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KATA PENGANTAR

Melalui lokakarya Review Keikutsertaan dan Peran NGO/LSM dalam kerjasama

dengan SSFFMP, dapat diketahui sejauh mana keterlibatan/keikutsertaan anggota

NGO dalam pelaksanaan kegiatan proyek dalam rangka pengendalian kebakaran

hutan dan lahan serta pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Januari 2006 di Hotel Indryasari diikuti

oleh anggota Konsorsium NGO yang berasal dari Palembang, NGO lokal dari 3

kabupaten prioritas dan instansi pemerintah yang memiliki komitmen dan kepedulian

terhadap keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Alam di Sumatera Selatan.

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun

rencana kerja Konsorsium NGO kedepan, serta untuk mengetahui konstribusi apa saja

yang diperlukan NGO/LSM dalam meningkatkan kapasitas personal maupun lembaga

melalui kerja sama dengan SSFFMP. Dalam laporan ini dimuat hasil-hasil lokakarya

yang terdiri dari: hasil evaluasi keikutsertaan NGO dalam pelaksanaan kegiatan

SSFFMP, hasil diskusi kelompok kerja tentang rencana kerja anggota Konsorsium

NGO dan rencana tindak lanjut lokakarya.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut

berpartisipasi dalam pelaksanaannya, sehingga lokakarya ini dapat berjalan dengan

sukses dan lancar.

Palembang, Januari 2006

TTD.

Team Penyusun
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai wadah bersama dari NGO yang peduli terhadap pengelolaan Sumber Daya

Alam yang berkelanjutan di Sumatera Selatan, maka Konsorsium NGO memegang

peranan penting terhadap pelestarian Sumber Daya Alam. Apabila pola pemanfaatan

dan pengelolaan SDA tanpa memperhatikan keseimbangan ekologi dan aspek

keberlanjutan dibiarkan berlangsung secara terus menerus, maka SDA di Sumatera

Selatan akan menghadapi permasalahan yang semakin komplek dan serius.

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh South Sumatera Forest Fire Management

Project (SSFFMP) dengan melibatkan berbagai NGO yang tergabung dalam

Sustainable Natural Resources Management Consortium Of South Sumatera. Hal ini

memberikan konstribusi yang positif terhadap NGO dan instansi-instansi pemerintah

khususnya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemanfaatan dan

pengelolaan SDA secara berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan NGO secara personal maupun

kelembangaan dalam pelaksanaan kegiatan melalui kerjasama dengan SSFFMP, maka

sudah waktunya dilakukan evaluasi sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana

kerja Konsorsium NGO kedepan.

1.2. Tujuan Lokakarya

1. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan/keikutsertaan NGO dalam

pelaksanaan kegiatan Proyek sesuai dengan fungsi dan tugas Konsorsium

NGO dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

2. Menghimpun masukan-masukan yang konstruktif dari NGO anggota

SNRMC-SS dan instansi-instansi pemerintah yang mempunyai kepedulian

terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan

3. Menyusun rencana kegiatan sebagai masukan untuk menyusun rencana kerja

konsorsium NGO tahun 2006 secara logis dan realistis sesuai dengan

kebutuhan anggota



II. PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu

Lokakarya review keikutsertaan dan peranan NGO/LSM dalam kerjasama dengan

SSFFMP dilaksanakan di Hotel Indryasari Indralaya Ogan Ilir pada hari Jum’at dan

Sabtu tanggal 6 dan 7 Januari 2006.

2.2. Peserta dan Penyelenggara

Peserta lokakarya terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung

dalam SNRMC-SS yang berada di Palembang dan Kabupaten OKI, OI, Musi

Banyuasin dan Banyuasin serta instansi-instansi pemerintah yang mempunyai

kepedulian terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan di Sumatera

Selatan.

Lokakarya review keikutsertaan dan peranan NGO/LSM dalam kerjasama dengan

SSFFMP, diselenggarakan oleh SNRMC-SS dan difasilitasi oleh South Sumatera

Forest Fire Management Project (SSFFMP).

2.3. Output Lokakarya

1. Tersedianya input dalam menyusun rencana kerja Konsorsium NGO kedepan agar

lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anggotanya

2. Mengetahui dampak yang dihasilkan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan

terhadap personal/lembaga masing-masing, kelompok/masyarakat, pemerintah

dan pihak swasta.

