial ke
tingkatan terendah yang memungkinkan. Namun tetap membutuhkan
kolaborasi yang kuat pada tingkat lanskap, karena kebanyakan masalah
lanskap melebihi batasan lokal. Hal ini seringkali menjadi masalah, karena 
desentralisasi administrasi secara politik mengikuti batasan administrasi,
yang jarang seiring dengan perbatasan sosial-ekologi lanskap-lanskap.
Oleh karenanya kolaborasi yang kuat lintas perbatasan administratif,
tingkat dan skala merupakan prasyarat untuk membuat pendekatan
lanskap berhasil.

Dalam publikasi terbaru, anda berpendapat bahwa pengelolaan
lanskap yang efektif memerlukan pengaturan tata kelola yang informal 
dan fleksibel. Apakah pengaturan-pengaturan tersebut memerlukan
suatu inisiator?  Ketika ada inisiator dari luar, (hal ini) biasanya disebut
Inisiatif Lanskap Terpadu (ILT) (Integrated Landscape Initiative - ILI). Saat ini
sepertinya kebanyakan perhatian tertuju pada inisiatif-inisiatif yang
dilembagakan tersebut, sementara saya ingin menarik perhatian pada
inisiatif-inisiatif informal lokal yang sudah ada dalam lanskap tersebut. Di
banyak lanskap, terdapat sistem-sistem pengelolaan dan pengaturan tata 
kelola tradisional yang memutuskan alokasi atas berbagai hak dan
sumber daya. Di seluruh dunia, sistem pengelolaan yang sejarahnya
berevolusi telah mengatur akses terhadap hak dan sumber daya, serta
penggunaan lahan. Sebagai contoh, di Afrika Barat, petani dan
penggembala selalu mempunyai perjanjian informal yang mengatur pola
migrasi pertanian-penggembalaan serta penggunaan lahan musiman.
Pada musim kemarau, penggembala diijinkan memasuki lahan dimana
kotoran ternak-ternak mereka dapat menyuburkan tanah. Mereka harus
pergi lagi ketika musim penghujan, dimana petani akan menggunakan
lahan untuk menamam tanamannya. Pengaturan tersebut diadaptasi
dengan sempurna pada kondisi-kondisi ekologi dan sosio-ekonomi yang
spesifik dan seharusnya menjadi dasar pengelolaan lanskap. Pengaturan
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seperti inilah yang seharusnya menjadi dasar pengembangan pengelola-
an lanskap.

Siapa yang perlu membangun (lanskap) berdasarkan pengaturan
seperti itu? LSM, atau perencana dari Pemerintah, atau perusahaan
swasta yang menginginkan sumber mereka berproduksi secara
berkelanjutan. Mereka semua harus memahami apa yang berjalan dan
dinamika yang ada dari suatu tempat, dan menggunakan mekanisme lokal 
yang terbentuk sebagai dasar dari langkah-aksi mereka. Tentunya
mekanisme-mekanisme tersebut harus diadaptasi dan disesuaikankan
dengan perubahan kondisi. Hal ini memerlukan perencanaan interaktif
yang tinggi, menggabungkan pengaturan lama dengan perundangan
yang baru, dan secara kreatif membentuk pengaturan kelembagaan yang 
baru. Francis Cleaver menyebut proses ini sebagai ‘institutional bricolage’
[Cleaver, 2012]. Istilah tersebut menggambarkan secara tepat apa yang
saya maksud dengan membuat pengaturan baru yang dikerjakan sendiri
(do-it-yourself), yang sesuai dengan kondisi-kondisi sosioekonomi terkini,
tetapi tetap berakar pada tempat tersebut. Terkadang proses tersebut
membutuhkan masukan dari pihak luar, namun pelaku dari pihak luar harus 
hati-hati untuk tidak mengambil alih tanggung jawab, dan melembagakan
melebihi dari yang diperlukan. Saya mengetahui beberapa ILT yang
karena diformalisasi, telah mengacaukan pengaturan yang sudah ada
dan melemahkan pelaku lokal. Saya berpendapat bahwa pelaku dari luar 
tidak seharusnya menjadi kekuatan penggerak, tetapi harus membantu
menguatkan apa yang sudah ada. Pemangku kepentingan lokal suatu
lanskap adalah yang terpenting. Jadi Anda harus memahami peran
mereka. Bagaimana masyarakat dan pebisnis dalam lanskap mencari
penghidupan dan bagaimana mereka melihat hal tersebut berevolusi
seiring waktu? Seberapa baik hubungan antar pelaku lokal terhadap
jaringan kerja pada tingkat dan skala yang lebih tinggi? Dan, siapakah
penentu pengaturan lanskap? Mereka adalah pelaku lokal yang mampu
menggerakkan masyarakat dan membuat hubungan dengan jaringan
politik dan bisnis.  
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Banyak Inisiatif Lanskap Tepadu (ILT) yang dimulai oleh perusahaan
atau lembaga konservasi, yang berarti bahwa inisiator mempunyai
kepentingan dalam lanskap. Jika Anda mempunyai kepentingan, maka
Anda juga mempunyai tanggung jawab. Jika Anda membangun bisnis
utama Anda berdasar pada sebuah lanskap, maka Anda harus menyadari 
dampak bisnis Anda terhadap lanskap tersebut. Anda harus mengetahui
tidak hanya konsekuensi ekologisnya, tapi juga konsekuensi sosial dari
kehadiran Anda dalam lanskap yang bersangkutan. Terlebih lagi satu
lanskap dapat saja menaungi beberapa ILT, yang diinisiasi oleh
kelompok-kelompok pelaku yang berbeda. Mungkin satu diinisiasi oleh
Coca Cola, yang lain oleh WWF, yang lain lagi oleh organisasi swadaya
nelayan, dan lain-lain. Tidak satupun dari kesemuanya itu dapat
mengklaim menjadi kekuatan pengelola tunggal. Itu adalah bagaimana
saya melihat tata kelola lanskap: tidak hanya sebagai satu landasan
(platform) atau sebuah jejaring, namun lebih sebagai sebuah konstelasi
jaringan yang sebagiannya tumpang tindih, yang kesemuanya memainkan 
peran tertentu dan bersama-sama membangun suatu sistem tata kelola
lanskap. Dengan demkian, tata kelola lanskap adalah tentang jejaring. 

Ketika masing-masing ILT mewakili kepentingan tertentu, siapa yang
akan mengambil tanggung jawab untuk kepentingan kolektif jangka
panjang? Apakah hal itu merupakan tugas Pemerintah? Tidak hanya
Pemerintah yang mewakili kepentingan kolektif jangka panjang, namun
perusahaan dan masyarakat juga. Dalam pandangan saya, Pemerintahan 
hanya salah satu dari banyak pelaku yang membentuk tata kelola
lanskap. Permasalahan pemerintah adalah karena mereka terikat dengan
batasan administratif, sementara ILT dan pengaturan tata kelola informal
seringkali akan melewati batasan-batasan tersebut. Masalah utama
dengan perencanaan formal adalah didasarkan pada penggunaan
aturan-aturan dan undang-undang yang baku, sementara lanskap adalah
dinamis dan memerlukan pengaturan tata kelola yang fleksibel.

Apakah Anda mengatakan bahwa perencanaan seharusnya lebih
fleksibel? Tepat sekali! Hal tersulit bagi seorang perencana adalah untuk
mengganti rencana. Di universitas, para mahasiswa belajar bagaimana
cara membuat berbagai aturan, namun langkah selanjutnya adalah
belajar bagaimana untuk menggantinya. Para perencana harus belajar
untuk melihat lanskap dan dinamikanya. Tidak ada keharusan untuk
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membuat institusi-institusi perencanaan yang baru, namun kita harus untuk
membuat yang sudah ada menjadi lebih terbuka dan lebih fleksibel. 

Pengaturan yang fleksibel sangatlah sulit untuk ditegakkan? Ya benar,
mungkin akan selalu ada pelaku yang bertindak tidak bertanggung
jawab. Maka Anda memerlukan para LSM untuk berfungsi sebagai
pengawas-pengawas. Dan Anda memerlukan Pemerintah untuk
menyiapkan kondisi dan aturan yang dapat ditegakkan. Pengaturan yang 
benar-benar informal dan fleksibel mungkin hanya merupakan
angan-angan.

Apakah regulasi dari atas ke bawah (top-down) tidak dapat dihindari?
Tidak seharusnya kita berfikir pada istilah dari atas ke bawah, atau dari
bawah ke atas. Kita harus bisa menghubungkan antara bawah dan atas.
Membawa keduanya bersama pada jaringan kerja beragam pelaku,
melintas batasan, tingkatan dan skala, namun berakar kuat di lokasi
lanskap. 

Cora van Oosten adalah Penasehat Senior untuk Pengelolaan Sumber
Daya Alam di Center for Development Innovation di Wageningen UR. Dia
adalah ahli geografi manusia, dengan lebih dari 20 tahun pengalaman
dalam pengelolaan sumber daya alam, pendekatan lanskap, tata kelola
sumber daya alam, dan perencanaan spasial secara partisipatif.
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5. Mengukur efektivitas berbagai inisiatif
lanskap terpadu

“Sejarah konservasi dipenuhi dengan sistem pemantauan ambisius

yang telah tidak digunakan lagi” 

(Sayer, Buck dan Dudley 2008:16).

 Mengukur efektivitas berbagai inisiatif lanskap terpadu
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5.1 Penilaian kinerja

Sejalan dengan investasi yang dilakukan oleh banyak organisasi
pembangunan dan konservasi pada berbagai macam inisiatif lanskap terpadu,
maka timbul kebutuhan untuk mengkaji capaian-capaian dari berbagai inisiatif
tersebut. Banyak penulis menekankan pada perlu adanya metode penilaian
untuk mengukur kinerja inisiatif-inisiatif lanskap dan lanskap terpadu (contohnya
Scherr, Shames dan Friedman, 2012; Sayer dkk, 2013; Harvey dkk, 2014;
Kozar dkk, 2014; Sherr dkk, 2014; Hart dkk, 2015; Kissinger dkk, 2015;
Bernard, 2015; Minang dkk, 2015d; Wambugu dkk, 2015; Namirembe dan
Bernard, 2015; Van der Horn dan Meijer, 2015).

