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RANGKUMAN
Apa 
Pendekatan multi-langkah strategis untuk membangun 
kapasitas, koneksi, dan rasa saling percaya di antara inisiatif 
pemantauan hutan berbasis masyarakat di seluruh Kolombia, 
dan antara upaya lokal ini dengan Sistem Pemantauan Hutan 
dan Karbon nasional (SMByC).

Siapa
» Komunitas lokal, termasuk petani pedesaan, orang Afro-

Kolombia, dan masyarakat adat

» Jaringan Inisiatif Pemantauan Masyarakat Nasional 
(RNIMC)

» Institut Studi Hidrologi, Meteorologi dan Lingkungan 
(IDEAM) Kolombia

» Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan 
Berkelanjutan (Minambiente)

» Program Organisasi Pangan dan Pertanian-Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Pengurangan Emisi dari 
Deforestasi dan Degradasi hutan (FAO-UN-REDD)

» Kelompok Kerja Antar Lembaga untuk Pemantauan 
Masyarakat (GITMC), yang terdiri dari mitra LSM 
nasional dan lokal, termasuk Fundación Natura 
Colombia, Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible (FCDS), Rights and Resources 
Initiative (RRI), The Nature Conservancy (TNC), 
Asociación Ambiente & Sociedad, Fondo Acción, WWF-
Colombia, dan badan kerjasama internasional seperti 
Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-
Bangsa (FAO), dan Badan Kerjasama Jerman (GIZ) 

Di mana
Kolumbia

Kapan
2016-sedang berlangsung

Tim Proyek WWF
Cesar Freddy Suárez,  
WWF-Kolombia,  
Koordinator Wilayah dan Lahan Tangguh

Johana Milena Herrera Montoya, 
WWF-Kolombia,  
Pejabat Hutan dan Perubahan Iklim

Maria Fernanda Jaramillo,  
WWF-Kolombia, 
Manajer Berbagi Pembelajaran dan Pengetahuan
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RINGKASAN
Praktik yang Menginspirasi ini menjelaskan bagaimana WWF dan mitranya 
bekerja di bawah kepemimpinan IDEAM dengan prakarsa pemantauan 
hutan berbasis masyarakat partisipatif di seluruh Kolombia untuk 
membangun hubungan, komunikasi, kapasitas teknis, dan kepercayaan 
yang lebih baik – baik di antara prakarsa-prakarsa ini maupun di antara 
mereka dengan lembaga yang ditugaskan pada pemantauan hutan di tingkat 
nasional. 

Dimulai dengan inventarisasi dan penjangkauan upaya 
pemantauan lokal, dan kemudian berlangsung melalui 
serangkaian pertemuan yang merefleksikan tindakan 
pemantauan di berbagai skala serta lokakarya praktis 
di mana pemantau komunitas bekerja langsung dengan 
IDEAM dan mitranya, pekerjaan ini memperkuat integrasi 
lokal sampai nasional dan membawa pada pembentukan 

pedoman nasional untuk pemantauan partisipatif. Ini 
juga menciptakan jaringan kolaboratif yang efektif dan 
memberdayakan untuk inisiatif pemantauan komunitas, di 
mana pengawas dapat bertukar informasi, mengatur untuk 
advokasi, dan terhubung melalui keprihatinan, tantangan, 
dan pencapaian bersama.
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KONTEKS
Dengan luas lebih dari satu juta kilometer persegi, Kolombia memiliki 
keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa. 

Dia memiliki dataran tinggi Andes, 
hutan hujan Amazon, sabana Orinoco, 
hutan hujan yang lembab Choco, relik 
hutan kering dan lebih dari 3.000 
kilometer garis pantai di sepanjang 
Samudra Pasifik maupun Laut Karibia, 
bersama dengan komunitas Afro-
Kolombia, adat, dan etnis lainnya yang 
semarak dan budaya tidak ditemukan 
di tempat lain di dunia.

