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Pengembangan darak Pagar pedu dikembangkan dalam kerangka 

ikut menguatkan sistem keiembagaan masyarakat. OIeh karena 

perancangan dan pelaksanaan usaha tersebut, mensyaratkan mendukung 

dan didukung ofeh sistem kelembagaan pembangunan yang baik. Tanpa 

ha! ini rnenjadi syarat, pengembangan Jarak Pagar rawan untuk tidak 

berkebedanjutan. 

Hal yang pedu diketahui dalam keragarnan kemajuan, perbedaan 

tingkat kemiskinan, keragaman sendi budaya antar daerah adalah 

kelembagaan masyarakat Indonesia mengenal ciri dualistik. Dalam arti 

mengenal kelembagaan dengan dua asas pola hubungan sosial berbeda. 

Kelembagaan masyarakat yang masih bertumpu pada sendi-sendi tradisi- 

-yang umumnya dikembangkan bersendikan noma dan kewajiban sosial 

yang kuat mengikat secara sosial, berhadapan dengan kelembagaan yang 

tetah bekernbang dengan ikaian-ikatan sosial kompleks yang taat pada 

prosedur, kaku dan mengejar efisiensi dan efektifitas. Sisi yang perlu 

dieatat dan' dualistik tersebut kemudian, adalah anrs penetrasi sosial 

ekonomi yang bekernbang cendenrng meminggirkan kelembagaan yang 

bersendikan tradisi. 

Dalam konteks peminggiran itulah, diusulkan kepeduan 

pengembangan kemitraan. Oleh karena, peminggiran kefembagaan 

bersendi tradisi s m r a  nyata dapat menmkup pengabaian kelompok- 

kelompok masyarakat dengan skala sosial-ekonomi keeil maupun 

menengah. Padahal dari sudut ekonomi, pengembangan ketompok- 

kelompok seperti ini menrpakan jalan menekan pengangguran, 

meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mampu 

berdampak ganda tenrtama memberikan peluang pengembangan usaha 
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produktif komunitas dan ekonomi lokal. Hal yang diprakrakan sebenamya 

dapat menjadi jalan penguatan kelembagaan rnasyarakat secara bedahap, 

rnuiai dari keluarga, komunitas hingga ke arah lebih atasnya. 

Persoalannya, kemitraan adalah konsep yang sudah lama digagas dan 

dipraktekkan. Tidak dinafikan konsep tersebut ada mencatat keberl-rasilan 

dalam praktek, namun ada kemndewngan praktek kemitraan juga 

rnengandung banyak masaiah, bahkan ada keendenrngan tetap rnemberi 

tempat pada dominasi kelembagaan kompleks, khususnya organisasi 

bisnis besar. 

Tulisan ini bemaksud mengungkapkan sebuah gagasan yang 

didasarkan pengalaman empirik agar kemitraan dalam pengembangan 

Jarak Pagar tidak terjebak kembali kepada rnasaiah yang sama. 

Kemitraan yang diusulkan adalah kernitraan yang dikembangkan menjadi 

bagian yang tidak tedepas dari kelembagaan masyarakat. Dengan cam, 

digagas dengan pendekatan pemanfaatan jejaring kolaboratif mulai dari 

arah komunitas sarnpai dengan tingkat lokalitas. Proses implementasinya, 

mengutarnakan penerapan prinsip-prinsip: kesetaraan, lebih bersifat 

infomal, partisipatif, rnembangun kornitmen yang kuat, dan mensinergikan 

kekuatan-kekuatan yang ada dalarn memecahkan pernasalahan dan 

menemukan solusi dafam upaya pengembangan Jarak Pagar sebagai 

usaha-usaha produktif . 

MelaIui Gara tersebut diharapkan upaya pengembangan kemitraan 

menjadi sebuah proses penyertaan Iembaga pembangunan masyarakat 

yang mempunyai dimensi penyambungan pengaturan rnulai di aras rnakro 

ke mikro dan sebatiknya. Dengan prosesnya juga tidak teriepas dari 

usaha pendanaan publik yang mempunyai berbagai dimensi kelayakan, 

baik ekonomi, sosial, politik, legal maupun maneje~al yang khas tanpa 

meningkatkan biaya transaksi. 