Berbagai organisasi konservasi dan pembangunan telah memiliki sistem
pemantauan dan evaluasi (M&E), namun sistem tersebut cenderung hanya
untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan internal dan seringkali digunakan
untuk pelaporan hasil kerja dan keluaran-keluaran proyek. Lagipula sebagian 
besar dari instrumen tersebut tidak dirancang untuk melakukan kajian pada
skala lanskap, serta tidak cukup dilengkapi dengan kemampuan untuk menilai
heterogenitas di dalam lanskap atau ‘imbal-balik antara capaian konservasi
dengan capaian pembangunan (Sayer dkk, 2006). Berbagai upaya telah
dilakukan untuk mengembangkan pendekatan kajian dampak yang dapat
digunakan untuk lebih dari sekedar pemantauan dan evaluasi standar di
tingkat-proyek. Namun demikian, sering kali belum diimplementasikan pada
skala yang signifikan, yang mungkin disebabkan karena tingkat kerumitan
dan konsekuensi biaya tinggi pada pelaksanaanya. Seperti Sayer, Buck dan
Dudley (2008: 16) tuliskan,”sejarah konservasi dipenuhi dengan sistem
pemantauan ambisius yang telah tidak digunakan lagi”.

Tantangan bagi perangkat kajian kinerja di tingkat lanskap adalah
membuatnya tetap sederhana, mudah diadaptasi, dan efektif dari segi biaya.
Hal lain terkait dengan bagaimana penilaian pada sebuah intervensi tertentu
(menggunakan pengukuran efektivitas) dapat dikombinasikan dengan kajian
kinerja dari keseluruhan lanskap (dengan menggunakan pengukuran status).14

Fokus pada pengukuran-pengukuran status mempunyai kelebihan, yaitu dapat
mengungkap efek tidak langsung atau yang tak terduga dari intervensi proyek
dan interaksi di antara berbagai intervensi proyek serta faktor eksternal
lainnya.  Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan data yang lebih
banyak daripada cara pengukuran efektivitas serta tidak menghasilkan
informasi tentang hubungan antara perubahan sistem dan intervensi
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perorangan. Tabel 3 menyajikan perbedaan utama antara pengukuran
efektivitas dengan pengukuran status (Buck dkk, 2006).

 Mengukur efektivitas berbagai inisiatif lanskap terpadu
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Pengukuran Efektivitas Pengukuran Status

Evaluasi capaian suatu proyek
Apakah proyek telah membantu? Berapa
besar dan secara bagaimana?
Kajian langsung terhadap sebab dan 
akibat

Kajian terhadap suatu sistem tanpa 
mengacu pada satu proyek tertentu
Bagaimana kinerja dari keseluruhan 
perubahan sistem seiring berjalannya waktu?

Sebab dan akibat mungkin sulit ditunjukkan
karena interaksi dan sistem yang rumit
Kajian langsung terhadap lanskap

Evaluasi berfokus pada satu aspek dari 
sistem yang hendak dipengaruhi oleh
rancangan proyek tersebut.

Evaluasi memperhatikan interaksi dan efek
kumulatif dari berbagai proyek, dan mencoba
untuk menjelaskan perubahan-perubahan 
sistem yang diakibatkan oleh faktor-faktor
lainnya.

Dilakukan pada skala yang sesuai dengan
skala proyek

Dilakukan pada skala lanskap

Data diperoleh pada skala proyek. Konteks
dapat dipahami dengan mengacu pada
pengukuran status di tingkat lanskap.

Data dari tingkat proyek dipindahkan ke 
tingkat lanskap dan dilengkapi dengan data
tingkat lanskap lainnya.

Sumber: diadaptasi dari Buck et al. (2006)

Tabel 3. Pengukuran dibandingkan dengan pengukuran statusefektivitas 



5.2 Kerangka kerja pengukuran lanskap

Kerangka Kerja Pengukuran Lanskap (Landscape Measures Framework -
LMF) dikembangkan oleh EcoAgriculture Partners dan Cornell University.
Kerangka kerja tersebut menyediakan cara dan perangkat yang bisa
digunakan oleh pemangku kepentingan lokal yang bekerja di dalam lanskap,
untuk mengkaji capaian- capaian dari praktek pengelolaan skala lanskap
pada upaya konservasi keanekaragaman hayati, produksi berkelanjutan dan
penghidupan pedesaan. Satu dari perangkat utama yang dikembangkan
adalah Kartu Nilai Kinerja Lanskap (Landscape Performance Scorecard-LPS),
berdasarkan pada empat tujuan dan 20 kriteria untuk mengkaji kinerja
lanskap (lihat Tabel 4). Metode ini bertujuan untuk mengkombinasikan
pengukuran efektivitas dari tiap intervensi dengan pengukuran status dari
suatu lanskap secara keseluruhan. Untuk itu, metode ini menggabungkan
antara data dan hasil pemantauan dari berbagai inisiatif di dalam lanskap,
dengan data tambahan pada lanskap.  Pengkajian dirancang untuk diulang
pada selang waktu yang teratur (Buck dkk, 2006). 
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Kotak 9. Contoh-berbagai indikator untuk mengukur kinerja
lanskap

Sherr dkk (2014) menyarankan lima indikator umum yang dapat
digunakan untuk mengkaji kinerja suatu lanskap:

• Jumlah dari inisiatif lanskap terpadu.

• Bagian dari area pertanian yang dikelola dengan praktek-praktek
ramah air, iklim dan keanekaragaman hayati.

• Area yang terus menerus tertutup oleh vegetasi.

• Kekuatan dukungan kebijakan nasional untuk pengelolaan lanskap
terpadu.

• Perbaikan berbagai dimensi kesejahteraan manusia.

Rincian lebih lanjut mengenai upaya pengembangan perangkat indikator
untuk memantau perkembangan pada skala lanskap dapat dilihat pada,
Dumanski, 1997; Sheil d k k , 2004; Tongway dan Hidley, 2004; Cassatella
dan Peano, 2011; Milder dkk, 2015; s i s t e m  m o n i t o r i n g  Vital Signs
(http://vitalsigns.org); dan CIFOR’s Criteria and Indicators Toolbox Series
(http://www.cifor.org/acm/pub/toolbox.html)



Sebagai tambahan pada upaya konservasi keanekaragaman hayati,
produksi pertanian dan penghidupan pedesaan, Landscape Measures
Framework (LMF) memperlakukan “institusi’ sebagai dimensi yang terpisah
dari kinerja. Kerangka kerja menganggap kapasitas institusi sebagai sebuah
tujuan nyata dari inisiatif lanskap terpadu, karena pengelolaan lanskap di
masa mendatang tergantung pada kualitas institusi. Dengan kata lain: sebuah
lanskap mungkin menunjukan kinerja yang baik pada berbagai indikator
konservasi, produksi dan penghidupan di saat ini, namun bila institusi yang
memadai sangat kurang, maka kemungkinan besar kinerja lanskap akan
memburuk di masa mendatang.  Maka memasukan dimensi ini dalam kerangka 
kerja pengkajian dapat membantu memperkirakan arah kecenderungan
kondisi lanskap seiring waktu (Buck dkk, 2006). 
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Tujuan Pertanyaan

Tujuan Konservasi:
melestarikan, memelihara, dan merestorasi 
keanekaragaman hayati alami dan jasa-jasa
lingkungan. 15

Apakah lanskap mengandung kuantitas yang 
mencukupi dan konfigurasi habitat alami dan semi-
alami yang sesuai untuk melindungi keaneka-
ragaman hayati asli?

Apakah habitat alami dan semi-alami di dalam 
lanskap mendekati komposisi dan struktur habitat 
yang dalam sejarahnya dulu ditemukan di dalam
lanskap?

Apakah populasi spesies penting yang berada di 
dalam lanskap secara biologis dapat
berkembang?

Apakah lanskap memberikan jasa-jasa lingkungan
penting secara lokal, regional, dan global?
Apakah wilayah alami dan sumber daya air ter-
sangga secara memadai dari area produktif dan
dari aktivitas?

Tujuan Produksi: 
Lanskap memberikan produksi yang 
berkelanjutan dari tanaman, ternak, ikan, hutan,
dan sumber daya liar yang dapat dimakan.

Apakah sistem produksi sudah memenuhi
permintaan pangan dan produk pertanian dari
konsumen di dalam dan di luar lanskap?
Apakah sistem produksi secara keuangan layak
dan dapatkah beradaptasi dengan perubahan
pada pasar asupan maupun keluaran?
Apakah sistem produksi memiliki ketahanan 
terhadap gangguan, baik dari alam maupun
manusia?
Apakah sistem produksi memiliki dampak netral
atau positif terhadap keanekaragaman hayati
liar dan jasa lingkungan di dalam lanskap?
Apakah spesies dan keragaman varietas tanaman,
ternak, perikanan, dan hutan layak dan diperta-
hankan?

Tabel 4. Kartu-nilai (Scorecard) Kinerja Lanskap



5.3 Tinjauan umum LPFN terhadap inisiatif lanskap
terpadu

Sebagai bagian dari inisiatif Landscapes for People, Food and Nature
(LPFN), sejumlah besar Inisiatif Lanskap Terpadu (ILT) telah ditinjau, termasuk
penilaian pada capaian-capaian mereka (lihat Milder dkk, 2014;
Estrada-Carmona dkk, 2014; Hart dkk, 2015). Untuk setiap ILT, seorang
pemimpin, pengelola atau partisipan menilai efek dari inisiatif pada: (i)
pertanian; (ii) konservasi dan jasa-jasa lingkungan; (iii) penghidupan/mata
pencaharian dan kaum miskin; dan (iv) tata kelola, institusi dan modal sosial.
Tabel 5 menyajikan indikator-indikator yang digunakan. Penilai diminta untuk
mengindikasikan apakah telah terjadi suatu perubahan. Jika iya, apakah
benar perubahan tersebut merupakan hasil dari inisiatif yang bersangkutan.
Untuk setiap dimensi, penilai juga dapat mengindikasikan manfaat lain yang
tidak disebutkan dalam daftar.
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Tujuan Mata Pencaharian:
Lanskap menopang atau meningkatkan mata
pencaharian dan kesejahteraan semua 
kelompok sosial yang tinggal di sana.