Tetapi lanskap vital ini menghadapi 
ancaman yang signifikan. Deforestasi 
telah meningkat tajam dalam 
beberapa tahun terakhir, melonjak 
dari 124.035 hektar pada tahun 2015 
menjadi hampir 200.000 hektar 
pada tahun 2018. Perampasan 
lahan, penggembalaan berlebihan, 
penanaman tanaman ilegal, 
pertambangan, penebangan liar, 
perluasan budidaya agro-industri 
(untuk minyak sawit, di antara produk-
produk lainnya), dan pembangunan 
jalan semuanya terus mendorong 
deforestasi dan degradasi hutan, 
dan perubahan iklim menghadirkan 
ancaman tambahan berupa kenaikan 
suhu dan perubahan pola curah hujan 
di wilayah tersebut. Gejolak politik, 
tata kelola lingkungan yang lemah, dan 
warisan konflik internal lebih dari lima 

dekade juga mempersulit upaya untuk 
memerangi hilangnya hutan, dengan 
membatasi peluang dan insentif untuk 
konservasi.

WWF telah bekerja dalam konteks 
ini selama lebih dari dua dekade, 
bekerja sama dengan pemangku 
kepentingan lokal untuk mendorong 
proses partisipatif seputar pemetaan 
berbasis masyarakat, perencanaan 
penggunaan lahan, pemantauan 
sumber daya alam, perlindungan 
satwa liar, kesejahteraan masyarakat, 
dan mengembangkan perlindungan 
sosial dan lingkungan. Dari 2013 
hingga 2016, WWF juga mendukung 
IDEAM dalam pembentukan Sistem 
Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi 
Nasional (MRV) untuk melacak 
emisi dan serapan gas rumah kaca di 
seluruh Kolombia. Namun pemantau 
masyarakat dan pakar teknis nasional 
sebagian besar tetap terpisah: anggota 
masyarakat tidak mempercayai pakar 
teknis nasional untuk menggunakan 
data mereka secara bertanggung jawab 
dan dengan mempertimbangkan 
manfaat masyarakat, dan pemantau 
nasional memiliki kesadaran terbatas 
tentang inisiatif masyarakat dan 
skeptisisme yang signifikan terhadap 

metode dan data mereka.

Pada tahun 2016, IDEAM memimpin 
pembentukan GITMC dan mulai 
mengintegrasikan upaya pemantauan 
berbasis masyarakat dengan 
sistem nasional, mempertemukan 
para pemangku kepentingan yang 
mendorong pemantauan di setiap 
tingkat untuk membangun saling 
pengertian dan kepercayaan serta 
untuk mendukung kolaborasi mereka 
ke depan. Mereka juga berusaha untuk 
mengintegrasikan upaya ini “secara 
horisontal” – untuk menumbuhkan 
hubungan dan pertukaran pengetahuan 
di antara inisiatif masyarakat, untuk 
meningkatkan kapasitas teknis 
maupun ketahanan mereka dalam 
menghadapi tantangan dan risiko 
yang terkait dengan pemantauan 
yang cukup banyak. Melalui integrasi 
vertikal dan horizontal ini, para 
pemangku kepentingan berharap 
dapat memperkuat SMByC di semua 
tingkatan secara nasional, dan 
menghasilkan pedoman pemantauan 
nasional yang berdasarkan informasi 
yang dihasilkan oleh keragaman 
pengalaman dan perspektif 
masyarakat.
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Pemangku kepentingan 
langsung
Terlibat dalam desain proyek, 
membuat keputusan, dan 
menerima manfaat

▪ Masyarakat lokal, termasuk 
petani pedesaan, orang Afro-
Kolombia, dan masyarakat 
adat

▪ RNIMC

▪ IDEAM

▪ Minambiente

▪ Program FAO-UN-REDD

Pemangku kepentingan 
strategis
Menyediakan materi, manusia, 
dan sumber daya lainnya

▪ GITMC

▪ Prakarsa Iklim dan Hutan 
Internasional Norwegia 
(NICFI)

▪ Badan Pengembangan dan 
Kerjasama Norwegia (Norad

PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN
▪ Mengembangkan database lengkap 

upaya pemantauan berbasis 
komunitas, yang mencakup 
informasi di mana inisiatif berada, 
siapa pemantau lokalnya, berapa 
lama mereka telah memantaunya, 
apa yang mereka pantau dan 
mengapa, untuk lebih memahami 
kebutuhan mereka dan untuk 
menghasilkan alat untuk membantu 
mereka.

▪ Membangun kepercayaan dan 
kolaborasi di antara pemantau 
komunitas dan IDEAM serta 
pemangku kepentingan 
nasional lainnya untuk lebih 
mengintegrasikan upaya 
pemantauan lokal dengan SMByC.