3. Tersusunnya draft rencana kerja sebagai masukan dalam menyusun rencana

kegiatan Konsorsium NGO tahun 2006

2.4. Jumlah dan Sumber Dana

Biaya pelaksanaan kegiatan ini berasal dari SSFFMP AWP-3 Tahun 2005 dengan

Activity No. 4.4.4.1. (Network Meeting)



2.5. Metode Lokakarya

Metode yang digunakan dalam workshop ini adalah

- Presentasi

- Diskusi dan sharing informasi

- Kelompok kerja (Working Group)

- Dokumentasi kegiatan

III. PROSES LOKAKARYA

3.1. Pembukaan Lokakarya

Oleh : Bpk. Rusdi Z. Ramon (NGO Dev. Specialist SSFFMP)

Beberapa hal yang perlu dipahami bersama bahwa proyek SSFFMP merupakan

proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa. Ditingkat pusat

kerjasama ini dilakukan dengan Departemen Kehutanan dan di tingkat propinsi

dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera

Selatan. Dalam pelaksanaannya proyek SSFFMP bekerjasama dengan semua stake

holker mulai dari tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa termasuk

NGO/LSM..

Proyek ini dimulai sejak tahun 2003, akan berakhir pada tahun 2008, berarti pada

saat ini proyek hampir mendekati pensiun. Supaya keberadaan proyek bisa efektif dan

memberikan hasil yang optimal, maka perlu dilakukan review untuk mengetahui

sejauh mana keterlibatan NGO/LSM dalam pelaksanaan kegiatan proyek SSFFMP

selama ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa keterlibatan NGO/LSM dalam proyek

ini sudah dimulai sejak awal proyek terutama dalam pelaksanaan survey pemilihan

desa prioritas. Selama keterlibatan NGO/LSM dalam proyek ini tentunya ada hasil

dan dampak yang telah dicapai baik terhadap personil dan lembaga masing-masing,

kelompok/masyarakat maupun pemerintah dan pihak swasta.

Melalui lokakarya ini kita ingin mengetahui hasil dan dampak dari keterlibatan

NGO/LSM dalam proyek SSFFMP dan seberapa jauh hasil dan dampak tersebut

sudah dicapai. Apabila kita tidak merasakan hasil dan dampaknya, maka keikutsertaan

kita selama ini tentunya kurang bermanfaat, tetapi bila kita merasakan hasil dan

dampaknya berarti keterlibatan kita dalam proyek selama ini dapat memberikan



manfaat terhadap personil dan lembaga kita sendiri. Hasil review ini akan menjadi

bahan pertimbangan bagi kita dalam menyusun rencana kerja Konsorsium NGO

tahun 2006

3.2 Penjelasan Aturan, Tata Tertib dan Fasilitas Selama Lokakarya
Oleh: Ah. Zaenal Fanani

ATURAN DAN TATA TERTIB LOKAKARYA

1. Peserta bersedia mengikuti Lokakarya dengan serius dan santai tanpa adanya

rasa keterpaksaan.

2. Peserta bersedia mematuhi disiplin waktu sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan, (setiap hari lokakarya dimulai jam 08.30 wib, selesai jam 17.00

wib.)

3. Peserta bersedia memakai pakaian yang sopan dan rapi (tidak memakai baju

kaus oblong dan sandal jepit)

4. Peserta bersedia dan setuju mematikan HP selama sessi pelatihan (kalau

dihidupkan bisa menggunakan getaran)

5. Peserta bersedia tidak merokok disembarang tempat (merokok hanya

dibolehkan pada tempat-tempat tertentu)

6. Perserta bersedia menjaga kebersihan ruangan (tidak membuang sampah dan

puntung rokok disembarang tempat).

ATURAN MAIN DALAM KELOMPOK KERJA (WG)

 Banyak kerja sedikit bicara

 Gunakan spidol, kartu (visualisasi)

 Tidak boleh memaksakan kehendak

 Menghargai pendapat orang lain

 Hindari Debat kusir

FASILITAS YANG DISEDIAKAN PANITIA

1. Peserta yang akan menginap disediakan penginapan di Hotel Indryasari

selama 2 malam (1 kamar 2 orang)



2. Selama Lokakarya setiap hari panitia menyediakan konsumsi dan snack/kopi,

makan pagi dan siang serta (makan malam bagi peserta yang menginap di

Hotel Indryasari)

3. Panitia hanya memberikan penggantian uang transport Pulang-Pergi sesuai

dengan standart yang berlaku di SSFFMP, sedangkan biaya-biaya lainnya

merupakan tanggung jawab dari peserta masing-masing.