Apakah rumah tangga dan masyarakat mampu
memnuhi kebutuhan pokok mereka seraya 
mempertahankan sumber daya alam?
Apakah nilai aset rumah tangga dan masyarakat
meningkat?
Apakah rumah tangga dan masyarakat memiliki
akses yang merata dan berkelanjutan terhadap
cadangan dan aliran sumber daya alam penting?
Apakah ekonomi dan mata penceharian lokal 
tahan terhadap perubahan dinamika baik pada 
populasi manusia dan bukan manusia?
Apakah rumah tangga dan masyarakat memiliki
ketahanan terhadap guncangan eksternal seperti
banjir, kekringan, perubahan harga komoditas,
epidemi penyakit dan lainnya?

Tujuan Institusi:
Lanskap menyediakan tempat untuk institusi 
yang mendukung perencanaan, negosiasi, 
implementasi, mobilisasi sumber daya, dan 
membangun kapasitas yang diperlukan untuk
menyatukan fungsi konservasi, produksi, dan
mata pencaharian

Apakah ada mekanisme dan berfungsi untuk
interaksi lintas-sektoral pada skala lanskap?
Apakah produsen dan anggota masyarakat 
lainnya mempunyai kapasitas yang cukup untuk
belajar dan berinovasi terhadap praktek yang 
akan mengarah pada lanskap terpadu?
Apakah kebijakan publik mendukung lanskap
terpadu?
Apakah rumah tangga dan masyarakat memiliki
ketahanan terhadap guncangan eksternal seperti
banjir, kekringan, perubahan harga komoditas,
epidemi penyakit dan lainnya?

Lanjutan Tabel 4.



Metode ini mengandung sejumlah keterbatasan. Semua data diperoleh
dari laporan yang dibuat sendiri oleh seseorang yang terlibat dalam inisiatif. 
Dengan demikian, akurasinya tergantung pada pengetahuan dari hanya satu
responden dan rentan terhadap terjadinya bias – disengaja ataupun tidak. 
Selain itu, data yang dikumpulkan pada capaian tidak memberikan rincian
mengenai besaran dan jangkauannya, dan capaian tidak dibandingkan
dengan kondisi sebelum adanya inisiatif (baseline) atau skenario kontrafakta.
Namun, karena tujuan dari tinjauan adalah untuk memberikan ulasan umum
dari inisiatif, bukan untuk penilaian mendalam terhadap kasus-kasus tertentu,
maka ‘tarik ulur’ seperti itu tidak dapat dihindarkan.  

5.4 Kajian capaian berdasarkan pada kerangka kerja
permodalan

Sayer dkk (2006) mengembangkan seperangkat indikator kinerja untuk
mengkaji capaian-capaian pada aspek penghidupan masyarakat dan
lingkungan pada berbagai inisiatif lanskap terpadu. Metode yang mereka
kembangkan berbasis pada kerangka kerja permodalan, yang dapat
dibedakan ke dalam lima jenis permodalan16. Metode ini diimplementasikan
ke tiga lanskap di Afrika – wilayah Chaouen di Maroko, Pegunungan
Usambara di Tanzania dan area Sangha di Basin Kongo – berkolaborasi
dengan organisasi konservasi yang aktif bekerja di daerah tersebut.
Lokakarya dengan perwakilan dari semua pemangku kepentingan terkait
digunakan untuk membangun pemahaman bersama mengenai lanskap dan
untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan bagi masyarakat
lokal.  Aktivitas selama lokakarya tersebut termasuk secara partisipatif
mengidentifikasi pendorong utama perubahan lanskap, diskusi mengenai
skenario masa depan yang diinginkan, dan pemilihan berbagai indikator
potensial. Pemilihan indikator merupakan proses terbuka, yang memungkinkan 
peserta lokakarya  memperdebatkan asumsi awal yang diusung oleh proyek
konservasi. Dengan demikian, ini menjadi proses negosiasi mengenai target
apa yang ingin dicapai oleh berbagai pemangku kepentingan.  Intinya
adalah tidak cukup untuk sekedar membuat masyarakat terlibat dengan
agenda proyek, karena yang menjadi tujuan kemudian adalah mendefinisikan 
agenda proyek bersama. Di saat akhir, para peserta terjun ke
lokasi/lapangan untuk mendiskusikan berbagai indikator dengan masyarakat
lokal dan menguji apakah indikator-indikator tersebut secara praktis akan
dapat diterapkan untuk mengukur capaian. Proses ini digunakan untuk
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menyempurnakan perangkat indikator tersebut.  Dengan demikian pemilihan
indikator adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan merupakan suatu proses
penyempurnaan yang terus menerus. 
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Dimensi Indikator

Efek pada 
pertanian

Hasil pertanian per unit area lahan (misal ton per hektar) meningkat
Pertanian menjadi lebih menguntungkan
Jumlah area untuk pertanian dan padang penggembalaan meningkat
Dampak lingkungan dari kegiatan pertanian menurun
Keanekaragaman hayati pertanian (agro-keanekaragaman hayati)
terlindungi atau meningkat

Efek pada 
konservasi
dan jasa-jasa
lingkungan

Spesies langka, terancam, atau terancam punah terlindungi dengan baik
Keseluruhan keanekaragaman hayati dalm satu wilayah terlindungi 
dengan baik
Jumlah atau konektivitas antar habitat alami meningkat
Kualitas, kuantitas, atau ketersediaan air membaik
Jasa-jasa lingkungan yang mendukung pertanian (mis. pasokan air irigasi,
penyerbukan, kesuburan tanah) terpulihkan atau terlindungi
Jasa-jasa lingkungan lainnya (mis. pasokan air perkotaan, pengendalian 
banjir, penyimpanan karbon) terpulihkan atau terlindungi

Efek pada 
penghidupan 
dan 
masyarakat
miskin

Keamanan pangan atau nutrisi untuk mereka yang tinggal di lanskap
membaik
Pendapatan tunai rumah tangga bagi golongan ekonomi rendah
meningkat measures
Ukuran penghidupan non-tunai (mis. aset kebendaan lebih besar, air 
yang lebih bersih atau lebih dapat diandalkan, sumber daya pendidikan
yang lebih baik) membaik
Kerentanan masyarakat terhadap guncangan dan bencana berkurang
(mis. tanah longsor, banjir, kekeringan, epidemi)
Akses pelayanan kesehatan membaik

Efek pada 
tata kelola,
kelembagaan,
dan modal
sosial

Masyarakat lokal memperoleh kapasitas untuk mengelola pertanian dan
sumber daya alam secara berkelanjutan
Masyarakat lokal menjadi lebih berdaya untuk bernegosiasi dan 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara politik
Koordinasi dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan (mis.
masyarakat lokal, pemerintah kabupaten, sektor swasta) membaik
Koordinasi dan kerjasama antar sektor (mis. pertanian, lingkungan 
hidup, kesehatan) membaik
Perempuan memperoleh kekuatan atau kapasitas untuk memperbaiki
tingkat kesejahteraan mereka
Pengetahuan lokal dan tradisional tentang pertanian dan sumber daya
alam terlestarikan dan terpraktekkan

Sumber: Estrada-Carmona dkk (2014), data tambahan

Tabel 5. Indikator-indikator yang digunakan dalam kajian global ILT oleh LPFN 



Selama pengembangan metode, Sayer dkk (2006) mendapati bahwa
jenis-jenis permodalan alami yang dianggap memiliki nilai tinggi oleh
pelbagai organisasi konservasi (misalnya habitat alami yang belum
terganggu dan spesies yang secara global terancam) biasanya tidak menjadi
prioritas bagi penduduk lokal. Mereka lebih tertarik pada kekayaan alam
yang dapat langsung digunakan, seperti produk hutan bukan kayu, kesuburan
tanah dan kualitas air. Oleh karena itu diputuskan untuk membedakan antara
permodalan alami di tingkat lokal dan tingkat global.

Tabel 6 menampilkan seperangkat indikator yang akhirnya dipilih untuk
digunakan di Sangha di Basin Kongo. Mengacu pada pengalaman mereka,
Endamana dkk (2010) melaporkan bahwa mencari kesepakatan untuk
indikator-indikator yang relevan bagi para pemangku kepentingan yang
terlibat ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan semula. Hal ini disebabkan 
oleh skala lanskap, keanekaragaman kepentingan kelompok-kelompok
masyarakat dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Lebih lagi, ternyata
mendiskusikan indikator-indikator pada skala lanskap terbukti sulit, karena
biasanya lahan yang didiskusikan bukan merupakan lahan garapan dimana
mereka bertanggung jawab atau menggantungkan hidupnya.  Ditambah lagi
model pemilihan indikator secara partisipatif menyulitkan niatan para peneliti
untuk menjaga jumlah indikator tetap minimum, karena para pemangku
kepentingan ingin memastikan bahwa kepentingan khusus mereka terpenuhi.