II. PENGEMBANGAN KEMfT M DALAM PENINGUTAN KAPASfTAS 

KELEWIBAGAAN PEMBANGZJNAN DAERAH 

Pengembangan kernlitraan usaha Jarak Pagar pedu menjadi bagian 

kelembagaan pernbangunan di daerah (mulai di aras tapak proyek dalam 

lingkup satu kabupaten) dengan basis pengelolaan mefalui proses yang 

melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan). Kelembagaan ini 
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melibatkan unsur pemerintahan secara horisontal di kabupaten maupun 

vertikal ke unsur birokrasi sampai ke satuan administrasi pemerintahan 

terbawah (misal, desa), unsur legislatif pemerintahan dan unsur partai 

politik, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok- 

kelompok terkait yang ada di masyarakat. Daiarn ha1 ini, pihak 

pemeFintahan di kabupaten dapat menjadi prime mover dari 

pengembangan kelembagaan ini. 

Paling tidak, ada ernpat fungsi yang perlu dikembangkan dari 

kelembagaan tempat dikembangkannya bentuk kemitraan yang sesuai. 

Perfama, wadah belajar sosial yang melibatkan beragam pihak pemangku 

kepentingan dalam menyarnakan pemahaman tentang pengembangan 

Jarak Pagar. Kedua, media pengorganisasian perancangan. Kefiga, 

media pengendalian sosial (social control). Keernpaf, wadah dalam 

menggalang aksi dan moniton'ng evaluasi. Lihat Garnbar 1. 

4.  Membentuk Kesarnaan Opini Antar Sfakefiolders 

Titik rnasuk awal yang dapat dilakukan dalam kemitraan 

pengembangan Jarak Pagar adalah membentuk kesamaan opini antar 

stakeholders mengenai bentuk usaha yang digagas. Fungsi ini sangat 

penting agar implernentasi pengembangan Jarak Pagar tidak dipahami 

seGara kefiru. Misal, dari berbagai temuan lapangan sering menunjukkan 

kekeliruan pandangan mengenai inisiatif pusat yang hanya dipandang 

sebagai kegiatan tempat menarik "pundi uang" tanpa usaha yang 

sungguh-sungguh. Bahkan, rnungkin saja pengembangan Jarak Pagar 

dapat hanya 'tdentik sebagai sarana meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. 

Fungsi kelembagaan membentuk kesamaan opin'l antar sfakehoiders 

t'ni sangatlah penting. Oleh karena imptemenbsi pengembangan Jarak 

Pagar akan baik, bila prosesnp bermula dengan baik. Disamping itu, 

fungsi ini dapat juga digunakan sebagai proses pembeiajaran bersama 

dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan adaptasi kelembagaan 

antar pihak. Melalui cara itu, kesadaran yang mencerahkan dan motivasi 

antar stakeholders dapat dikembangkan. 
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2. Media Pengorganisasian Perancangan 

Kelembagaan yang dikembangkan selanjutnya perlu berfungsi sebagai 

media pengorganisasian bersarna secara sinergis. Oleh karenanya, perlu ada 

satu pihak yang berperan sebagai Clearing House. Bahkan, apabila perlu 

unsur pemerintahan tidak berperan menjadi pengembang proyek. Pemerintah 

dalam ha! ini dapat mereposisi perannya menjadi fasilitator yang 

mengembangkan berbagai ha! bersama stakeholders mulai arah tapak proyek 

hingga ke arahkabupaten. Bahkan, menjadi penyambung kegiatan dan 

informasi ke arah yang lebih tinggi (nasional maupun internasional). 

Gambar 1. Pengembangan Kemitraan Usaha Jarak Pagar dalam 

Penguatan Kelembagaan Masyarakat 
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pendanaan lain apabila proyek yang dirancang itu memang memberikan 

manfaat pada masyarakat lokal dan konservasi keanekaragaman hayati. 