3.3. Penjelasan Skenario Lokakarya oleh: Ade Indriani

SKENARIO LOKAKARYA

Presentasi rencana kerja
masing-masing

kelompok

Presentasi hasil kerja
kelompok

Kelompok kerja review,
peserta dibagi menjadi 3

kelompok

Penjelasan tentang cara
kerja dan langkah-langkah
dalam melakukan review

Diskusi, klarifikasi dan
perbaikan hasil kerja

1. RTL
2. Evaluasi lokakarya
3. Penutupan

Penjelasan tentang
kemajuan pelaksanaan

kegiatan

1. Di
kla

2. Pe
kerja kelompok

1. Tu
2. At

ter
3. Pe

dan
lokakarya
Penyusunan rencana
kegiatan NGO tahun
2006 yang tergabung
dal
skusi dan
rifikasi
rbaikan rencana
juan lokakarya
uran dan tata
tib lokakarya
njelasan skenario

jadwal
am konsorsium kelompok

Penjelasan tentang
penyusunan rencana

kerja tahun 2006



3.4. Presentasi Kamajuan Kegiatan Konsorsium NGO

Oleh: Adiosyafri (Sekjend. Konsorsium NGO)

Pengelolaan SDA Berkelanjutan Berbasiskan Masyarakat Lokal

di/dan Sekitar Hutan

LSM/NGO Sebagai salah satu mitra kerjasama dari SSFFMP untuk mewujudkan

pengelolaan SDA yang berkelanjutan antar generasi.

SSFFMP merupakan proyek kerjasama EU dan Pemerintah Indonesia untuk

pengelolaan kebakaran hutan yang berbasiskan masyarakat lokal (CBFIM) di Sumsel.

Model Pendekatan Yang Digunakan

 Penguatan kapasitas

 Peningkatan pendapatan

 Sistem menejemen kebakaran hutan

 Sistem penata gunaan lahan yang efektif

Keterlibatan NGO/LSM Dalam Pelaksanaan Kegiatan SSFFMP

Anggota MSF/Pokja pada 3 Kabupaten prioritas (Muba, Banyuasin dan Oki):

 Terlibat langsung dalam perencanaan proyek tingkat kabupaten maupun propinsi

 Terlibat langsung didalam pelaksanaan kegiatan di lapangan (sesuai dengan

rencana kerja)

Pelajaran Yang Dapat Diambil Dari Keterlibatan NGO/LSM di Dalam Kegiatan

SSFFMP Antara Lain:

 Telah membantu meningkatkan kapasitas personel dari kelembagaan NGO/LSM

 Terbangunnya kesinergisan peran dari semua stakeholder terkait di dalam

pengelolaan SDA Hutan

 Berkembangnya Wacana dari semua kalangan NGO/LSM (anggota konsorsium)
untuk membangun kemandirian

Komponen-Komponen Keterlibatan NGO/LSM dalam Kegiatan SSFFMP

 Perencanaan
 Community Development
 Land Use Planning
 Fire Management
 Trainning dan Campaign
 Monitoring & Evaluasi



Inisiatif Pengembangan NGO/LSM

Dibentuk WADAH berhimpunnya NGO/LSM Konsorsium PSDA Berkelanjutan

Sumatera Selatan Untuk

1. Meningkatkan Kapasitas NGO/LSM

2. Membangun jaringan kerjasama

3. Pusat Informasi dan Data Base SDA.

Ketiga aspek diatas dilaksanakan untuk menuju Kemandirian NGO/LSM dalam

membina dan memberdayakan Masyarakat & Lingkungan Hidup



Strategi dan Konsep Pengembangan NGO/LSM

Keterangan :
PS : Pesan Sponsor JC : Jasa Consultan
SE : Sayap Ekonomi UL : Usaha Lembaga

Permasalahan Yang Dihadapi NGO/LSM Dalam Mem

 Sumber Daya Manusia
 Organisasi dan Kelembagaan yang belum efektif
 Jaringan kerja yang belum luas
 Kemampuan financial yang rendah

MASALAH YANG DIHADAPI:
 Sumber Daya Manusia
 Organisasi, Lembaga
 Jaringan kerja
 Finansial