▪ Mengembangkan pertukaran 
informasi dan komunikasi  di antara 
inisiatif pemantauan lokal, sehingga 
pengawas komunitas dapat saling 
belajar dan mendukung dalam 
pekerjaan mereka.

▪ Membuat, berbagi, dan 
mengkomunikasikan pedoman 
nasional untuk pemantauan 
komunitas partisipatif yang 
diinformasikan oleh pengalaman 
dan pengetahuan anggota 
komunitas lokal dan melindungi 
hak dan mata pencaharian 
mereka, dengan fokus khusus pada 
masyarakat pedesaan.
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TIMELINE PENGEMBANGAN PROYEK
1990-an: Pada tahun 1990-an, banyak 
upaya pemantauan masyarakat muncul 
di Kolombia, beberapa di antaranya 
secara teknis dan finansial oleh entitas 
yang kemudian membentuk GITMC.

2013 hingga 2015: IDEAM 
mendirikan SMByC, memulai proses 
penguatan kapasitas lembaga, dan 
menempatkannya di garis depan dalam 
masalah ini di Amerika Latin.

2016: Di bawah kepemimpinan 
IDEAM, dengan dukungan permanen 
dari FAO-UN-REDD, GITMC 
memulai pertemuan bulanan untuk 
mengembangkan gagasan seputar 
mendukung upaya pemantauan 
masyarakat dan mengintegrasikannya 
ke dalam kerangka kerja nasional. 
Mereka menetapkan dua prioritas 
utama: menilai inisiatif konservasi 
dan/atau pemantauan lokal yang sudah 
berjalan di negara ini, dan menentukan 
pedoman nasional untuk pemantauan 
masyarakat.

2016-2017: Dalam serangkaian 
lokakarya yang diadakan di seluruh 
negeri, IDEAM, FAO-UN-REDD, dan 
WWF serta mitra GITMC lainnya 
bertemu dengan pemantau masyarakat 
untuk belajar langsung tentang 
kebutuhan dan motivasi mereka, 
untuk lebih mendukung upaya serta 
mempertimbangkan opsi-opsi untuk 
integrasi baik secara horizontal 
maupun dengan tingkat nasional. 
Mereka mengidentifikasi hambatan 
utama untuk integrasi dengan SMByC, 
khususnya kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang upaya pemantauan 
IDEAM dan perasaan ketidakpercayaan 
umum oleh aktor masyarakat terhadap 
entitas pemerintah.

Desember 2017: Seminar Hutan 
Nasional kedua tentang Pemantauan 
Tutupan Hutan yang diselenggarakan 
oleh IDEAM mengundang inisiatif 
masyarakat untuk berpartisipasi untuk 
pertama kalinya. RNIMC dibentuk 
dalam sesi di akhir seminar ini.

2018-2019: Untuk menumbuhkan 
lebih banyak kepercayaan dan integrasi 
inisiatif pemantauan lokal dan upaya 
nasional, IDEAM, FAO-UN-REDD, 
dan GITMC fokus pada penciptaan 
ruang untuk pertemuan dan berbagi 

pengetahuan. Mereka bertemu untuk 
serangkaian lokakarya yang bertujuan 
untuk memperkuat kapasitas pengawas 
dan menciptakan ruang untuk berbagi 
ide, pengalaman, dan alat, termasuk 
di antara inisiatif lokal seperti mereka 
dan IDEAM.

Mei 2018: Dengan dukungan FAO-
UN-REDD, IDEAM menerbitkan 
pedoman nasional untuk pemantauan 
komunitas masyarakat.

November 2018: Untuk pertama 
kalinya, Seminar Hutan Nasional 
Pemantauan Tutupan Hutan 
mengadakan sesi khusus tentang 
pemantauan hutan masyarakat. Selain 
itu, pertemuan RNIMC diadakan untuk 
menentukan peta jalan bagi integrasi 
antara inisiatif lokal dan nasional.

Sepanjang 2019: Dengan dukungan 
GITMC, IDEAM mendirikan 
Sekolah Pengetahuan tentang 
Pemantauan Hutan SMByC dan 
mengimplementasikan (baik pada 
2019 maupun 2020) modul pertama 
tentang “Pemetaan dan GIS dasar 
untuk Pemantauan Hutan Masyarakat” 
dengan pemangku kepentingan 
masyarakat dari Wilayah Amazon dan 
Andes.