4. Menggaiang Aksi dan Monitoring Ewaluasi Partisipatif 

Fungsi kelembagaan di daerah yang dikembangkan dapat menjadi 

sarana pemantapan kegiatan aksi dalam implementasi pengembangan 

Jarak Pagar, dan pemantauan evaluasi bersama. Proses ini secara 

benrmt, dapat menjadi wadah beragam pihak antara pemerintahan 

(eksekutif dan legisllatif), rembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat, 

dan masyarakat sendiri dalam berbagi infomasi data dan infomasi, 

rnengetahui pekembangan implementasi kem~raan. Bahkan, dalam 

proses ini juga dapat digunakan untuk menggalang kejasarna dan 

rnenurunkan potensi konflik antar stakeholders. 

Penggalangan aksi dan monitoring evaluasi perlu behasis 

pendekatan partisipatif. Prosesnya pun, pedu membe~ ternpat kepada 

masyarakat di aras tapak proyek yang terkena dampak untuk terus 

nefakukan pemantauan tehadap kontribusi pengembangan Jarak Pagar. 

Bahkan, apabila proyek tersebut dinilai hanya membehkan janji kosong 

perlu dikn'~k kerns, atau bila sampai menimbutkan dampak negatif dapat 

menjadi wadah untuk mengusulkan penghentian kegiatan. 

5. Polensi Hambatan Pengembangan Kelembagaan 

Kehadiran keternbagaan di daerah dengan ernpat fungsi 

sebagaimana diuraikan di atas, akan -sangat dipenganrhi oleh kondisi 

social seffing kelembagaan pembangunan secara umum stlab daerah. 

Sebagaimana dicatat sejak Tahun 2001, pemerintah kita 

mengimplementasikan kebijakan desentrsiisasi sebagai pengggnti 

kebijakan sentralisasi pembangunan yang dualankan sefarna beberapa 

dekade. Maka, pemen'ntahan di daerah, baik propinsi, kabupatan maupun 

desa memiiiki kewenangan lebih luas untuk menentukan kebijakan 

daerahnya. Terlebih dengan adanya sedikit keleluasaan mengelola 

keuangan daerah, rnaka daerah cukup memiliki peranan menentukan 

pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga berpenganrh tehadap 

perenmnaan dan implemenfasi pengembangan Jarak Pagar. 

Desentralisasi juga membawa konsekuensi pada kebijakan dan 

dukungan yang seragam terhadap selunrh pemerintah kabupaten, 
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memberdayakan mereka untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan 

pernbangunan. Meski perubahan ini memang diharapkan, namun aspek 

keseragaman ini menimbulkan pertanyaan bentuk lembaga apa yang 

"disamnkan" pada aras kabupatenllokai. Pasalnya, sebuah lembaga 

mungkin saja sangat sesuai dengan sebuah kabupaten tertentu, namun 

kemudian dapat sangat tidak comk bila diterapkan di kabupatan yang lain. 

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, maka 

pengembangan Jarak Pagar rnembutuhkan sedikit kapasitas kreatif atau 

strategis. Satu ha1 yang dapat ditawarkan dalam ha! ini adaiah proses 

pengernbangan Jarak Pagar ikut menawarkan usaha peningkatan 

kemampuan pengelolaan daerah (capacify building). Artinya, proses 

pengembangan Jarak Pagar rnemiliki kemampuan untuk mendukung atau 

memfasilitasi usaha berbasis kornunitas dan sektor swasta yang akan 

diperlukan dalam rnelaksanakan kegiatan proyek. Pengembangan Jarak 

Pagar perk dirancang juga sebagai sarana dalam mendukung 

pembangunan daerah. 

Daiarn konteks situasi yang sedang berubah seperti saat ini, maka 

keberhasiian pengernbangan kelembagaan sepeFti itu merupakan usaha 

yang periu diperjuangkan dan penuh tantangan. Ada beberapa hal yang 

diperkimkan dapat rnenjadi harnbatan dalam pengembangan kemilraan 

usaha Jarak Pagar dalarn konteks penguatan keiembagaan masyarakat, 

sebagai ben'kut: 

6. Ketidakpastian Kebijakan Yentang Hak dan Penggunaan Lahan 

Sebagaimana digambarkan sebeiumnya, proses Larik-mena~k 

kebijakan tentang pengaturan hak dan tata guna lahan di daerah yang 

dapat menjadi satu sebab hambatan penguatan kapasitas ketembagaan 

lokai datam kerangka rnerespon pengembangan Jarak Pagar. Boleh jadi, 

kondisi ini dapat rnenjadi proses perebutan khan antar pihak, sehingga 

menguras pehatian pembahasan dan menjadi harnbatan bagi 

pengembangan Jamk Pagar. 