Perangkat indikator yang dipilih pada dua lanskap lainnya hampir
serupa dengan yang digunakan di Basin Kongo. Namun, Sayer dkk (2006)
berpendapat bahwa perangkat inikator yang generik tidak akan pernah
optimal, dan bahwa proses partisipatif berguna untuk mengembangkan atau
menyempurnakan perangkat indikator yang telah ada, agar lebih sesuai
dengan situasi kondisi lokal. Sekaligus dapat memicu dialog dan pembelajar-
an bersama mengenai apa manfaat dan kekurangannya (trade-off) serta
bagaimana sinerginya. Berdasarkan pengalaman ini, mereka menyimpulkan
bahwa pengembangan indikator kinerja tidak bisa dilihat hanya sebagai
perangkat untuk mengukur akuntabilitas, namun harus dapat digunakan
sebagai bagian dari proses negosiasi terhadap tujuan-tujuan konservasi dan
pembangunan. Dengan demikian, dapat menjadi dasar untuk pengelolaan
yang bersifat adaptif. Metode pengkajian kinerja secara partisipatif
membantu memperjelas adanya timbal balik antara manfaat dengan
kerugian atau baik buruk untuk tiap pilihan. Seperti misalnya pada
pertanyaan seperti “Seberapa luas hutan alami yang dapat digunakan untuk
perluasan pertanian?” dan “Apakah adil untuk membatasi akses penduduk
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lokal ke beberapa wilayah alami bernilai konservasi tinggi? Pertanyaan-
pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya oleh badan konservasi,
berdasarkan asumsi mereka tentang apa yang baik dan buruk untuk
penduduk lokal. Oleh karenanya diperlukan proses-proses yang lebih
obyektif dan memperhatikan kesetaraan, dimana pemantauan kinerja
lanskap ini dapat digunakan sebagai alat dalam proses tersebut (Sayer dkk,
2006).
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Jenis
Permodalan*

Indikator-indikator yang Terpilih

Aset-aset
alami lokal

Aset-aset
alami global

Aset-aset
fisik

Aset-aset
sosial

Aset-aset
manusia

Ketersediaan produk-produk hutan non-kayu
Ketersediaan daging hewan liar
Kemajuan sertifikasi
Pencemaran air oleh limbah cair
Siltasi pada saluran-saluran air

Laju penggundulan hutan
Populasi gajah
Populasi gorila
Populasi bongo

Jumlah industri ubi kayu (singkong)
Kualitas perumahan
Jumlah sumber air
Lama tempuh jalanan menuju Ibukota
Jumlah kunjungan wisatawan
Jumlah ijin perburuan rekreasi
Tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di industri-industri pengolahan kayu
Harga tiga bahan makanan pokok

Berfungsinya organisasi lokal di bidang pengelolaan sumber daya alam
Cakupan berbagai inisiatif pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat
Efektivitas lembaga-lembaga pemerintah
Tata kelola tradisional
Persepsi korupsi di sektor publik
Tingkatan aktivitas lembaga swadaya masyarakat lokal
Keterlibatan masyarakat asli pada berbagai inisiatif pengelolaan sumber daya 
alam berbasis masyarakat
Partisipasi masyarakat asli dalam pengambilan keputusan
Penggunaan hasil pajak-pajak kehutanan untuk investasi infrastruktur sosial lokal

Akses ke perawatan kesehatan
Kualitas pendidikan
Jumlah masyarakat yang bekerja berdasarkan kemampuan teknis dan profesional
Adopsi generasi muda terhadap kebiasaan, upacara, dan tradisi
Penggunaan obat-obatan tradisional

Selama lokakarya terlihat bahwa mengukur aset keuangan adalah hal yang sangat tidak mengenakkan, 
mengingat rendahnya kemungkinan masyarakat mendapatkan uang tunai. Oleh karenanya pengukuran 
modal keuangan dihilangkan dari perangkat indikator yang terpilih.

* 

Tabel 6. Indikator-indikator terpilih oleh Endamana dkk (2010)



5.5 Menyertakan dimensi iklim dan tata kelola

Berbagai contoh di atas memberikan pelajaran berharga untuk
pengembangan dan penggunaan perangkat untuk mengukur efektivitas
inisiatif-inisiatif lanskap terpadu dan memperbaiki pengelolaan. Kriteria dan
indikator-indikator yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim dapat ditambahkan.  Selanjutnya, Minang dkk (2015d) menunjukkan
perlunya untuk menilai kualitas proses partisipatif.  Ini dapat dilakukan
dengan landasan tata kelola yang baik dan dimensi demokrasi yang meliputi
legitimasi dan partisipasi, pemberdayaan, kepemilikan informasi, ilmu
pengetahuan dan proses-proses, penghargaan terhadap masyarakat dan
kearifan lokal, kesetaraan, serta efektivitas dan kompetensi (Tabel 7).
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Dimensi-dimensi
tata kelola yang

baik

Kriteria Indikator-indikator

Legitimasi dan 
partisipasi

Keterwakilan dan keterlibatan 
semua aktor

Perencanaan
Pemantauan

Keterlibatan dalam 
pengambilan keputusan

Keputusan-keputusan pengalokasian
penggunaan lahan
Pilihan-pilihan praktek pemanfaatan lahan
Pilihan indikator-indikator pemantauan dan
evaluasi

Pemberdayaan Pemberdayaan para aktor Bukti pembelajaran para aktor
Keterlibatan aktor dalam pelatihan

Kepemilikan 
terhadap
informasi dan
pengetahuan serta
berbagai proses

Pengelolaan informasi Akses terhadap informasi
Penguasaan/pengendalian informasi

Penggunaan informasi Pengambilan keputusan perorangan dan 
kelompok
Negosiasi
Penggunaan informasi untuk aksi

Penghargaan
terhadap
masyarakat dan
pengetahuan lokal

Menghargai pengetahuan teknis
dan ekologis masyarakat asli
(technical and technological
knowledge)

Bukti bahwa para aktor mengunakan
pengetahuan teknis dan ekologis masyarakat
asli

Kesetaraan Pilihan kewenangan dan
kendali

Para aktor mendapat tangguing jawab dan
kuasa kendali sumber daya
Kehilangan kendali atas sumber daya atau
akses terhadap hak di dalam proses

Efektivitas dan
kompetensi

Kepuasan terhadap keluaran-keluaran

Sumber: Minang dkk., 2015

Tabel 7. Kriteria dan Indikator-Indikator Tata Kelola yang Baik untuk Inisiatif-Inisiatif di 
             Tingkat Lanskap
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Wawancara dengan Christian Mensah

 “Jika anda ingin pergi jauh, pergilah bersama”

Antara tahun 2011 dan 2014, Christian Mensah mengelola proyek
‘Climate Cocoa Partnership’ di Distrik Juabeso dan Bia di Ghana Barat.
Proyek tersebut merupakan kemitraan yang unik antara Rainforest Alliance
dan Olam – salah satu perusahaan agribisnis terbesar di dunia – dan
ditampilkan sebagai contoh unggulan dari pendekatan lanskap. Proyek
tersebut bertujuan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat lokal
dengan mengusung budidaya coklat sesuai konsep cerdas-iklim
(climate-smart), sembari mengembangkan pilihan mata pencaharian
lainnya. Pada saat bersamaan, berbagai upaya dilakukan untuk
membatasi perambahan hutan alami, mendukung restorasi sisa-sisa hutan
di dalam lanskap, dan menyiapkan masyarakat untuk proyek-proyek
REDD+ di masa depan. Proyek itu telah membantu lebih dari 2.800
perkebunan coklat mendapatkan Rainforest Alliance Certification dan
verifikasi modul berorientasi iklim Sustainable Agriculture Network (SAN),
serta menghutankan kembali area yang cukup besar. Lihat Kotak 8 untuk
informasi lebih lanjut mengenai proyek dan capaiannya. Di bawah ini,
Christian Mensah menyampaikan pengalamannya sebagai manajer
proyek. 

Apa yang menjadikan Climate Cocoa Partnership sebagai contoh umum
dari pendekatan lanskap? Saya dapat memberikan beberapa alasan.
Pertama-tama, proyek tersebut berfokus tidak hanya pada produksi di
tingkat ladang persawahan, namun juga pada perlindungan hutan dan
reforestasi di tingkat lanskap. Kedua, walaupun coklat merupakan titik
masuk yang umum, kami juga mengeksplorasi komoditas pertanian lainnya
dan pilihan mata pencaharian tambahan, seperti pemeliharaan lebah dan
hewan kecil untuk menganekaragamkan sumber pendapatan dan
mendukung keamanan pangan bagi keluarga petani. Ketiga, kami
mencoba menjangkau sebanyak mungkin masyarakat di area tersebut.
Dengan melibatkan petugas penyuluhan dari Ghana Cocoa Board,
contohnya, kami dapat memberikan bantuan teknis kepada sejumlah besar 
produsen. Kami juga melibatkan guru-guru dan membantu
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mengembangkan aktivitas di sekolah. Bahkan, melalui pendidikan
mengenai iklim untuk anak-anak sekolah di dalam area lanskap, kami
percaya kami akan dapat menemukan cara yang efektif untuk
membangun kesadaran generasi petani selanjutnya. Keempat, kami
mengakui dan melibatkan masyarakat lokal sebagai pemangku
kepentingan utama sejak awal. Sampai akhirnya kami membentuk Badan
Pengelola Lanskap (Landscape Management Board) yang diisi oleh
perwakilan-perwakilan masyarakat di area tersebut. Mereka sangat
terlibat dalam keseluruhan proyek dan berfungsi sebagai penghubung
antara pengelola proyek dan masyarakat lokal.

Bagaimana anda mendorong dialog antara masyarakat lokal dan
pemangku kepentingan lainnya? Badan Pengelola Lanskap (Landscape
Management Board) saat ini hanya mewakili masyarakat. Hal ini
merupakan kunci utama dalam implementasi proyek, membantu kami untuk 
melakukan aktivitas yang telah disetujui dalam berbagai negosiasi
dengan komunitas yang berbeda-beda. Walaupun perwakilan dari
pemangku kepentingan lainnya terkadang diundang juga pada
pertemuan dewan, satu pelajaran bagi saya adalah perlu adanya
koordinasi dan kerjasama yang lebih dengan pemangku kepentingan
yang mempengaruhi pengelolaan lanskap, seperti Pemerintahan setempat 
dan perusahaan-perusahaan kayu. Di masa depan, kami ingin memastikan 
bahwa Landscape Management Board melibatkan ragam pemangku
kepentingan yang lebih besar. Namun hal ini tentunya akan berimplikasi
terhadap biaya.