November 2019: Seminar Hutan 
Nasional Keempat tentang Pemantauan 
Tutupan Hutan berlangsung dengan 
partisipasi delegasi dari inisiatif 
pemantauan masyarakat dan 
pertemuan RNIMC diadakan.

2019-2020: Proses refleksi kolektif 
dimulai untuk mengidentifikasi 
pembelajaran, kegagalan, pencapaian, 
dan rekomendasi untuk meningkatkan 
proses integrasi antara inisiatif 
pemantauan lokal dan SMByC.

2020: Dari jajak pendapat yang 
dibagikan kepada anggota RNIMC, 
IDEAM melakukan penilaian 
konektivitas pelaku masyarakat 
dan mengidentifikasi strategi 
interaksi untuk pandemi COVID-19. 
Berdasarkan hal ini, GITMC 
merefleksikan mekanisme integrasi 
yang berfungsi untuk terus mendukung 
Jaringan. Jaringan terus aktif, dengan 
sekitar 50 inisiatif masyarakat 
yang berpartisipasi. IDEAM terus 
memimpin proses integrasi dan 
penguatan pemantauan masyarakat 
di negara tersebut, dengan dukungan 
GITMC.
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PRESTASI
▪ Melalui interaksi yang lebih 

besar dan pembangunan 
hubungan antara tingkat 
lokal dan nasional, 
kolaborasi dan komunikasi 
tumbuh. Inisiatif masyarakat 
dan lembaga nasional sekarang 
lebih mampu untuk bertukar 
informasi dan belajar dari satu 
sama lain. Pemantau masyarakat 
dan organisasinya memiliki akses 
yang lebih besar ke alat (seperti 
perangkat lunak pemetaan dan 
analisis data) dan informasi yang 
memperkuat upaya pemantauan 
mereka, dan beberapa sekarang 
lebih bersedia untuk mempercayai 
IDEAM dan mitranya. IDEAM 
dan mitranya sekarang memiliki 
kepercayaan yang lebih besar 
pada keterampilan pemantau 
masyarakat dan data yang mereka 

kumpulkan. Pergeseran pada 
kedua sisi ini meningkatkan 
integrasi sistem lokal dan SMByC, 
menciptakan lebih banyak 
visibilitas dan peluang untuk 
pengakuan inisiatif pemantauan 
masyarakat dan peran penting 
yang mereka mainkan dalam 
konservasi hutan. 

▪ IDEAM, Minambiente, badan 
kerjasama internasional, dan 
anggota LSM dari GITMC 
sekarang lebih siap untuk 
memenuhi tujuan mereka 
dalam memperkuat proses 
masyarakat. Komunikasi dan 
integrasi yang lebih baik antara 
inisiatif masyarakat dan tingkat 
nasional telah memberikan 
pemahaman yang lebih baik 
kepada pemangku kepentingan 

nasional tentang kebutuhan dan 
tantangan masyarakat lokal dan 
bagaimana mendukung proses 
konservasi dan pemantauan hutan 
mereka. 

▪ Dengan membuat prakarsa 
pemantauan lokal lebih 
terlihat, proses ini telah 
mendorong hubungan dan 
kolaborasi yang lebih besar 
antar masyarakat juga. 
Misalnya, di Solano, Caquetá, 
dalam proses yang didukung oleh 
Fundación Natura, masyarakat 
Pribumi Inga dan komunitas 
petani lokal menemukan bahwa 
mereka memiliki masalah yang 
sama: kerusakan sumber air 
karena perluasan penggembalaan 
ternak dan penggundulan hutan di 
hulu sungai. Kedua komunitas ini 
memutuskan untuk bersama-sama 
memantau sumber air, iklim, 
fauna (burung), dan peringatan 
dini deforestasi, di antara 
indikator kesehatan lingkungan 
lainnya. Inisiatif bersama ini 
telah mempertemukan kedua 
komunitas dan menyoroti 
nilai pengetahuan tradisional 
masyarakat adat tentang hutan.

▪ Integrasi “horisontal” 
komunitas-ke-komunitas 
ini telah menghasilkan 
pembentukan RNIMC, 
sebuah kelompok yang 
dipimpin oleh pemantau 
masyarakat untuk bertukar 
informasi, mengorganisir 
lintas komunitas, dan pada 
pokoknya memperkuat upaya 
pemantauan lokal. Jaringan ini 
berkoordinasi dengan organisasi 
dan lembaga-lembaga nasional, 
tetapi juga bertemu secara 
otonom untuk mengidentifikasi 
dan mengadvokasi kebutuhan dan 
tujuan komunitas.