Belum lagi, untuk pengembangan dalam skala luas menghadapi 

persoalan akibat hambatan prosedur pengelo!aan hutan dalam kaitan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. PersmJan 

melacak kelembagaan pemanfaatan fungsi iahan pertu menjadi pematian 

disini. Ada semboyan masyarakat di daerah yang menghadapi persoatan 
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ini, agar lebih mengutamakan fungsi lahan dibanding mempersoafkan 

status tahan. Oleh karena perdebatan tentang status lahan boleh jadi 

bahan pe&incangan yang berkepanjangan dan dalam keadaan sosial 

ekonomi poiitik seperti sekarang ini dapat berakhir tanpa ujung 

penyelesaian. 

7. Ketiadaan Tokoh Berkarakter dan Be&omitmen 

Satu faktor yang dapat mendorong penguatan kapasitas 

kelembagaan di daerah adalah tokoh yang berkarakter dan berkomitmen. 

Dalam iklim budaya masyarakat yang masih patemalistik, peran 

kepemimpinan sebagai pemandu perkembangan tembaga rnasih penting. 

Demikian juga, untuk kelembagaan di daerah dafam upaya 

pengembangan Jarak Pagar dipedukan sosok pemimpin yang berkarakter 

dan berkomitmen pada pengelolaan hutan secara bijaksana dan untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Apabiia tokoh sernaearn ini mempunyai pemahaman tentang 

pengembangan Jarak Pagar yang memadai, maka ia rnungkin dapat 

menjadi satu pilar aktif pengembangan keiembagaan. Menemukan tokoh 

semacam itu, baik pemimpin formal maupun informal (seperti tokoh adat, 

tokoh panutan lain) dan rnembekalinya dengan gagasan pengembangan 

Jarak Pagar yang baik bofeh jadi mempakan langkah penting. Meskipun, 

pada tahapan tFansisi sebagaimana dialami saat ini, menemukan figur 

pemimpin baik formal maupun infomaf yang menempati posisi kunci 

tidakfah mudah. Namun dengan menggunakan metode pemetaan sosial, 

menemukan tokoh ini dapat ditempuh. Hanya saja, pefetakan harapan 

pada pengembangan kelembagzan pada tokoh tidak mematikan aspirasi 

dan parlisipasi bebga i  unsur dalarn lernbaga di daerah tersebut. 

Nilai yang melandasi kelembagaan iokal yang dikembangkan 

mungkin saja diwamai dengan gejala rnenunrnnya nilai "moralitas" yang 

diikuti menguatnya nilai kornersial. Tanpa peran aktif bebagai pihak yang 

menjadi unsur keiembagaan yang dikembangkan boleh jadi semangat 

yang sernula bepihak untuk mensejahterakan masyamkat malahan 

benrbah mendorong penguatan pengemhogan keiembagaan yang 

mengunggulkan kepentingan pribadi-p~badi atau kebmpok-kelompok 
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tertentu. Efek negatif yang teFjadi apabila dikaitkan dengan pefkembangan 

hubungan pemimpin-pengikut yang kini cenderung bersifat eksploitatif. 

Artinya, strategi pengembangan kelembagaan dalam kerangka 

kemitraan penanaman Jarak Pagar perlu berbasis pada pemimpin bukan 

manajer yang diikuti pula mom1 pengembangan masyarakat yang aktif 

menampung kebutuhan, aspirasi, perasaan dan kekuatan masyarakat: 

yang dimanifestasikan dalam aksi kongkrit. Dengan Gara ini, partisipasi 

masyarakat akan bermaha penting, sehingga kepentingan masyarakat 

akan menjadi sebuah pertimbangan yang kokoh, dan tidak rentan temadap 

kebijakan internal maupun eksternal yang meminggirkan kepentingan 

masyarakat. 

