
Lampiran 1. KEMAJUAN PROSES PEMBENTUKAN DAN KRONOLOGIS IDE
KONSORSIUM

Tanggal/hari/
tempat

Peserta
Deskripsi dan Hasil Pertemuan

Rekomendasi

05 Mei 2004,
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
DAMAR-
SSFFMP
(Ramon)

Agenda :
1. Wacana tentang pengelolaan

kebakaran hutan/lahan di Sumsel
2. Peranan strategis NGO dan

stakeholders terkait
- Kebakaran hutan /lahan merupakan

permasalahan bersama (global)
sehingga akan menjadi tanggung
jawab bersama dalam
menekan/minimalisir kondisi
tersebut

- Kemiskinan, budaya, kesadaran
msyarakat, banyaknya lahan
terlantar (tidur) yang tidak
termanfaatkan, penataan dan
kepemilikan lahan yang tidak jelas
merupakan faktor utama yang
menyebabkan kebakaran
hutan/lahan

- Pendekatan holistik harus
dikedepankan dalam pengelolaan
hutan/lahan dan ekosistemnya

- Dalam memenuhi pendekatan
tersebut maka peranan multipihak
harus dibangun

- NGOs sebagai lembaga
independent harus menposisikan
sebagai pihak yang kritis dan
memiliki konsep yang jelas dalam
mengembangkan isu-isunya;
khususnya tentang pengelolaan
hutan

Dilaksanakan
pertemuan
lanjutan pada
tanggal 7 Mei
2004 di SSFFMP

7 Mei 2004,
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
DAMAR-
SSFFMP
(Ramon)

Agenda :
- Wacana pembentukan wadah

bersama sebagai media
pembelajaran dan informasi NGOs
SS dalam kontribusinya pengelo-
loaan kebakaran hutan/ lahan

- Guna menghimpun dan memediasi
kebutuhan bersama bagi
pengembangan NGOs dan
stakeholders terkait merupakan
bagian dari kebutuhan

- Di bentuk
Konsorsium
Pengelolaan
Hutan
Berkelanjutan
Sumsel

- Dibentuk badan
perumus
konstitusi (7)
Lembaga -
NGOs)



- NGOs dan kalangan pergerakan
di Sumsel sebelumnya telah/
sering melakukan berbagai
gerakan bersama; tetapi sebatas
pensikapan isu-isu atau moment-
monent tertentu

- Pola gerakan bersama dalam
pensikapan isu/moment tertentu
tersebut, sifat gerakannya tidak
berkelanjutan dan sering kali
membawa kejenuhan bagi pelaku
dan publik

- Berdasarkan pengalaman di atas,
maka proyeksi pergerakan
kawan-kawan NGOs yang
memiliki komitmen dan misi
yang sama dapat menggabungkan
diri dalam bentuk wadah bersama
(Aliansi/Konsorsium/
Perhimpunan, dll) yang akan
melakukan action2 yang jelas
(sesuai dengan kebutuhan
anggotanya) serta akan dapat
berkelanjutan dalam mengemas
dan membangun isu-isunya

- Wadah bersama (konsorsium)
yang merupakan anggotanya dari
kalangan NGOs, harus
membatasi/memperjelas
gerakannya adalah membangun
kapasitas keanggotaannya,
mensikapi isu-isu besar
(bersama), memediasi kebutuhan
anggota serta memperluas
kesempatan bagi setiap
anggotanya untuk berkembang
dan mandiri

- Akan dilakukan
pertemuan badan
perumus
konstitusi
tanggal 11 Mei
2004 di
LPHPEM

11 Mei 2004,
LPHPEM

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-

Agenda :
Pembuatan draft Konstitusi (Statuta)
konsorsium

- Draft konstitusi
disosialisasikan
kepada LSM yang
tertarik untuk
terlibat dan
diminta masukan
perbaikannya
- Akan dilakukan
pertemuan
lanjutan tanggal
24 Mei 2004 di
SSFFMP



24 Mei 2004,
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
Yayasan
Lestari,
Damar

Agenda :
- Pembahasan lanjutan statuta

konsorsium
- Pembahasan rencana kerja jangka

pendek Konsorsium (pra-
launching)

- Pembahasan kedudukan
kesekretariatan

1. Dalam pertemuan ini telah
dilakukan pembahasan lanjutan
tentang isi statuta terutama yang
berkenaan dengan
Keorganisasian, Keanggotaan
hak dan kewajiban anggota.

2. Sebelum dilakukan Launching,
diperlukan adanya masukan yang
konstruktif dari semua pihak
terutama dari kalangan NGOs
Kabupaten dan pihak-pihak
peduli lainnya. Maka untuk
mengakomodasi kebutuhan
tersebut akan dilakukan
Workshop di tingkat Provinsi.

3. Sekretariat Konsorsium akan
dipasilitasi oleh SSFFMP
melalui Pak Doody (Kadinas
Keghutanan Prov) beserta
perangkat yang dibutuhkan.