Tantangan lain apakah yang Anda hadapi? Orang-orang berkata: Jika
Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri; Jika anda ingin pergi jauh,
pergilah bersama. Pergi bersama berarti anda harus sabar dan perlahan,
karena Anda harus membawa semua orang bersama. Hal ini merupakan
tantangan utama dan dilematis. Kami perlu untuk melibatkan masyarakat
sejak awal, namun ini menyita sebagian besar waktu dan sumber daya
kami. Kami perlu untuk berkomunikasi dengan mereka, membangun dan
memelihara rasa saling percaya dan hormat agar dapat mencapai
kemajuan. Namun hal ini tidak mudah. Sebagai contoh, kami harus
mengunjungi semua masyarakat yang terlibat dalam proyek untuk
berbagi pandangan dan berdiskusi mengenai tujuan dan aktivitas proyek.
Kami sudah  menyetujui waktu untuk bertemu, namun kemudian, ada
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pemakaman mendadak, atau pemimpin sedang berpergian, atau anggota 
perwakilan (assembly) dipanggil untuk rapat darurat, sehingga pertemuan
harus dibatalkan. Sehingga kami harus mengatur waktu lagi dari awal.
Kejadian-kejadian sederhana tersebut mengambil sejumlah besar waktu –
bukan itu saja, karena banyak masyarakat yang sulit untuk ditemui.
Namun, saya tetap percaya kami bisa menempatkan fondasi untuk suatu
proyek lanskap yang sukses.

Apakah bekerja dengan perusahaan besar mendatangkan tantangan
tertentu? Saya rasa akan sulit untuk meyakinkan banyak perusahaan
swasta untuk berinvestasi pada aktivitas yang bukan bagian dari inti
bisnisnya. Untungnya, Olam adalah perusahaan yang memandang ke
depan. Mereka memahami bahwa selain dari coklat, petani perlu untuk
fokus pada mata pencaharian lainnya untuk menjamin keamanan pangan
dan pendapatan. Mereka juga memahami bahwa ketersediaan bahan
baku untuk perusahaan mereka dan ketahanan penghidupan petani
coklat, keduanya tergantung dari pengelolaan yang bertanggung jawab
atas sumber daya alam di dalam lanskap.

Sebuah laporan dari Andre Brasser menunjukkan bahwa biaya
perusahaan menjadi dua kali lebih tinggi dibanding bisnis seperti
biasa. Beliau menyimpulkan tidak ada keuntungan untuk perusahaan.
Apakah Olam kecewa dengan hasilnya? Saya rasa Olam puas sekaligus 
kecewa. Tantangan utama mereka adalah mengembalikan modal investasi 
proyek ini, dan sejauh ini mereka belum berhasil. Hal ini sebagian besar
terkait dengan ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pasar yang
berpihak pada produk coklat yang cerdas-iklim (climate-smart) dan
menghasilkan keuntungan dari pasar karbon. Bagian besar modal
investasinya digunakan untuk memproduksi coklat yang cerdas-iklim
dengan harapan memperoleh harga jual yang lebih tinggi/premium,
namun hal ini belum terwujud. Perusahaan terus mendukung produksi coklat 
cerdas-iklim, dan masih berharap dapat memasuki pasar karbon di masa
depan.

Bagaimana anda mengukur efektivitas proyek? Kami mengembangkan
perangkat yang partisipatif dan mudah digunakan untuk memantau
kemajuan teknis di dalam proyek. Salah satu tujuannya adalah membantu
petani memenuhi standar SAN dan modul iklim tambahannya.
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Standar-standar tersebut menyediakan kriteria dan indikator utama yang
digunakan untuk memantau kemajuan pada tingkat ladang persawahan.
Inspeksi internal dan audit pihak ketiga menyediakan cara untuk
mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja ladang-ladang di dalam
proyek. Pemetaan ladang dan kebun dianggap sebagai  cara yang
paling efisien untuk mengumpulkan data dan memantau perluasan serta
perambahannya pada area hutan. Banyak pengukuran yang dibuat oleh
para petani sendiri. Kami mempunyai satu orang di dalam proyek yang
bertugas untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi, serta memastikan
bahwa hasil dari pemantauan digunakan untuk menyusun ulang strategi
dan mengadaptasikan aktivitas-aktivitas proyek. Kami juga melakukan
studi acuan awal (baseline) pada tingkat lanskap di awal proyek dan
berencana untuk melakukan kajian dampak pada tahun 2016.

Apakah yang akan menjadi fokus dari kajian dampak? Untuk
mempelajari acuan awal, kami melakukan analisa lingkungan melalui
pengambilan citra satelit resolusi tinggi dan telah melakukan uji kebenaran 
(ground truthing) di lokasi. Kami juga melakukan survei kondisi sosial
ekonomi masyarakat di dalam area. Pada tahun 2016, kajian ini akan
diulang untuk menilai perubahan-perubahan kondisi lingkungan dan sosial
ekonomi yang telah terjadi di dalam area yang sama. Menentukan
penyebab dari perubahan yang mungkin terjadi tentu saja akan sulit.

Apakah perlu adanya tipe perangkat yang berbeda untuk menilai
kinerja? Kami tidak mengembangkan perangkat untuk mengukur
efektivitas keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, atau untuk
menilai apakah Landscape Management Board merupakan platform  yang
paling efisien bagi keterlibatan masyarakat. Saya rasa, kami
menggunakan akal sehat saja. Bahkan untuk proyek yang hanya berfokus
pada praktek pertanian di tingkat ladang, sebagian besar alat
pengkajiannya rumit dan mahal untuk dijalankan. Saya tahu sebuah
program yang menghabiskan 2 kali lebih banyak sumberdaya untuk
kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dibanding kegiatan yang sebenarnya
di lapangan. Jadi Anda dapat bayangkan bahwa ketika Anda
menggunakan pendekatan lanskap, segala sesuatunya dapat secara
mudah menjadi sangat rumit. Termasuk antara lain kebutuhan untuk
mengukur efektivitas upaya pengembangan landasan bersama (platform)
berbagai pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat lokal serta
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kerjasama dengan Pemerintah–beberapa contoh saja. Oleh karenanya
diperlukan adanya metode pengukuran yang terjangkau untuk mengukur
efektivitas pendekatan-pendekatan lanskap.

Christian Mensah adalah manajer untuk Afrika Barat di Rainforest Alliance, 
berkedudukan di Akra, Ghana. Dia bertanggung jawab terhadap proyek
proyek pertanian berkelanjutan, dan hubungan dengan pemangku
kepentingan nasional dan internasional, termasuk sektor swasta.



6. Kesimpulan

Capaian pendekatan lanskap tergantung pada siapa yang

berpartisipasi dalam proses, dan apa kepentingannya.
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6.1 Keanekaragaman sebagai sebuah elemen kunci
dari lanskap cerdas-iklim (climate-smart)

Sebagian besar literatur tentang pendekatan lanskap dan lanskap
cerdas-iklim (climate-smart) fokus pada areal pertanian di wilayah berhutan
tropis. Dalam situasi dan kondisi tersebut, penekanan terletak pada
menemukan sinergi antara produksi pertanian, perbaikan penghidupan
masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan berbagai tujuan
terkait iklim. Sebagian besar publikasi yang diacu dalam laporan ini
menekankan bahwa keanekaragaman penggunaan lahan adalah satu kunci
utama lanskap pertanian cerdas-iklim, karena memungkinkan terjadinya
interaksi fungsional di antara komponen-komponen lanskap yang berbeda.
Keanekaragaman dianggap berkontribusi terhadap ketahanan lingkungan
hidup, antara lain melalui kemampuan lanskap untuk menghadapi atau pulih
dari tekanan iklim ataupun pengaruh kondisi lainnya. Keanekaragaman juga
dianggap berkontribusi terhadap ketahanan sosial, karena menurunkan
tingkat kerentanan manusia, misalnya ketika terjadi penurunan harga suatu
tanaman atau gagal panen akibat kondisi iklim yang merugikan.

Banyak dari publikasi mengenai lanskap cerdas-iklim memberikan
perhatian tertentu terhadap peran pepohonan dan petakan hutan-hutan kecil
di dalam lanskap. Pepohonan dan hutan-hutan kecil tersebut menyediakan
jasa-jasa lingkungan yang membantu mempertahankan produksi pertanian
dalam jangka panjang, dan mendukung penghidupan masyarakat lokal
melalui penyediaan sumber pangan, bahan bakar dan pendapatan.
Fungsi-fungsi ini membantu meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat
lokal. Mempertahankan atau meningkatkan luas tutupan pohon di dalam
lanskap juga menyediakan sebuah habitat untuk berbagai spesies hutan, dan
membantu mengurangi pengaruh perubahan iklim dengan mempertahankan
cadangan karbon di atas dan di bawah tanah.  Penyeragaman tanaman
pertanian seringkali dilihat sebagai sebuah risiko, karena meningkatkan
kerentanan terhadap perubahan.  Lagipula membuang beberapa komponen
dari sebuah sistem yang kompleks mungkin memberikan efek yang tidak
terduga terhadap keseluruhan sistem.

Namun perlu diingat bahwasanya generalisasi hanya mencakup
beberapa hal terbatas menyangkut jenis konfigurasi lanskap apa yang paling 
sesuai dengan tujuan yang terkait dengan produksi pertanian, penghidupan,
konservasi dan iklim. Setidaknya ada tiga alasan untuk ini. Pertama, pilihan
lanskap tergantung pada faktor-faktor situasi dan kondisi seperti lingkungan
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hidup setempat, topografi, penggunaan lahan saat ini, kepadatan penduduk,
pola kepemilikan lahan (rincian dalam spasial), kondisi hutan-hutan alami, dan
tingkat urbanisasi. Kedua, terdapat perbedaan opini di masyarakat mengenai 
nilai dari berbagai barang dan jasa yang diberikan oleh lanskap. Tidak
semua orang sependapat mengenai spesies mana yang perlu untuk
dilestarikan, atau elemen kesejahteraan manusia apa yang lebih penting.
Hal-hal tersebut jarang dibahas dengan jelas dalam debat ilmiah. Ketiga,
kurangnya bukti ilmiah yang secara sistematik dapat menjelaskan bagaimana
komponen-komponen lanskap mempengaruhi kinerja lanskap pada berbagai
dimensi yang berbeda.