8. Kesenjangan Etos Kerja dan Komitmen Kebersamaan 

Sebagaimana disebutkan bahwa pengembangan kemitraan Jarak 

Pagar berbasis kelembagaan masyarakat ini melibatkan berbagai pihak di 

aras kabupaten, baik dalam hubungan horisontal rnaupun vertika1. Dalam 

kondisi ini ada peluang terdapat kesenjangan nilai dan etos kerja serta 

komitmen kebersamaan antar pihak. Apabila ini tejadi, maka proses 

adaptasi antar pihak dalam keiembagaan yang dikembangkan akan 

bejalan lambat. Boleh jadi, ha! ini menyehbkan rendahnya kohesi sosial. 

Kohesi sosial yang kuat ditandai dengan inklusifitas, adanya mle of law, 

suasana demokratis, akses dan persarnaan temadap kesempatan, 

birokrasi yang efisien dan tidak korup seria masyarakat yang terbuka. 

Sedangkan kohesi sosial yang lemah diiandai dengan eksklusi, negara 

yang otoritarian dan menindas, ketimpangan dan ketidakadilan, wjudnya 

birokratism yang korup serta masyarakat yang tertutup. 

Bila kohesi sosial kuat, maka pehedaan kepentingan yang mendasar 

dapat dihindari. Sebaiiknya, perbedaan yang rnengamh pada konflik dapat 

ieejadi manakaia kohesi sosial lemah. Kondisi yang ada ini boleh jadi akan 

mewarnai proses pengembangan keiembagaan secara kesetunrhan. 

Dengan demikian, meningkatkm kohesi sosial antar pihak dafam 

kelembagaan lokal untuk merespon pengembangan Jarak Pagar menjadi 

catatan tersendiri. Untuk itu, pembentukan kegiatan-kegiatan yang 

membangun kebersamaan antar pihak menjadi penting di sini. 
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9. Kelangkaan Tenaga Mahir 

Salah satu yang juga akan menjadi penghambat pengembangan 

kelembagaan lokal dalam kerangka perancangan dan implementasi 

pengembangan jarak pagar adalah kelangkaan tenaga mahir. 

Sebagaimana kondisi yang digambarkan sebelumnya, ada kesangsian 

sebagian pihak mengenai ketersediaan tenaga mahir dalam pengelolaan 

hutan di aras lokal (kabupaten) sangat disangsikan. Lebih lagi, tentang 

ketersediaan tenaga mahir tersebut dan paham secara memadai 

mengenai perancangan dan implementasi pengelolaan pengembangan 

Jarak Pagar.. 

Tantangannya dalam ha! ini adalah tidak saja melakukan pelatihan 

kepada sejumlah tenaga tentang persyaratan dan harapan dari 

implementasi pengembangan Jarak Pagar, tetapi juga menyediakan 

metodelogi sederhana yang dapat =pat dipahami masyarakat. ldealnya 

metode iiu dapat membantu masyarakat di aras kornunitas untuk 

mengetahui alasan yang kuat untuk ikut dalam bebagai diskusi dalam 

mernbahas kemitraan pengembangan Jarak Pagar. 

2 0. Ketersediaan Dana Pengoqanisasian 

Keiernbagaan masyarakat dalam mengernbangkan kemitraan 

pengembangan Jarak Pagar memeriukan pendanaan. Tanpa pendanaan 

yang direnanakan secara baik, maka proses dalam berbagai kegiatan 

tidak rnungkin dapat diczpai tu~uannya. 

Berbagai pengalaman menunjukkan un'iuk melakukan investasi saat 

ini yang menjadi hambatan adalah pendanaan wal.  Dengan pola bahwa 

kelernbagaan yang dikernbangkan adatah untuk rnenemukan bentuk 

kemitraan yang sesuai dengan karaMer suatu daerah, maka satu pirihan 

pendanaan pengorganisasian a w l  kegiatan adalah dengan "berbagi 

biaya". Pola ini dapat diterzpkan mengikuti tahapan kernajuan kegiatan. 

Sarnpai saatnya, kegiatan ini dapat dibiayai sendiri oieh sebuah sistem 

pendanaan pengembangan kelembagaan yang mantap. 
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I 'l . Mengatasi Mambatan MeBalui Pengembangan Kerjasama Berbasis 
Komunitas 

Berdasarkan pengalaman sendiri melakukan pengembangan 

kemitraan yang menguatkan keiembagaan masyarakat, hambatan- 

harnbatan yang diurac'kan diatas dapat diatasi melalui sebuah proses. 