Mudah Diucapkan

MANDIRI

HARAPAN MASA
DEPAN

KONDISI SEKARANG
 Visi-misi (Mau kemana)
 Kondisi (Bagaimana)
 Pengalaman (Apa)
 Kegiatan (Apa saja)
 Permasalahan (Apa)

Existing Situation

Kemampuan Daya Upaya
Lembaga Menghidupi

Dirinya Sendiri

Sulit Dilakukan

Self Assessment

SUMBER DANA
 Donor luar
 Sedekah orang lain Identifikasi

Meningkatnya:
Pemberdayaan
Pendampingan

Masyarakat

Expectation

Menciptakan Sayap
Ekonomi (SE)

KOMITMENT
LEMBAGA

 Kemandirian NGO
 Pendampingan

Masyarakat

PS

JC

PROGRAM
KERJA

 Profesional
 Proaktif
 Survival
 Moralist

PS

JC

Menciptakan Sumber
Dana Sendiri (DS)

DS

Prinsip2

UL

SE

UL

SE
ban

Ope
gun Kemandirian:

Kerjasama dengan Mitra
 SSFFMP
 Antar LSM
 Proyek lain
 Lembaga lain
 Klp. Masyarakat
 Pihak Swasta

rasional



Kesinergisan Program Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi

 Program Kerja SNRMC-SS, yang telah disusun berdasarkan kebutuhan anggota

periode 2005, SSFFMP telah sangat membantu dan mendukung dari pelaksanaan

kegiatan yang telah direncanakan

 Keterlibatan anggota Konsorsium secara personal didalam kegiatan yang

direncanakan dalam AWP SSFFMP melalui Pokja/MSF

 Inisiatif-inisiatif program yang dikembangkan oleh anggota Konsorsium,

Pemerintah daerah, dan juga proyek-proyek lain yang ada di Sumsel.

Secara rinci hasil presentasi dapat dilihat pada lampiran no. 3

3.5. Penjelasan Dalam Melakukan Review

(Bpk. Rusdi Z. Ramon)

Sebelum kita melakukan review, untuk lebih baiknya kita menyamakan persepsi

tentang tujuan lokakarya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan

NGO/LSM terhadap kegiatan proyek. Hasil review merupakan dasar bagi kita untuk

menyusun rencana kerja Konsorsium NGO kedepan. Perlu ditekankan bahwa

lokakarya ini bukan untuk mengevaluasi kinerja konsorsium, tapi untuk mengetahui

keikutsertaan anggota Konsorsium NGO dalam pelaksanaan kegiatan proyek.

SSFFMP secara efektif hanya tinggal 1 (satu) tahun lagi, karena itu perlu dikaji lebih

mendalam apa manfaat yang kita peroleh selama melakukan kerja sama dengan

SSFFMP. Apabila tidak ada manfaatnya berarti selama ini kita hanya buang-buang

waktu saja, tetapi apabila ada manfaatnya berarti kegiatan yang kita laksanakan

selama ini dapat memberikan hasil yang positif terhadap personal dan lembaga NGO.

Review ini akan menjadi bahan masukan bagi Konsorsium NGO dalam penyusunan

rencana kerja kedepan supaya lebih efektif. Perlu diingat bahwa dalam melakukan

review tidak mencari kesalahan orang lain tetapi mereview diri sendiri,

mencerminkan diri kita kembali bagaimana keikutsertaan kita dalam melaksanakan

kegiatan kerja sama dengan SSFFMP selama ini.



Langkah-Langkah Dalam Melakukan Review

1. Menentukan apa saja aktifitas, event, peran yang dilaksanakan, diikuti dan

dimainkan dalam rangka kerja sama dengan SSFFMP

2. Apa tugas/fungsi kita dalam kegiatan tersebut

3. Apa hasil yang dicapai dan bagaimana pencapaiannya

4. Apa dampak yang telah /akan dicapai dari kegiatan yang pernah dilakukan

5. Apa masalah, kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

6. Apa solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada

3.6. Pembagian Tugas dan Kelompok Kerja

Peserta lokakarya “Review keikutsertaan dan peran NGO/LSM dalam kerjasama

dengan SSFFMP” dibagi menjadi 3 kelompok dengan menganut azas distributif-

partisipatif yang dinafasi oleh sensitif gender.