▪ Dengan menggunakan 
WhatsApp, RNIMC telah 
mengembangkan forum 
yang dinamis bagi pemantau 
masyarakat untuk tetap 
terhubung dan berbagi 
informasi. Alat komunikasi ini 
telah memberdayakan pengawas 
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untuk mengembangkan inisiatif, 
memecahkan masalah, berbagi 
wawasan dan tantangan – termasuk 
informasi tentang risiko dan ancaman, 
memperhitungkan konteks kekerasan 
di mana banyak inisiatif ditemukan 
– dan membangun dukungan dan 
solidaritas lintas geografis dan budaya.

▪ IDEAM telah memberikan 
ruang dalam konferensi 
nasional dan forum berbagi 
pengetahuan lainnya untuk 
RNIMC dan kontribusinya. Pada 
bulan November 2018, Lokakarya 
Hutan Nasional tentang Pemantauan 
Tutupan Hutan memasukkan 
pemantauan masyarakat secara 
partisipatif dalam agenda untuk 
pertama kalinya dan mengembangkan 
ruang kedua untuk pertemuan 
Jejaring guna menetapkan peta jalan 
untuk integrasi antara inisiatif lokal 
dan nasional.

▪ Bekerja bersama-sama, 
IDEAM, Program FAO-UN-
REDD, GITMC, dan RNIMC 
telah mengusulkan pedoman 
nasional untuk pemantauan 
masyarakat partisipatif yang 
mencakup perlindungan sosial 
dan lingkungan untuk petani, 
masyarakat Afro-Kolombia, dan 
masyarakat Pribumi, dalam kerangka 
Strategi Terpadu untuk Pengendalian 
Deforestasi dan Pengelolaan Hutan.

▪ Database komprehensif dari 
konservasi berbasis masyarakat 
dan inisiatif pemantauan 
partisipatif sekarang tersedia, 
termasuk lebih dari 100 upaya 
dari seluruh Kolombia. Database 
ini merinci, sebanyak mungkin, 
nama dan lokasi inisiatif lokal, jenis 
ekosistem yang masing-masing ingin 
dilestarikan, metrik apa yang dipantau 
(misalnya, satwa liar lokal, fenologi 
hutan, atau kualitas tanah dan air), 
spesifik tentang kekuatan atau celah 
dalam pengalaman pemantauan 
masyarakat, dan publikasi apa pun 
yang muncul dari pekerjaan mereka, 
serta rincian kontak. Organisasi 
informasi ini membina hubungan 
di antara inisiatif, memberikan 
pemahaman yang lebih baik tentang 
kapasitas, dan mengakui pekerjaan 
organisasi lokal dalam konservasi 
hutan Kolombia dan keanekaragaman 
hayati yang ada di dalamnya.
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TANTANGAN 
▪ Aliran informasi dua arah 

(antara pusat dan daerah) 
masih lambat dan terbatas 
karena beberapa faktor: 
kesulitan mengakses internet di 
pihak inisiatif lokal, kurangnya 
kontinuitas dalam beberapa 
proses pemantauan masyarakat 
karena keterbatasan keuangan, 
kurangnya pengetahuan dari para 
pelaku di semua tingkat tentang 
potensi kolaborasi dan integrasi 
pemantauan lokal dan nasional.

▪ Untuk memperkaya data dan 
memastikannya mengalir ke 
dan dari pembuat keputusan 
yang relevan di semua 
tingkatan, lebih banyak lembaga 
regional dan nasional perlu 
dilibatkan dalam proses tersebut, 
seperti Persatuan Nasional 
Taman Alam, Perusahaan 
Otonomi Daerah, dan institusi 
penelitian. Namun, seperti pada 
awal proses dengan IDEAM, 
ada ketidakpercayaan dan 
kurangnya pengetahuan antara 
inisiatif masyarakat dan lembaga 
pemerintah yang dapat menjadi 
tambahan yang bermanfaat. 
Untuk mengatasi hambatan 
tersebut akan membutuhkan 
pembangunan kepercayaan, 
membangun dialog yang tulus dan 
horisontal, mendidik kedua belah 
pihak tentang peran dan kekuatan 
pihak lain, dan membuka ruang 
untuk komunikasi dan kolaborasi. 
Tingkat keterbukaan ini belum 
ditemukan di semua organisasi 
dan lembaga yang berpartisipasi, 
yang juga perlu dipupuk di setiap 
pihak baru yang dibawa ke dalam 
proses.