Proses tersebut dikembangkan untuk membangun kepercayaan (trusf) 

antar pernangku kepentingan melalui empat tangkah. Hal iini sejalan 

dengan pernikiran tearitis tenBng modat sosial didefinisikan sebagai "suatu 

sistem yang rnengacu kepada atau hasii dari organisasi sosiai dan 

ekonomi, seperti pandangan umum (world-view), kepercayaan (frust), 

pedukaran timbal-balik (mcipmcifyl, pertukaran ekonomi dan infomasi 

(informational and economk exchange), kelompok-kel ompo k formal dan 

infomal (fomaf and infoma! groups), serta asosiasi-asosiasi yang 

melengkapi modat-modal lainnya (fisik, manusiawi, budaya) sehingga 

memudahkan te jadinya tindakan koiektif, pertumbuhan ekonomi, dan 

pembangunan (Coiletta & Cullen, 2000). Lihat juga (Fukuyarna, 1995) 

yang bepandangan sifat modal sosial yang berguna untuk efekiifitas dan 

efisiensi proses produksi. Oleh karenanya sifat sosial dari modal sosial 

paling tidak mengandungi, ciri: (I) adanya saiing-menguntungkan paling 

kurang antam dua orang, kelompok, kolektivitas atau kategori sosial atau 

manusia pada umurnnya; (2) diperoleh melalui proses sosial: interaksi, 

sosialisasi, institusionalisasi, stmMurasi, dan sebagainya; (3) menunjuk 

pada hubungan sosial, lernbaga, struktur sosial (Dasgupta, 2000). 

Langkah &&ma adalah melakukan integrasi sosial {social integmfion), 

yaitu melakukan pendekatan berdasarkan ikaiaian yang kuat antar anggota 

keluarga, dan keluarga dengan tetangga sekitarnya. Contohnya adalah 

metakukan komunikasi befdasarkan ikatan-ikatan berdasarkan 

kekerabatan, etnik, dan agarna. Kedua adaiah mengembangkan pertalian 

(finkage), yaitu menghubungkan ikatan dengan komunitas lain di luar 

kornunitas asal. Gontohnya adalaj pengembangan jejafing {mhork) dan 

asosiasi-asosiasi bersifat kevgargaan (civic associations) yang menernbus 

perbedaan kekerabatan, etnik, dan agarna. Ketiga adalah rnelakukan 

intearitas or~anisasional (organizational ififeg~&), yaitu meningkatkan 

keefektifan dan kapasitas lembaga pemerintahan untuk menjatankan 

fungsinya, temasuk menegakkan peraturan. Keempaf adalah melakukan 
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sinergi (sinem, yaitu memfasilitasi relasi antara pemimpin dan lernbaga 

pemerintahan dengan komunitas (sfafe-communify relafions). Fokus 

pehatian dalam sinergi ini adalah memberikan mang yang luas bagi 

partisipasi masyarakat dalam komunitas. Sebagai catatan, langkah 

pertama dan kedua berada pada tingkat horizontal, sedangkan ketiga dan 

keempat, ditambah dengan pasar {markeg, berada pada tingkat vertikal. 

Metafui proses empat langkah di atas, bebagai potensi konflik dan 

konflik kepentingan dikelola. Pengalaman menunjukkan, bahm apabila 

kohesi sosial kuat, maka konRik kekerasan lebih mudah dihindari. 

Sebaliknya, konflik kekerasan tejadi manakala kohesi sosiai (emah. 

Kohesi sosial yang kuat ditandai dengan inklusi, adanya rule of law, peran 

negara yang tidak jelas, akses dan persamaan temadap kesempatan, 

birokrasi yang efisien dan tidak korup serta masyarakat yang terbuka. 

Sedangkan kohesi sosial yang lemah ditandai dengan eksklusi, negara 

yang otoritarian dan menindas, ketirnpangan dan ketidakadilan, birokrasi 

yang tidak efisien dan komp serta masyarakat yang tertutup. 