No Kelompok I Kelompok II Kelompok III

Fasilitator Adiosyari dan Prasetyo Ade Indriani Ah. Zaenal Fanani

Tugas Kelompok Kerja

1. Pendidikan Lingkungan
hidup

Pengembangan
masyarakat

Management
Perencanaan

2. Kampanye Pengendalian
Karhutlah

Penguatan kelompok
masyarakat

Koordinasi Lintas
sektor

3. GIS dan RS Land Use Planing Capacity Building,
SDM

4. Fire Management Regulasi Penggunaan
Lahan

Jaringan kemandirian
Lembaga NGO

Anggota Kelompok Kerja

1. Lidyawati Irwan Effendi Fery Kadarsyah
2. Rebeka Dian Sari Rahayu Herwan
3. Dedi Irawan Yuwono Aries Ligal Sebastian
4. Chairul Sani Alfariezka Syaparudin
5. Masrun Zawawi Faisal Dedi Ahmadi
6. Yoga Wardah Iwan Wahyudi
7. Ali Imron Amir Hamzah Dian Maulina
8. Lidyawati Candra Rasyid



4.3. Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dari Kerjasama dan Keikutsertaan

NGO/LSM Dalam Proyek SSFFMP

1. Dengan keterlibatan NGO/LSM dalam kegiatan proyek kerjasama (SSFFMP)

sejak dari awal telah dapat meningkatkan capacity building anggota NGO/LSM

(anggota konsorsium) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Sumatera

Selatan.

2. Study banding yang diikuti oleh beberapa NGO anggota Konsorsium merupakan

bentuk kegiatan yang dapat membuka wacana baru untuk saling tukar informasi/

pengalaman dengan lembaga-lembaga lain yang telah mandiri dan dapat membuka

dan memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dikunjungi.

3. Dengan mengikuti berbagai pelatihan on the job training yang dilaksanakan oleh

proyek SSFFMP dan Konsorsium NGO kemampuan dan ketrampilan personal

NGO/LSM dalam pengelolaan Sumber Daya Alam makin meningkat.

4 Pameran dan kampanye merupakan salah satu alat yang efektif untuk mengenalkan

dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan

kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan Sumber Daya Alam secara

berkelanjutan

5. Melalui penelitian dan survey desa dapat diketahui keadaan sosial ekonomi

masyarakat dan menentukan kriteria-kriteria potensi wilayah dan daerah-daerah

prioritas dalam merencanakan kegiatan

6. Melalui pendampingan kelompok, dapat memahami berbagai karakter masyarakat

dampingan dan potensi Sumber Daya Alam yang potensial untuk dikembangkan.

7. Melalui net working dengan lembaga-lembaga, dapat memperluas jaringan

kerjasama dengan berbagai NGO/ LSM dan lembaga donor untuk membangun

kemandirian NGO/LSM lokal

4.4. Komentar dan Pendapat Peserta Lokakarya Tentang Keterlibatan NGO

Dalam Kegiatan Proyek

1. Adiosyafri (Konsorsium NGO)

Keikutsertaan dalam pelatihan Penyusunan Rancangan Proyek dan kerangka logis

memberikan menfaat dalam menyusun dan menyempurnakan matrik perencanaan

proyek dalam rangka kerjasama LSM dengan donor Agency.



2. Dian Maulina (Perserikatan OWA Sumsel.)

Dengan mengikuti pelatihan (TOT ERT), saya semakin percaya diri dan terampil

dalam memandu pelatihan ERT tingkat pasutri pada desa prioritas proyek

SSFFMP.

3. Alfariezka (Yayasan Spora)

Setelah mengikuti pelatihan Penyusunan Rancangan Proyek dan Kerangka Logis,

saya membuat proposal penelitian secara ringkas (5 halaman) tentang “Sumsel

sebagai lumbung energi”. Proposal itu diajukan ke Pemda Propinsi Sumsel dan

mendapat respon positif, berupa bantuan biaya penelitian dari Pemda Propinsi

Sumsel.

4. Wardah (Gender Assistant/Cedras)

Setelah beberapa kali mengikuti pelatihan/TOT ERT (sebagai organizer), saya

mampu menyusun skenario pelatihan ERT dan mengorganisir pelatihan ERT

tingkat TOT dan Pasutri.

5. Chairul Sani (Dishutbun Banyuasin)

Setelah mengikuti pelatihan Rancangan Proyek dan Penyusunan Kerangka Logis,

saya mendapat pekerjaan tambahan dari pimpinan dalam menyusun rencana

kegiatan. Beberapa kegiaan/pekerjaan dipercayakan pimpinan untuk

pelaksanaannya.