▪ Waktu, kapasitas, dan 
sumber daya masih menjadi 
kendala dalam penguatan 
dan pertumbuhan RNIMC. 
Meskipun Jaringan menyatukan 
kelompok yang beragam 
dan signifikan dari inisiatif 
pemantauan lokal, masih banyak 
yang tidak terhubung dan tidak 
menyadari pekerjaan IDEAM 
terkait dengan pemantauan 
hutan dan peningkatan 
kapasitas. Untuk menjalin kontak 

dengan pengalaman tersebut, 
menghasilkan ikatan saling 
percaya dan pengertian, dan 
dengan demikian memperluas 
basis inisiatif terintegrasi SMByC 
membutuhkan waktu dan sumber 
daya yang memberikan dilema 
bagi IDEAM dan mitra GITMC 
apakah akan memperkuat apa 
yang telah mereka bangun atau 
membawa inisiatif komunitas 
baru ke dalam prosesnya.

▪ Meskipun mereka telah 
menghasilkan platform 
dan ruang untuk bertukar 
pengetahuan di mana inisiatif 
pemantauan lokal telah 
berpartisipasi, representasi 
dan peluang yang lebih besar 
untuk berbagi hasil tetap 
terbatas. Dengan kata lain, aktor 
nasional utama belum membawa 
pemantauan masyarakat—atau 
pemantau masyarakat—ke 
dalam percakapan yang lebih 
besar tentang pemantauan itu 
sendiri. Ini lebih mengakibatkan 
pemisahan artifisial daripada 
satu kesatuan yang utuh 
dalam diskusi nasional 
tentang upaya pemantauan, 
strategi, dan prioritas. Untuk 
menghilangkan hambatan, 
inisiatif pemantauan masyarakat 
dan pemantau masyarakat perlu 
lebih diintegrasikan ke dalam 
percakapan yang lebih besar, 
keahlian mereka diakui dan 
dipercaya, dan keprihatinan serta 
prioritas mereka didengarkan.

▪ Prosedur untuk akses, 
pertukaran, dan penggunaan 
informasi dari pemantauan 
lokal maupun nasional 
perlu disesuaikan untuk 
melindungi masyarakat 
dan pemantau masyarakat. 
Meskipun ada prosedur yang 
diterapkan, saat ini terdapat 
kesenjangan dalam protokol yang 
berkaitan dengan informasi yang 
dihasilkan oleh pemantauan 
lokal dan nasional. Kesenjangan 
ini terutama sangat sensitif bagi 
masyarakat, yang membutuhkan 
jaminan kerahasiaan agar dapat 
mengumpulkan dan menyediakan 

data pemantauan dengan aman 
untuk melindunginya dari 
pembalasan di wilayah mereka 
karena melakukan kegiatan 
pemantauan.
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LESSONS 
LEARNED

▪ Penting untuk membangun 
kepercayaan dan komunikasi 
terbuka antara pemantau 
masyarakat dan lembaga 
pemantau nasional. 
Membangun kepercayaan, 
komunikasi, dan integrasi yang 
lebih besar antara inisiatif 
pemantauan masyarakat 
dan pemangku kepentingan 
nasional seperti IDEAM, 
Minambiente, dan para  mitranya 
menguntungkan semua pihak. 
Pemantau masyarakat dapat 
menyumbangkan data lapangan 
yang berharga, pengetahuan 
tradisional dan pengalaman, 
dan perspektif unik yang dapat 
memperkaya upaya nasional. 
IDEAM dan mitranya dapat 
menawarkan alat pemantau 
masyarakat, peluang belajar, dan 
sumber daya untuk mendukung 
pekerjaan mereka. Pengecualian 
dan ketidakpercayaan adalah 
hambatan untuk pekerjaan 
produktif di setiap tingkatan.