Akan dilakukan
pertemuan
lanjutan tanggal
26 Mei 2004, di
SSFFMP

26 Mei 2004,
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
Green Comm
Yayasan
Lestari,
Damar,
.

Agenda :
- Review Struktur Organisasi,

Struktur Badan Pelaksana, dan
Pemilihan Pengurus Badan
Pelaksana

- Setelah dilakukan review dan
pembahasan struktur organisasi,
struktur Badan Pelaksana maka
dilakukan pemilihan pengurus
badan pelaksana konsorsium;
yang merupakan badan yang
akan melaksanakan kerja-kerja
konsorsium (menggantikan
badan perumus) serta akan
menjalankan mandat sesuai
dengan mekanisme Konsorsium
sampai dibentuk kepengurusan
baru

- Badan pelaksana
akan melakukan
sosialisasi ke
daerah
(Kabupaten)
sekaligus diminta
masukan yang
konstruktif
terhadap
konstitusi
- Akan dilakukan
pertemuan tanggal
1 Mei 2004



1 Juni 2004,
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
Yayasan
Lestari,
GreenComm
Konsultan
(Faisal)

- Dalam pertemuan ini
dibahas/diskusikan berbagai
permasalahan dalam
membangun pengembangan
organisasi/ Konsorsium,
pembagian peran yang jelas,
serta evaluasi kemajuan yang
dicapai sampai saat ini.

- Juga dibicarakan kebutuhan
anggota untuk membangun
kapasitasnya, sebagai masukan
dalam membuat rencana
program konsorsium

Akan dilanjutkan
pertemuan tanggal
7 Juli 2004

7 Juni 2004,
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
Yayasan
Lestari,
GreenComm
Konsultan
(Faisal)

- Sharing pengalaman tentang
teknis mempasilitasi

- Diharapkan di tingkat
Kabupaten adanya simpul
jaringan (Konsorsium) yang
dikoordinatori oleh anggota di
kabupaten

- Jadwal sosialisasi ke
Kabupaten :
MUBA : 8-9 Juni 2004
Banyuasin : 10 Juni 2004
OKI/OI : 11 Juni 2004

Akan dilakukan
pertemuan
lanjutan tangal 12
Juni 2004, di
SSFFMP

12 Juni 2004,
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
Yayasan
Lestari,
GreenComm,
Konsultan
(Faisal)

Agenda : Pembahasan hasil
sosialisasi Kabupaten
- Setelah dilakukan sosilisasi ke

Kabupaten, bahwa kawan-kawan
NGO Kabupaten sangat
mendukung dengan keberadaan
Konsorsium dan siap membantu
memberikan masukan untuk
efektifnya kinerja konsorsium.

- Konsorsium sebagai wadah
bersama bagi anggotanya
diharapkan memiliki peranan
dan action jelas serta terarah
dalam memenuhi kebutuhan
anggotanya

- Hutan merupakan salah satu isu
yang harus dikembangkan oleh
konsordium, Keberadaan
anggota yang akan terlibat tentu
tidak terbatas pada isu-isu hutan
dan ekosistemnya saja dalam arti
Jika Konsosrsium ini dinamakan
Konsorsium Pembangunan

- Untuk
selanjutnya
Konsorsium
dinamakan :
“Konsorsium
Pengelolaan
SDA yang
berkelanjutan
Sumsel”

- Akan dilakukan
pertemuan
lanjutan tanggal
24 Juni 2004 di
SSFFMP



Hutan; akan mempersempit
gerakan dari Konsorsium itu
sendiri. Sedangkan untuk
mengembangkan ke arah yang
lebih luas, SDM (Multipihak)
yang dimiliki oleh Konsorsium
cukup memadai. Serta
permasalahan utama yang
dihadapi oleh Sumsel ini
adalah : tentang pengelolaan
SDA; ketidakmampuan,
ketidakjelasan arah dalam
pengelolaan SDA di Sumsel
merupakan akar permasalahan
sosial dan ekologi bagi
keberlanjutan generasi kedepen.
Sehingga Konsorsium ini
diharapkan untuk diarahkan
kedalam konteks yang lebih
luas; yaitu: Konsorsium
Pengelolaan SDA yang
berkelanjutan Sumsel.

24 Juni 2004,
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
Damar,
YM3,
Green Comm

Dalam pertemuan ini dilakukan
- pembahasan dan pembenahan

statuta Konsorsium
- Pembahsan program kerja dan

masukan yang lebih banyak
(konstruktif) terhadap statuta
diharapkan melalui forum
workshop

- Statuta yang telah dirancang dan
telah diberi masukan oleh
kawan2 NGO Kabupaten
merupakan bagian dari
keputusan bersama (partisipatif).
Masukan yang konstruktif dalam
pembenahan Statuta ini yang
dilakukan dalam forum
Workshop adalah bagian dari
perbaikan yang konstruktif dan
tidak akan merubah dari
substansi isi dari Statuta.

- Workshop akan dilaksanakan
dalam 2 hari dengan thema
“penyusunan Mekanisme Kerja
dan Kelembagaan
Konsorsium” , pada awal
Agustus 2004 dengan peserta
dari kalangan NGO Provinsi,

Pertemuan
lanjutan akan
dilaksankan pada
Tanggl 1 Juli
2004 di SSFFMP



NGO Kabupaten dan
Instansi/Individual yang tertarik
dan berkomitmen terhadap
pengelolaan SDA di Sumsel

1, 11, 22 Juli
2004, di
kantor
SSFFMP

WALHI-
OWA-
LPHPEM-
WBH-
GMKSS-
KPBSOS-
Yayasan
Damar,
YM3,
YMP,
YKMP,
GreenComm

Sosialisasi dan perencanaan
Workshop

Workshop
dilaksanakan
pada tanggal 5-6
Agustus 2004 di
Training Room
SSFFMP