Terkait dengan poin ketiga, beberapa ilmuwan tidak sepakat dengan
pendapat bahwa keanekaragaman pada lanskap pertanian dapat
mengarah pada kinerja yang lebih baik. Mereka menekankan pentingnya
pengkhususan spasial untuk mencapai efisiensi per area lahan yang lebih
tinggi, dan inovasi teknologi tinggi, contohnya pengembangan varietas yang
tahan kekeringan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi para petani.
Pandangan ini hanya sedikit, atau bahkan sama sekali tidak mendapat
perhatian di dalam literatur mengenai cerdas-iklim, yang nampaknya
merupakan cerminan adanya bias kepentingan dari mereka yang mendukung
sistem pertanian berbasis pepohonan (tree-based agricultural) dan lanskap
beragam (mosaic landscape). Hal ini kemungkinan terkait dengan latar
belakang disiplin keilmuan dan profesi para ilmuwan yang terlibat. Ide-ide
mengenai elemen/karakteristik yang diharapkan ada pada sebuah lanskap
cerdas-iklim akan bervariasi di antara disiplin keilmuan yang berbeda,
karena perbedaan model-model konseptual yang digunakan. Lebih lanjut
nilai-nilai dan pandangan dunia juga memainkan peran, sebagai contoh, ada
perbedaan pendapat mengenai peran pasar dan inovasi teknologi, nilai
intrinsik dari keragaman di dalam lanskap, dan masa depan dari daerah
perdesaan dalam kaitannya dengan urbanisasi. Untuk diskusi yang konstruktif, 
ilmuwan perlu memperjelas dan merenungkan kembali model-model
konseptual, nilai-nilai dan pandangan mereka, dan bagaimana hal tersebut
menjawab pertanyaan dan rancangan penelitian mereka.

6.2 Pendekatan lanskap sebagai seperangkat prinsip-
prinsip pemandu

Pendekatan lanskap merupakan seperangkat prinsip-prinsip untuk
memandu pengelolaan lanskap dan inisiatif lanskap terpadu. Alih-alih
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membawa sesuatu yang baru, pendekatan lanskap secara sukses merangkai
berbagai konsep dan prinsip yang sudah ada dalam satu kumpulan dan
mengkombinasikan berbagai elemen pendekatan yang telah dikembangkan
dalam beberapa dekade terakhir sebagai cara untuk mengintegrasikan
berbagai tujuan konservasi dengan tujuan pembangunan. Pendekatan
lanskap mendukung proses yang transparan dan partisipatif pada upaya
negosiasi dan pengambilan keputusan, untuk meminimalkan ‘tarik ulur’ dan
memaksimalkan sinergi antar berbagai kepentingan yang mungkin ada di
suatu lanskap. Pendekatan lanskap juga mempunyai dimensi moral, karena
menekankan pada pentingnya kesetaraan kewenangan, pengambilan
keputusan kolektif, negosiasi yang transparan dan pelibatan
kelompok-kelompok marginal. 

Apakah pendekatan lanskap dapat dipastikan menuju pada lanskap
yang cerdas-iklim? Jika seluruh prinsip dari pendekatan (sebagaimana
disebutkan di bagian 3.1) secara efektif dan keseluruhan dipraktekan, maka
jawabannya bisa iya. Bagaimanapun, mengintegrasikan berbagai tujuan
produksi, penghidupan, konservasi dan kepentingan iklim, merupakan salah
satu prinsip dasarnya. Paling tidak itulah teorinya. Pada kenyataannya di
lapangan, negosiasi antar berbagai pemangku kepentingan tidak selalu
menghasilkan konsensus mengenai capaian-capaian yang diharapkan. Hasil
yang dicapai dari negosisasi sebagian besar tergantung pada bagaimana
dan seberapa besar berbagai kepentingan tersebut terwakili. Dengan kata
lain: siapa saja yang berpartisipasi di dalam proses negosiasi, dan sejauh
mana mereka sukses memperjuangkan kepentingan mereka? Tentunya
negosiasi semacam itu tidak terjadi pada kondisi dimana tidak ada yang
memiliki kekuasaan. Capaian inisiatif lanskap terpadu dalam jangka panjang
juga tergantung pada keberadaan lembaga-lembaga pemerintah lokal yang 
dapat membuat keputusan, mengintegrasikan kesepakatan dalam berbagai
ikatan hukum, dan kemudian menegakkannya. Namun di banyak daerah
terpencil di wilayah tropis, lembaga tersebut tidak berfungsi dengan baik,
dikarenakan oleh, misalnya mandat yang tumpang tindih, ketidakjelasan hak
kepemilikan dan pencatatan tanah, konflik kepentingan, korupsi dan
kurangnya sumber daya. Meskipun menghadapi keterbatasan tersebut,
semakin banyak organisasi yang mengadopsi pendekatan lanskap untuk
memandu rancangan inisiatif konservasi dan pembangunan mereka. Tidak
diragukan lagi pendekatan lanskap menyediakan satu kerangka kerja yang
kuat dan menarik, yang dapat mendorong terjadinya kerjasama lintas
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sektoral dan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih banyak di dalam 
diskusi dan negosiasi yang berkaitan dengan masa depan lanskap.
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Kotak 10. Peran organisasi masyarakat madani, perusahaan dan 
sektor publik

Satu kunci ide dasar yang melandasi pendekatan lanskap adalah bahwa
mereka yang mempunyai kepentingan langsung atas ketersediaan
barang dan jasa dari suatu lanskap dalam jangka panjang, harus
mempunyai suara dalam pengelolaannya. Hal ini memerlukan pengem-
bangan kesepakatan-kesepakatan di antara berbagai pemangku
kepentingan (multi-stakeholders). Namun, pengembangan kesepakatan-
kesepakatan tersebut, membutuhkan suatu proses negosiasi yang rumit
dan memakan waktu. Disinilah organisasi masyarakat madani dari tingkat
lokal, nasional maupun internasional memainkan peran yang penting –
baik sebagai fasilitator maupun sebagai pengawas. Satu pertanyaan
penting adalah pada kondisi apa pihak swasta kemudian terlibat dalam
peran yang berarti. Pihak swata mungkin enggan untuk terlibat karena
biaya transaksi yang tinggi dan ketidakjelasan manfaat dari
proses-proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.



6.3 Kesuksesan inisiatif lanskap terpadu dan agenda
penelitian di masa depan

Beberapa publikasi melaporkan pengalaman-pengalaman praktis dan
capaian dari berbagai inisiatif lanskap terpadu (lihat misalnya, Chavez-Tafur
dan Zagt, 2014; Buck dan Baily, 2014; Hart dkk, 2014; Milder dkk, 2014).
Bukti capaian- capaian tersebut sebagian besar masih bersifat cerita
subyektif. Laporan-laporan tersebut cenderung menekankan pada
pencapaian praktek-praktek agroforestri, peningkatan kepercayaan,
pemberdayaan dan keterikatan sosial. Namun seringkali tidak jelas
digambarkan dalam publikasi tersebut apa yang didefinisikan sebagai
kesuksesan, apalagi bagaimana mengukurnya.

Dengan meningkatnya jumlah organisasi yang berinvestasi dalam inisiatif
tingkat lanskap, kebutuhan akan cara untuk memahami dan menilai
kesuksesannya juga meningkat. Jika tujuannya adalah menggunakan
pendekatan lanskap untuk mendukung lanskap cerdas-iklim sebagaimana
dijelaskan dalam laporan ini, maka kesuksesan inisiatif tersebut harus dikaji
menurut dimensi produksi pertanian, penghidupan masyarakat lokal,
konservasi keanekaragaman hayati dan tujuan-tujuan terkait iklim.  Serta tata
kelola yang baik yang meliputi partisipasi, transparansi dan kesetaraan.
Kajian kinerja yang berorientasi pada capaian (outcome oriented) merupakan
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Perusahaan mungkin tidak bersedia menginvestasikan waktu atau sumber
daya dalam proses yang panjang tanpa potensi pengembalian yang
tidak dapat diprediksi. Bagi mereka, biaya dan cakupan dari inisiatif
lanskap terpadu seringkali terlalu besar dibandingkan dengan peluang
mencetak keuntungan jangka pendek. Hambatan ini dapat dikurangi
melalui pendekatan investasi bersama dimana berbagai pemangku
kepentingan yang berbeda berbagi tanggung jawab, contohnya dalam
kemitraan publik-swasta. Pihak pemerintah dapat berperan sebagai mitra 
investor, namun juga menetapkan aturan dan regulasi, berwenang dalam
mengalokasikan konsesi-konsesi pertanian dan kehutanan serta
perencanaan tata guna lahan, dan memiliki mandat untuk menegakkan
kesepakatan-kesepakatan hukum. Hal ini membuat komitmen pihak
pemerintah tidak tergantikan untuk berbagai bentuk pengelolaan lanskap 
terpadu jangka panjang.



hal yang rumit karena pendekatan lanskap artinya adalah satu pendekatan
dimana proses negosiasi, pengambilan keputusan dan evaluasi sedang
berjalan. Terlebih lagi, sulit melakukan pengukuran obyektif terhadap kinerja
yang optimal karena adanya berbagai perbedaan kepentingan di dalam
sebuah lanskap. Tidak satupun konfigurasi lanskap akan dapat
memaksimalkan keuntungan tiap-tiap individu pemangku kepentingan.
Metode pengkajian kinerja seharusnya tidak hanya menjadi alat
akuntabilitas, namun juga untuk membangun diskusi dan negosiasi timbal-balik
antara kerugian dan manfaat (trade-off), sebagai bagian tidak terpisahkan
dari keseluruhan inisiatif tingkat-lanskap. 

Tinjauan terhadap literatur terbaru dan wawancara yang dilakukan untuk
laporan ini menekankan pada kebutuhan akan metode sistematik untuk
memahami dan mengkaji kinerja lanskap dan inisiatif lanskap terpadu. Hal ini
menimbulkan berapa pertanyaan yang sebagian besar darinya dapat
dikelompokkan kedalam satu dari empat kategori berikut:

· Bagaimana kinerja lanskap dan inisiatif lanskap terpadu dapat dikaji? Hal ini
termasuk identifikasi pelbagai indikator terukur dan mudah digunakan
untuk mengkaji: (1) capaian inisiatif lanskap dalam hal penghidupan,
produksi pertanian, konservasi keanekaragaman hayati, kapasitas
kelembagaan, ketahanan, kapasitas adaptasi dan potensi mitigasi, dan (2)
proses-proses yang menjadi ciri inisiatif lanskap seperti tata kelola yang
baik (meliputi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas).