▪ Untuk memberdayakan 
inisiatif masyarakat, entitas 
nasional dan LSM yang 
kuat harus menciptakan 
ruang bagi suara lokal 
untuk didengar. Ketika 
IDEAM membuka ruang berbagi 
pengetahuan, seperti Lokakarya 
Hutan Nasional tentang 
Pemantauan Tutupan Hutan, 
untuk inisiatif pemantauan 
masyarakat, pemantau lokal 
menemukan visibilitas, validasi, 
dan peluang baru untuk 
menyoroti peran mereka dalam 
konservasi hutan. Namun suara 
dan pengalaman pemantau dan 
lembaga nasional masih menjadi 
suara yang dominan. Pemangku 
kepentingan kelembagaan 
harus mempertimbangkan siapa 
yang berbicara paling banyak 
dalam situasi ini - yang suara, 
pengalaman dan pengetahuannya 
dipusatkan - dan mengambil 
langkah-langkah mengedepankan 
suara dan pengetahuan 
komunitas.

▪ Informasi adalah kekuatan 
– dan penggunaan, 
komunikasi, dan 
perlindungannya adalah 
kunci keberhasilan 
atau kegagalan inisiatif 
pemantauan. Salah satu tujuan 
dari pekerjaan ini adalah untuk 
meningkatkan arus informasi 
antara pemantau masyarakat 
dan pemangku kepentingan 
nasional seperti IDEAM dan 
mitranya. Aliran ini memiliki 
potensi yang luar biasa. Ketika 
informasi mengalir dari tingkat 
nasional ke masyarakat, itu 
dapat menginformasikan 
pengambilan keputusan 
masyarakat dengan cara yang 
membantu. Ketika informasi 
mengalir dari masyarakat ke 
tingkat regional atau nasional, ini 
dapat meningkatkan kesadaran, 
memberikan data baru, dan 
memfasilitasi penegakan 
konservasi hutan.

▪ Pemantau masyarakat 
paling baik diberdayakan 
ketika mereka terintegrasi 
secara horisontal dengan 
masyarakat lain dan secara 
vertikal dengan kerangka 
nasional. Integrasi yang lebih 
baik dengan upaya pemantauan 
nasional memperkuat kapasitas 
mempromosikan pertukaran 
pengetahuan antara inisiatif-
inisiatif itu sendiri serta dengan 
SMByC. Tetapi pemantau melihat 
manfaat yang sama, jika tidak 
lebih besar, dari peningkatan 
koneksi mereka satu sama lain. 
Pembentukan RNIMC dan 
inkarnasi digitalnya di WhatsApp 
telah memungkinkan pemantau 
masyarakat untuk bertukar 
informasi; berbagi wawasan, 
pembaruan dan peringatan (jika 
ancaman baru saja diidentifikasi); 
membangun hubungan dan 
kolaborasi; dan berorganisasi 
dengan pengawas di masyarakat 
dan wilayah lain di negara itu. 
Saling terhubung adalah alat yang 
ampuh untuk perubahan yang 
langgeng.

▪ Membangun ruang untuk 
kerja antar-lembaga, untuk 
mendinamiskan seluruh 
proses integrasi inisiatif lokal 
dengan SMByC, ternyata 
menjadi strategi yang 
berhasil. Pembuatan GITMC 
memungkinkan penyederhanaan 
berbagai komponen proses. 
Misalnya, akses ke informasi dan 
kontak langsung dengan inisiatif 
pemantauan lokal dalam geografi 
Kolombia yang berbeda-beda 
memfasilitasi pembentukan 
RNIMC, kemudian masing-
masing anggota kelembagaan 
GITMC membawa pengalaman 
panjang mereka ke meja, bersama 
dengan peluang manusia, logistik, 
dan sumber daya keuangan yang 
tersedia yang diperlukan untuk 
aktivitas proses yang berbeda. 
Kelompok antar-kelembagaan 
ini telah menjadi contoh kerja 
horisontal yang baik, tidak 
membutuhkan protagonis 
dan dengan keinginan untuk 
membangun sinergi. Singkatnya, 
GITMC adalah ruang yang 
mencerminkan nilai-nilai dasar 
pekerjaan WWF: rasa hormat, 
kolaborasi, integritas, dan 
keberanian.
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VISI KAMI
Tim Hutan dan Iklim WWF bekerja untuk memastikan hal itu
konservasi hutan tropis karena simpanan karbon terjamin
oleh pembangunan ekonomi hijau yang bermanfaat bagi masyarakat, 
iklim dan keanekaragaman hayati secara transformasional.
panda.org/forestclimate
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