6. Faisal (WBH)

Pendampingan kelompok masyarakat oleh NGO/LSM, perlu adanya kesepahaman

dari masing-masing pendamping karena itu perlu diadakan lokakarya untuk

membangun kesepahaman tersebut

7. Irwan Effendi (Puskokatara Muba)

Keterlibatan NGO dalam proyek SSFFMP belum optimal, karena belum ada

kesamaan persepsi dari masing-masing TA SSFFMP untuk melibatkan

NGO/LSM.



8. Masrun Zawawi (LPH PEM)

NGO/LSM dalam mendapatkan Funding Agency perlu bergabung sesama

NGO/LSM yang sama visi dan misinya, NGO/LSM jangan maju sendiri-sendiri

ke Funding Agency, (perlu dihimpun kekuatan bersama)

9. Ligal Sebastian (Lembaga Mutiara Madani)

Keterlibatan NGO/LSM dalam program kerjasama SSFFMP kedepan perlu lebih

fokus untuk memperkuat Capacity Building, sehingga kalau proyek habis,

NGO/LSM bisa melanjutkan hasil-hasil proyek sesuai dengan visi dan misi

masing-masing.

10. Yuwono Aries (Bappeda Muba)

Kegiatan review tentang keterlibatan stakeholder jangan hanya dilakukan untuk

NGO/LSM saja, tetapi perlu juga dilakukan terhadap anggota pokja MSF dan

Stakeholder yang lain.

4.5. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

1. Secepatnya diusulkan rapat SNRMC-SS dalam menindaklanjuti penyusunan

Rencana Kerja

2. Disampaikan usulan kepada SSFFMP dan pihak terkait (Donor Agency dan

Instansi Pemerintah) mengenai Rencana Kerja SNRMC-SS tahun 2006

3. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi sesama anggota SNRMC-SS melalui

pertemuan anggota per 2 bulan

4. Sosialisasi Rencana Kerja SNRMC SS kepada semua anggota, melalui pertemuan

anggota Konsorsium NGO

5. Mendampingi dan membantu anggota SNRMC-SS didalam membangun

kerjasama dengan lembaga, instansi pemerintah dan swasta



V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Peserta Lokakarya

No. Nama Nama Lembaga

1. Adiosyafri WBH
2. Prasetiyo KPB SOS
3. Faisal WBH
4. Iwan Wahyudi JAHU SS
5. Rebeka P. OWA
6. Herwan Kemasda
7. Ah. Zaenal Fanani Yayasan Damar
8. Yoga Green Communiti
9. Ligal Sbastian LMM
10. Amir Hamzah Poslima
11. Masrun Zawawi LPH PEM
12. Lidyawati Dishut OKI
13. Dian Sari Rahayu P. OWA
14. Candra LPH PEM
15. Syaparudin PBB
16. Irwan Efendi Poskokatara
17. Ali Imron KPB SOS
18. Alfariezka Yayasan Spora
19. Fery Kadarsyah YKMP
20. Jeri Siswadi Formapati
21. Yuwono Aries Bappeda Muba
22. Dian Maulina P. OWA
23. Dedi Irawan Yayasan Pesisir
24. Ade Indriani P. OWA / SSFFMP
25. Wardah Cedras
26. Rusdi Z. Ramon SSFFMP
27. Rasyid LMM
28. Anita Hesti SNRMC-SS



Lampiran 2. Agenda Lokakarya Review Keikutsertaan dan peranan NGO/LSM
Dalam Kerjasama Dengan SSFFMP

Jam (wib) Hari Pertama Hari Kedua

08.30-10.00 - Pembukaan
- Penjelasan tujuan, agenda

dan tata tertib Workshop
- Penyampaian kemajuan /

perkembangan kegiatan
yang dilaksanakan oleh
NGO Konsorsium dan
keterlibatan anggota dalam
kegiatan SSFFMP

- Penjelasan tentang penyusunan
rencana kerja SNRMC-SS
tahun 2006 (Kegiatan, target
kegiatan, lokasi, jadwal,
penanggung jawab, jumlah dan
sumber dana).