Pada akhimya, proses rnembangun kepereayaan ini mernbentuk pofa 

kemitraan usaha-usaha produktif yang berbasiskan komunitas. 

Pemangku kepentingan, dibawah inisiator pemen'ntahan dan kelompok 

usaha rnenjaiankan bisnis berasas pengelolaan mefibatkan bersarna 

(kelembagaan kolaboratif). Setiap lembaga berperan bewandarkan tugas 

dan fungsi yang disepakati secara setara. Hal yang pedu dieatat disini 

pengelolaannya seperti jejaring yang tidak hanya mengadopsi pendekatan 

birokratis atau teknokratis, tetapi lebih kepada mernbangun komitrnen 

bersarna rnenrmuskan dan melaksanakan policy menjadi sangat penting 

(Gambar 2). 

Bentuk kemiman yang behasil dikembangkan bergantung kepada 

skala usaha-usaha produktif baik pertanian (temasuk On f a m  dan Off 

Fam;r) dan maupun bukan-pertanian yang beriaasiskan kepada komunitas. 

Ada yang dibuat dalam konteks "kontrak produksi", penjaminan produk 

petanl dengan pendampingan teknis, hingga perninjaman kredit modal 

usaha secara "bagi-hasiin untuk usaha menengah. Jejaring kelembagaan 

kolaboratif usha  ini selanjutnya bekernbang atas asas jafinan hubungan 

kesetaraan antar lembaga. Oieh karena itu, sistern jejan'ngan yang 

ferbentuk ini mensinergikan rnekanisme pada sistern kelembagaan 
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tradisional dan lernbaga kompleks. Hal yang pertu dicatat lagi dalarn 

kemitraan yang dikembangkan dalarn sandaran pengembangan 

kelembagaan masyarakat adalah mengutamakan ketersediaan jaringan 

pasar yang sudah ada dan aturan main yang tidak merugikan masyarakat. 

Berbagai hasil dan pemikiran di jejaring ini dimtat sebagai dokumentasi 

proses, sehingga mmusan-mmusan dari jejaring dapat terus diiihat 

kembali dan disempurnakan. Namun demikian jaringan kelembagaan 

untuk kemitraan berbasis kornunitas yang menguatkan kelembagaan 

rnasyarakat ini tidak harus kemudian difomalkan menjadi sebuah prosedur 

organisasi. 

Gambar 2. Jejaring Kelembagaan Befbasis Komunitas 

Berdasarkan pengalaman yang dilakukan, kebemasilan jaringan 

kelembagaan mewujudkan bentuk kemitraan berbasis komunitas yang 

menguatkan rnasyarakat ditentukan oleh dua faktor. Perlama, proses 

tersebut bemasil mengembangkan pendampingan teknis dan manajemen 

usafia, dan kedua, menemukan sumber pembiayaan yang dapat menjadi 

pembuka a w l  kegiatan s'nvesbsr' usha. 
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Ill. PENUTUP 

Pengalaman di atas, menguatkan gagasan agar strategi 

membangun kemitraan pengembangan Jarak Pagar, perfu melalui 

sebuah proses yang menguatkan kapasitas kefembagaan masyarakat. 

Hal yang pada asasnya adalah gagasan yang didasari oleh semangat 

mengimplmentasikan pembangunan partisipatif dalarn konteks 

pengembangan ekonomi lokal (Craig and Mayo, *1995; Herman 

Haeruman dan Eriyatno, ed, 2001). Artinya, pengembangan Jarak 

Pagar sebagai surnber energi altematif sebagai sebuah pilihan strategis, 

perlu juga dikernbangkan melalui langkah pengembangan ketembagaan 

yang strategis. Adalah naif, apabila pengembangan Jarak Pagar gagal 

karena keialaian rnenemukan langkah strategis dan tejebak dalam 

kehendak pengelofaan teknis yang cepat melihat hasil. Selain itu, 

gagasan pengembangan kemitraan pengembangan Jarak Pagar perk 

juga mulai mewmuskan pola penyiapan pendamping teknis dan 

manajemen, serta bentuk penyertaan berbagai pihak untuk siap menjadi 

penyandang dana awal kegiatan. 
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