· Apa hubungan antara ciri-ciri lanskap dan kinerjanya pada berbagai dimensi
yang berbeda? Sebagai tambahan pada kasus yang sudah ada yang
mengkaji kinerja sistem tata guna lahan (misalnya, sebuah petak yang
berada di bawah naungan pohon kopi) terhadap sejumlah variabel
(misalnya jumlah panen per hektar dan kelimpahan kupu-kupu), ada
kebutuhan untuk pengkajian yang lebih komprehensif terhadap berbagai
jenis lanskap yang berbeda menggunakan indikator-indikator yang
mencakup berbagai dimensi cerdas-iklim.

· Apa hubungan antara karakteristik pengaturan tata kelola lanskap dengan
kinerjanya pada berbagai dimensi? Pertanyaan meliputi: Bagaimana
pengaturan tata kelola yang ditentukan pemerintah (top-down) dan
diusulkan masyarakat (bottom-up) dibandingkan pada dimensi kinerja yang 
berbeda, dan apa pertimbangan timbal-balik untung ruginya? Dan
bagaimana distribusi kekuasaan mempengaruhi kinerja inisiatif lanskap
terpadu?
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· Bagaimana pengelolaan lanskap terpadu dapat ditingkatkan? Pertanyaan
disini meliputi: Bagaimana inisiatif lanskap terpadu dapat menjawab
dinamika yang ada pada tingkatan skala yang lebih tinggi (misalnya
hubungan keterkaitan langsung atau imbas antara perdesaan-perkotaan)?
Butir keterikatan apa yang efektif untuk membentuk hubungan dari para
pemangku kepentingan yang berbeda di pengaturan tata kelola
lanskap?17 Bagaimana perencanaan spasial formal dapat terintegrasi
secara efektif? Dan bagaimana potensi dari teknologi modern (misalnya, di
lapangan dengan penginderaan jarak jauh dan GPS) di dalam
pengelolaan lanskap terpadu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut idealnya dibahas dalam situasi yang
memungkinkan penelitian menjadi bagian dari proses iteratif (berulang) dari
tindakan, refleksi dan adaptasi. Jika peneliti memposisikan diri secara
strategis dalam proses-proses pengelolaan lanskap dan mengadopsi
pendekatan penelitian aksi (action research), maka mereka dapat
mengumpulkan data sekaligus mempengaruhi proses pada waktu yang
bersamaan. Dengan cara ini, penelitian dapat membantu memenuhi kebutuhan 
para praktisi dan pembuat kebijakan, sementara praktisi dan pembuat
kebijakan akan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian yang
relevan. Masih banyak hal yang perlu dipelajari untuk meningkatkan
pengelolaan lanskap terpadu yang bertujuan mendukung lanskap
cerdas-iklim. Bersama dengan mitra lokal, nasional dan internasional,
Tropenbos International berkomitmen untuk menggerakkan agenda ini ke
depan, di tahun-tahun mendatang.
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Catatan Akhir

1. Tinjauan literatur dimulai dengan empat publikasi utama: (i) Minang dkk
(2015a) “Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality in Practice”; Scherr,
Shames dan Friedman (2012) “From climate-smart agriculture to
climate-smart landscapes”; (iii) Sayer dkk (2013) “Ten principles for a
landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other
competing land uses”; dan (iv) Chavez-Tafur dan Zagt (2014) “Towards
Productive Landscapes”. Publikasi-publikasi tersebut berperan sebagai
titik awal, dan memberikan saran untuk litetatur tambahan.

2. Tipologi “Chomitz” tidak termasuk lanskap-lanskap yang distabilkan
yang terdiri dari lahan pertanian homogen tanpa pepohonan,
berbatasan dengan hutan.

3. Setelah keanekaragaman dan redundansi, Stockholm Resilience Centre
mengidentifikasi beberapa faktor lainnya yang dapat memperkuat
ketahanan sistem menghadapi perubahan, termasuk:

• Konektivitas: konektivitas adalah sifat dan kekuatan interaksi antar
berbagai komponen dari sebuah sistem. Dalam hal ekologi,
konektivitas di antara sebaran hutan-hutan kecil memungkinkan
pemulihan yang cepat, misalnya melalui kolonisasi kembali spesies
setelah terjadinya kebakaran hutan. Namun tingkat konektivitas yang
tinggi dapat juga menjadi sebuah ancaman, karena dapat
menyebabkan penyebaran gangguan secara lebih cepat. Di bidang
sosial, konektivitas antara kelompok sosial yang berbeda
meningkatkan kemungkinan untuk berbagi informasi dan membantu
membangun kepercayaan dan hubungan timbal-balik.

• Mengatur faktor variabel yang lambat dan umpan balik: berbagai
variabel ekologi dan sosial yang lambat akan mempengaruhi sebuah
sistem. Perubahan yang lambat tersebut mungkin dapat diakomodasi
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oleh komponen-komponen tertentu melalui mekanisme pengurangan
umpan balik, namun ketika kapasitas komponen-komponen tersebut
terlampaui, mekanisme umpan balik yang negatif dapat membuat
perubahan yang radikal dalam keseluruhan sistem. Bayangkan seperti
suplai nutrisi yang terus menerus dari penggunaan pupuk yang
terserap oleh tanaman di danau air tawar. Ketika ambang serapan
nutrisi dari tanaman telah berlebih, maka kelebihan nutrisi tersebut
akan memicu pertumbuhan alga yang mengambang bebas sehingga
menghalangi cahaya matahari, dan pada akhirnya dapat membunuh
tanaman penyerap nutrisi tadi (Biggs dkk, 2012; lihat juga
www.stockholmresilience.org).

4. Freeman (2015) membedakan antara sinergi aditif (jumlah tiap-tiap
bagian) dengan sinergi super-aditif (ketika keseluruhan lebih besar
daripada jumlah tiap-tiap bagian). Sebagai contoh, ketika petani
berhasil mengurangi degradasi lahan dan mitigasi iklim dalam praktek
pertanian cerdas-iklim di dalam area tertentu itulah yang disebut sinergi
aditif. Namun keberhasilannya ini juga membuat area tersebut menarik
untuk disertifikasi atau mendapat program pembiayaan terkait iklim
itulah sinergi super-aditif (Freeman, 2015).

5. Beberapa tahun belakangan ini perhatian meningkat terhadap
terjadinya konsentrasi lahan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan
permintaan global terhadap produk-produk pertanian yang kemudian
memotivasi para investor skala besar untuk menyewa atau membeli lahan 
pertanian untuk memproduksi pangan dan bahan bakar.  Kesepakatan
pengaturan seperti ini seringkali mengorbankan wilayah alami dan
pertanian skala kecil – sebuah fenomena yang disebut sebagai ‘merebut
lahan’ (land grabbing) atau ‘serbuan lahan global’ (the global land rush).
Dalam sebuah artikel pada the Broker Online, Annelies Zoomers dan
Evert-Jan Quak memberikan pandangan yang bagus terkait
pengetahuan terkini mengenai efek dari meningkatnya akuisisi lahan
skala besar, juga disebut sebagai ‘serbuan lahan global”.
http://www.thebrokeronline.eu/articles.Untagling-the-myth-of-the-
global-land-rush.

6. Phalan dkk (2011b:67) berpendapat bahwa “...sebuah lanskap yang di
ubah menjadi sebaran petak-petak wanatani (agroforestri) mungkin
terlihat lebih heterogen daripada sebuah perkebunan besar monokultur
dengan hutan suaka yang besar, namun justru lanskap yang disebut
terakhir ini mungkin lebih efektif dalam mengkonservasi habitat dan

110

Lanskap cerdas-iklim dan pendekatannya



spesies yang langka secara global, sehingga pada akhirnya menambah
heterogenitas global”.

7. Wawancara ini telah dipublikasikan sebelumnya dalam Kusters, K. dan
Lammers, E. 2013. Rich Forests – The future of forested landscapes and their
communities. Keduanya ENDS / Rich Forests, Amsterdam.

8. Istilah-istilah ‘pendekatan lanskap’, ‘pengelolaan lanskap terpadu’ dan
‘tata kelola lanskap’ seringkali digunakan berganti-ganti. Pendekatan
lanskap adalah istilah yang paling umum, dan digunakan sebagai
denominator umum untuk perngkat dan konsep. Pengelolaan lanskap
secara lebih eksplisit mengacu pada tindakan dan intervensi nyata di
tingkat lanskap, sementara tata kelola lanskap secara spesifik mengacu
pada interaksi antara para pelaku yang berbeda di dalam pengelolaan
lanskap 

9. Pendekatan lanskap dikembangkan berdasar pengalaman pada
upaya-upaya terdahulu untuk mengintegrasikan pembangunan dan
konservasi di tingkat proyek yang dinamai Integrated Conservation and
Development Projects (ICDP). ICDP seringkali bemaksud untuk menciptakan 
keterkaitan antara proyek pembangunan dengan area yang dilindungi,
dengan tujuan mengurangi tekanan pada area yang dilindungi tersebut.
Hal ini termasuk misalnya mendukung ekowisata dan komersialisasi
produk hutan non-kayu, yang memungkinkan masyarakat untuk
memperoleh penghasilan tanpa menganggu keutuhan sistem hutan alami
(Fisher dkk, 2005). Namun hasil dari ICDP secara umum mengecewakan.
Pada tahun 1992, sebuah studi yang mengkaji pengalaman-pengalaman 
awal di 23 ICDP proyek di Afrika, Asia dan Amerika Latin menemukan
bahwa hubungan antara pembangunan dan konservasi seringkali tidak
jelas dan bahwa masyarakat lokal diperlakukan sebagai pelaku pasif
dibanding kolaborator aktif (Wells dan Brandon,1992). Akhirnya lebih
banyak kritik bermunculan. Semakin lama semakin jelas bahwa
proyek-proyek ICDP menghasilkan capaian yang meragukan dan jarang
berhasil mencapai kedua tujuan bersama (contohnya Barrett dan Arcese,
1995; Oates, 1999; Wells dkk, 1999; McShane d an Wells, 2004).
Banyak proyek ICDP gagal karena bekerja berdasarkan asumsi naif
yang menganggap ‘masyarakat lokal’ sebagai kelompok yang homogen, 
tanpa memperhitungkan perbedaan gender, kelas dan etnik, serta
adanya perbedaan ambisi dan prioritas di antara mereka (Wells dkk,
2004; Neumann, 1997). Mengacu pada proyek-proyek ICDP, Sayer dan
Campbell (2014: 14) menulis “Proyek yang berupaya memperoleh sukses 
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di konservasi dan pembangunan adalah umum. Namun, komponen
konservasi biasanya merupakan upaya perlindungan spesies atau
lanskap-lanskap yang mempunyai nilai global, bukan konservasi atau
opsi-opsi pengelolaan sumber daya yang terkait langsung dengan
masyarakat lokal. Dan telah terjadi kegagalan sangat besar di sisi para
donor untuk menerima kenyataan bahwa upaya konservasi lingkungan
global bukan merupakan prioritas penting bagi masyarakat miskin yang
tinggal di perdesaan di negara berkembang.

