
 
Hasil Seminar dan Lokakarya  
Pembentukan Kelembagaan Multi Pihak Untuk 
Kolaborasi Pengelolaan Hutan Batang Toru 
Berastagi, 20 – 21 Januari 2009 
 
Lokasi  :  Hotel Sibayak, Berastagi 
Hari/tanggal :  Selasa – Rabu / 20 – 21 Januari 2009 
 
Peserta: 
1. Pembicara dari 7 institusi kolaborasi pengelolaan kawasan (KKLD, Mitra Kutai, PT.Putri 
Naga Komodo, WWF – Riau, BPHL Sungai Wain, Burung Indonesia, dan TN. Halimun) 

2. Perwakilan masyarakat Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan 
3. Institusi pemerintahan dari Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan 
4. Institusi pemerintahan dari provinsi Sumatera Utara 
5. Sektor swasta 
6. Lembaga Swadaya Masyarakat 

 
Agenda : 
1. Mengenal konsep, aturan yang berlaku  dan kemajuan implementasi pengelolaan 
kolaborasi konservasi kawasan di Indonesia. 

2. Menggali hikmah pembelajaran dari berbagai lokasi lain yang telah mengupayakan 
pengelolaan kolaboratif  konservasi kawasan (bentuk kelembagaan, aturan hukum, 
akuntabilitas, representasi, dll). 

 
Hasil : 
 
1. Presentasi pembelajaran dari pembicara 
Masing-masing pembicara menyampaikan pengalaman dan pembelajaran dalam hal inisiasi 
manajemen kolaborasi di masing-masing tempat. Pembicara menyampaikan berbagai peluang, 
potensi dan hambatan yang dihadapi selama proses membangun manajemen kolaborasi serta 
hal-hal apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Para pembicara 
juga menyampaikan bentuk-bentuk kelembagaan di masing-masing tempat dan bagaimana 
hubungannya dengan pihak otoritas pengelola kawasan setempat. Serta juga mengutarakan 
sistem pendanaan yang dilakukan di masing-masing tempat. 
 

  
Sesi presentasi dari pembicara Sesi diskusi kelompok 

 
 
 



Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab, dimana peserta diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya mengenai manajemen kolaborasi yang ada. Sesi ini 
berjalan dinamis, terlihat dari terbangunnya proses transformasi mengenai pengetahuan dan 
pengalaman dari masing-masing pembicara ke para peserta. 
 

2. Diskusi Kelompok 
Masing-masing peserta kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok besar untuk menggali lebih 
dalam lagi nilai-nilai pembelajaran yang dapat diambil dari pembicara-pembicara sebelumnya. 
Masing-masing pembicara dibagi ke dalam setiap kelompok, dan setiap kelompok peserta 
mengidentifikasi lebih dalam lagi mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem manajemen 
kolaborasi yang ada dari setiap pembicara. Hasil identifikasi ini kemudian dianalisa kembali 
dari kelompok yang berbeda untuk mendapatkan masukan-masukan dari setiap kelompok 
dalam tujuan menambah nilai-nilai pembelajaran. 
 

3. Pembangunan kesepakatan bersama 
Dari diskusi kelompok yang berlangsung dibangun juga kesepakatan bersama di antara 
peserta untuk bersepakat untuk menerapkan konsep dan model pengelolaan kolaborasi di 
hutan Batang Toru Blok Barat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan kompetensi 
dalam pengelolaan hutan Batang Toru. Kesepakatan ini tertuang dalam kesepakatan bersama 
yang disusun pada hari yang sama dengan seminar dan lokakarya ini. Kesepakatan ini 
merupakan rangkuman dari beberapa diskusi baik diskusi pada saat presentasi pembicara 
juga diskusi kelompok yang telah dilakukan. 
 
Dari kesepakatan bersama ini juga disepakati membangun forum bersama yang dinamai 
dengan Forum Kolaborasi Pengelolaan Hutan (FKPH) Batang Toru Barat. Forum ini 
selanjutnya akan dimantapkan secara kelembagaan, kebijakan, legalitas, akuntabilitas, 
pendanaan dan representasi dari setiap pihak yang ada di dalam dan sekitar Hutan Batang 
Toru Blok Barat. Dokumen kesepakatan terlampir. 
 

 