- Penyusunan rencana kerja
SNRMC-SS Th. 2006

(Working Group)

10.00-10.30 Coffe Break

10.30-12.30 Evaluasi tentang keikutsertaan/
keterlibatan NGO (anggota
Konsorsium) dalam kegiatan
SSFFMP

(Working Group)

- Lanjutan penyusunan rencana
- kerja SNRMC-SS tahun 2006

(Working Group)

12.30-13.30 Ishoma

13.30-15.30 Lanjutan evaluasi tentang
keikutsertaan / keterlibatan
NGO (anggota Konsorsium)
dalam kegiatan SSFFMP

(Working Group)

- Diskusi dan perbaikan rencana
kerja SNRMC-SS Th. 2006
oleh masing-masing kelompok

- Penutupan (15.00 wib.)

15.30-16.00 Coffe Break

16.00-17.00 Diskusi dan klarifikasi
(Pleno)



Lampiran 3. Diskusi dan Klarifikasi

Masrun Zawawi (LPH PEM)

Sebelum menyusun rencana kerja Konsorsium, kita lakukan dahulu evaluasi

Konsorsium sebagai masukan untuk menyusun rencana kerja SNRMC-SS

Klarifikasi

Sekarang kita tidak mengevaluasi Konsorsium NGO, tapi mereview keikutsertaan

NGO/LSM dalam pelaksanaan kegiatan SSFFMP. Kegiatan apa yang pernah kita

ikuti, apa fungsi kita dalam kegiatan tersebut, apa hasil, dampak dan permasalahan

dihadapi serta bagaimana solusi dan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut..

Iwan Wahyudi (Jahu Sumatera Selatan)

Undangan yang kita terima disebutkan bahwa dalam lokakarya ini akan dilakukan

evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Konsorsium, tetapi dalam tujuan

lokakarya disebutkan untuk melakukan review keikutsertaan dan keterlibatan NGO /

LSM dalam kegiatan proyek SSFFMP. Karena itu perlu disepakati bersama tentang

tujuan lokakarya.

Klarifikasi

Memang semula tujuan lokakarya ini untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan-

kegiatan yang pernah dilakukan Konsorsium NGO melalui kerjasama dengan

SSFFMP. Kemudian setelah dilakukan pembahasan dalam diskusi persiapan

lokakarya mengalami perubahan. Tujuan lokakarya ini adalah mereview

keikutsertaan NGO/LSM dalam kegiatan SSFFMP

Ligal Sebastian (Lembaga Mutiara Madani)

Untuk memfokuskan lokakarya ini sesuai dengan tujuan, perlu dilakukan inventarisasi

kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan sebagai gambaran untuk

melakukan review, karena peserta yang hadir dalam lokakarya ini tidak semuanya

pernah mengikuti kegiatan melalui kerjasama dengan SSFFMP



Klarifikasi

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan melalui kerjasama dengan SSFFMP

semuanya ada dalam dokumen kegiatan Konsorsium NGO, tapi file-nya tidak

terbawa, mudah-mudahan masih ada dalam komputer saya.

Syafarudin (PBB)

1. Saudara mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Selatan gagal dalam

melaksanakan program kehutanan menurut paradigma baru. Bagaimana

saudara dapat mengatakan itu?

2. Kami pernah mengadakan seminar tentang rencana pengembangan tanaman

Jarak sebagai bahan bakar dan pelumas di Muba, tapi saudara kami undang

tidak hadir, padahal ini merupakan peluang besar bagi Konsorsium NGO dan

bisa kita masukkan dalam rencana kerja Konsorsium NGO

Klarifikasi

1. Gagalnya pembangunan hutan menurut paradigma baru bukan dari saya,

tetapi pemerintah sendiri yang mengatakannya.

2. Pada saat itu kami sedang ada kegiatan. Adanya informasi tentang rencana

pengembangan tanaman Jarak di kabupaten Muba kami ucapkan banyak

terimakasih. Hal itu nanti bisa kita masukkan dalam rencana kerja Konsorsium

NGO.

Iwan Wahyudi (Jahu Sumsel.)

1. Tentang skenario lokakarya saya sepakat, tetapi saya khawatir ini akan mentah

lagi ketika dibahas dalam rapat anaggota Konsorsium NGO. Untuk itu anggota

Konsorsium perlu merumuskan rencana kerja lebih konkrit lagi.

2. Untuk menentukan apa hasil kegiatan yang telah dilakukan paling tidak kita harus

mengetahui apa tujuan kegiatan tersebut. Kita yang hadir disini kebanyakan tidak

mengetahui apa tujuan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Klarifikasi

Terimakasih atas masukannya. Memang untuk menentukan apa hasil kegiatan yang

pernah dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu apa tujuan kegiatan tersebut.