10. Pengelolaan lanskap terpadu adalah suatu bentuk pengelolaan
kolaborasi adaptif (adaptive collaborative management–ACM). Artinya
pengelolaan harus adaptif (sehingga dapat menghadapi sistem
sosio-ekologi kompleks yang berevolusi) dan kolaboratif (sehingga
memasukkan semua pemangku kepentingan yang relevan di dalam
proses). Untuk memfasilitasi ACM pada tingkatan lanskap, Minang dkk
(2015d) mengusulkan untuk mengkombinasikan hal tersebut dengan
pendekatan Systems Improvement Process (SIP), yaitu sebuah kerangka
kerja analisis untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks melalui
penekankan pada analisis masalah dan identifikasi faktor-faktor
pengungkit. Mereka mengusulkan sebuah kerangka kerja untuk
pengelolaan lanskap terpadu yang disebut sebagai Landscape Process
Wheel, yang terdiri dari komponen-komponen berikut:

• Perencanaan (termasuk analisis masalah dan penetapan tujuan
strategis).

• Tindakan dan praktek-praktek (termasuk identifikasi solusi, penilaian
timbal balik (trade-off) dan sinergi, serta pengujian solusi)

• Kebijakan, kelembagaan dan kapasitas (temasuk melakukan kajian
kelembagaan, kebijakan dan kapasitas, pengembangan insentif
kebijakan, serta pengembangan kapasitas). 

• Pemantauan, evaluasi dan audit (termasuk identifikasi kriteria dan
indikator, penetapan prosedur pemantauan dan evaluasi, verifikasi
dan audit)

• Partisipasi dan negosiasi di antara semua pemangku kepentingan di
keseluruhan proses.

11. Banyak organisasi konservasi telah memulai inisiatif lanskap, seperti
Congo Basin Forest Partnership (http://carpe.umd.edu/works/landscape
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detail.php?lid=8); landscapes and livelihoods initiative dari IUCN
(www.iucn.org/about/work/programmes/forest/fp_our_work/fp_our_
work_initiatives/ fp_our_work_ll/), dan beberapa inisiatif dari
Worldwide Fund for Nature (WWF).

12. Ros-Tonen dkk (2014) menjelaskan perbedaan antara keterkaitan
lintas-skala dan keterkaitan antar-tingkat sebagai berikut: keterkaitan
lintas-skala adalah [...] interaksi antara skala-skala yang berbeda
(misalnya skala waktu, spasial, kelembagaan, juridiksi), sedangkan
keterkaitan antar-tingkat adalah interaksi antara tingkatan organisasi
yang berbeda di dalam satu skala (misalnya, dari global ke lokal pada
sebuah skala georafi, atau dari aturan undang-undang ke peraturan
pelaksana pada skala lembaga) (Ros-Tonen dkk, 2014:3003).  

13. Berbagai pendekatan dan perangkat untuk mengukur capaian intervensi
konservasi dan pembangunan telah dikembangkan dengan nama umum
‘kajian dampak’. Kajian tersebut mungkin sebelum pelaksanaan (ex-ante), 
dengan penekanan pada prakiraan kemungkinan capaian untuk
membantu perencanaan. Atau, kajian mungkin dilakukan sesudah
pelaksanaan (ex-post) untuk menentukan capaian nyata untuk memandu
intervensi yang sedang berlangsung atau untuk mengevaluasi efektivitas
proyek. Kajian dampak dapat dilakukan dengan mengukur adanya
perbedaan di sepanjang waktu (yang membutuhkan data dasar sebelum
intervensi dimulai) atau ruang (dengan asumsi bahwa situasi ‘dengan’ dan 
‘tanpa’ adalah serupa kecuali untuk intervensi yang sedang dikaji).
Alternatif lain, dampak dapat dikaji dengan menggunakan indikator
yang merepresentasikan perubahan (Kusters dan Belcher, 2005).
Kerangka kerja pengukuran secara umum menerapkan kerangka kerja
hierarki yang meliputi empat tingkatan berikut: 

• Tujuan: Ini adalah prinsip-prinsip universal yang memberikan
kerangka kerja normatif kepada kajian.

•   Kriteria (sub-tujuan): Kriteria adalah karakteristik dari capaian yang
diinginkan–mereka menyediakan prinsip-prinsip pengukuran.

• Indikator: Indikator-indikator biasanya ditentukan per
indikator. Indikator adalah faktor yang perlu untuk diukur untuk
memahami kinerja.
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• Cara pengukuran: Ini adalah teknik-teknik yang digunakan
untuk mengevaluasi tiap indikator, contohnya, analisis tutupan lahan,
wawancara dengan petani (Buck dkk, 2006).

14. Cara yang biasa digunakan organisasi untuk mengukur efektivitasnya
adalah fokus pada jumlah orang yang dilatih, pertemuan yang diadakan,
pemburu liar yang ditangkap, dll. Hal ini tidak membantu untuk memahami
dampak yang lebih luas dari tujuan pembangunan dan konservasi di skala
lanskap. Universitas Amsterdam dan mitra telah mengembangkan metode
PADEV, yang mencoba untuk mengubah semuanya dengan pertama-tama
mengidentifikasi perubahan umum yang terjadi pada suatu area,
kemudian mengkaitkan perubahan tertentu dengan intervensi tertentu
melalui penilaian masyarakat lokal (lihat: www.padev.nl)

15. Buck dkk (2006) mendefinisikan kondisi acuan bagi “keanekaragaman
hayati alami” sebagai: “kondisi komunitas ekologi sebelum adanya
praktek penggunaan lahan modern yang menghilangkan atau mengubah
ekosistem alami pada skala yang besar, seperti pertanian intensif dan
urbanisasi. Komunitas ekologi yang mendekati kondisi acuan tersebut
masih ada di banyak lanskap (contohnya, taman nasional,
perlindungan/suaka satwa liar, cagar alam), dan apabila sudah tidak
ada, maka kondisi acuan tersebut dapat diambil dari catatan sejarah
dan bagian-bagian yang tersisa. Namun pada beberapa tempat, seperti 
Eropa barat, ekosistem telah dibentuk secara intensif dan telah lama
digunakan oleh manusia sehingga sudah tidak mungkin atau tidak
berguna untuk mendefinisikan kondisi acuan sebagai pola
keanekaragaman hayati yang timbul secara alami. Pada tempat-tempat
seperti itu, tujuan dari konservasi keanekaragaman hayati harus
mempelajari  nilai-nilai budaya setempat, namun juga dapat dilakukan
melalui analisis ilmiah yang dipandu secara ketat.

16. Kerangka kerja permodalan yang dikembangkan oleh DFID telah secara
luas diadopsi sebagai prinsip pengaturan. Pengelompokan permodalan
yang paling biasa dipakai adalah: fisik, manusia, sosial, keuangan dan
alam: (i) modal fisik terdiri dari insfrastruktur dasar dan penghasil
barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung penghidupan; (ii)
modal manusia mewakili keahlian, pengetahuan, kemampuan untuk
bekerja dan kesehatan yang baik yang kesemuanya memungkinkan
masyarakat untuk dapat mengejar strategi penghidupan yang beraneka
ragam, dan mencapai tujuan penghidupannya; (iii) modal keuangan
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mewakili sumber daya keuangan yang diperlukan oleh masyarakat untuk
mencapai tujuan penghidupannya; (iv) modal sosial meliputi sumber daya 
sosial yang dimanfaatkan untuk membantu memenuhi tujuan
penghidupan, termasuk jejaring, kelembagaan dan hubungan saling
percaya dan timbal balik; dan (v) modal alam meliputi cadangan sumber
daya alam yang menghasilkan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan.
Bebbington (1999) menyarankan untuk mempertimbangkan modal
budaya sebagai kelompok yang terpisah, yang meliputi tradisi
(contohnya perayaan budaya atau gotong royong) yang memberikan
rasa identitas dan kepemilikan tempat bagi masyarakat. Membagi
penghidupan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok permodalan,
akan memungkinkan perhatian yang setara baik untuk elemen yang
dapat dihitung (moneter) maupun elemen yang lebih subyektif dan
kualitatif. Lebih lanjut lagi, pemilahan aspek penghidupan ke berbagai
komponen membantu membuat pertimbangan timbal balik keuntungan-
kerugian lebih nyata, contohnya pilihan antara pertumbuhan ekonomi,
pembangunan manusia, integrasi sosial dan integritas lingkungan hidup.

17. Minang dkk (2015b) menekankan perlunya untuk mengidentifikasi faktor
pengungkit di dalam lanskap. Faktor pengungkit adalah suatu kondisi
dimana sebuah perubahan kecil dapat membangkitkan perubahan yang
lebih besar di dalam keseluruhan sistem. Hal tersebut misalnya distribusi
kewenangan di antara para pemangku kepentingan, atau cara informasi
mengalir.
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