Apabila tidak tahu tujuannya bagaimana bisa menentukan hasilnya, kalau demikian

berarti kita hanya mereka/memperkirakan saja.



Masrun Zawawi (LPH PEM)

Yang perlu dilakukan dalam Konsorsium adalah bagaimana kita menginisiasi

terhadap kemandirian NGO / LSM. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan:

1. Kita mengundang Funding Agency untuk datang ke Sumatera Selatan

2. Kegiatan yang akan direncanakan tahun 2006 nanti hendaknya mengarah

pada keberlanjutan program

3. Mendesain suatu kegitan untuk layak jual di daerah kita sendiri



Lampiran 4. Kesan dan Pesan Peserta Lokakarya

Bagaimana
pemahaman

tentang
materi,

metode WS

Bagaimana
tentang

penyelenggaraan
WS (konsumsi
dan akomodasi)

Bagaimana
tentang tim
moderator/
fasilitator

Manfaat WS
terhadap

pelaksanaan
tugas / Fungsi

LSM

Kesan dan Pesan

Cukup
memahami
perbedaan
antara hasil
dan dampak

Penyelenggaraan
lebih singkat
dari skenario

Moderator
dan fasilitator
cukup

Manfaat
penting untuk
perencanaan
kegiatan yang
logis

Jangan lupa
undangan 18-19
februari-ya…

Baik Baik Baik Cukup Efisiensi waktu
dan tujuan

Materi bagus Baik Baik Manfaatnya
bisa
mengakomodir
aspirasi
anggota
konsorsium

Lumayan ada
perhatian dari
SNRMC SS.
Tolong
dipertimbangkan
kenaikan harga
BBM dengan
Transport

Menguras
energi

Cukup baik Cukup baik Lumayan baik Tingkatkan lagi
kuantitas
lokakarya

Materi bagus
metode
terlalu
berbelit

Konsumsi tidak
ada peningkatan
(150 rb terus)

Fasilitator
dan
moderatornya
jangan
berubah lagi
sip

Sangat
bermanfaat

Tingkatkan
prestasi, maju
terus pantang
mundur.

Materi baik
Metode
:nggak
nyambung

Oke-oke aja Kurang
kelompok
gitu lho

Bisa
menampung
masalah dari
anggota

Kesan terlalu
santai
Pesan : Perbaiki
kinerja
konsorsium

Mantap dan
santai

Siii...P Kurang
mengarah ke
tujuan

Bisa membuat
program /cari
duit

Peserta cukup
aktif
Pesan :
Semoga hasil
workshop
direalisasikan



Baik Konsumsi sudah
bagus tapi
transportasi
ditambah dong

Baik Sudah cukup
baik untuk
pembuatan
rencana
kedepan

Ditunggu
undanganya
ya…

Baik Baik Cukup puas Cukup _

Lumayan
sulit

Konsumsi dan
akomodasi oke
banget

Ok dan bisa
diberdayakan
PR dalam tim

Bermanfaat
untuk
pelaksanaan
tugas
dilapangan
media berbagai
informasi

Serius Santai
suasana kerja

Cukup Biasa saja Ok Bermanfaat Biasa saja

Sudah cukup
namun perlu
penyampaian
lebih lugas

Konsumsi
lumayan
Tempatnya asyik

Bagus Menambah 1
orang NGO
yang
tercerahkan

Sangat berkesan

Materi yess Fasilitator ok WS
memberikan
informasi
rencana kerja
konsorsium

_ _

Biasa Lumayan Kawan semua Sedikit
membantu
dalam
penyusunan
laporan

Bagus

Biasa,
metode
penyampaian
nya oke

Konsumsi perlu
perbaikan
tentang menu
makanannya

Tim
moderator
dan
Fasilitator
Standart

Bisa
mempengaruhi
pemerintah
dalam
menyusun
rencana dan
usulan karena
system yang
ada cukup
bagus.

Terima kasih
atas programnya
semoga tetap
berlanjut
Pesan:
Semoga anggota
konsorsium
menjadi mandiri
semua

Cukup Oke Oke Mengetahui
apa yang
menjadi

AKRAB



rencana kerja
Siii...P Okee dech.. Oke dech Oke Oke

Cukup jelas Baik baik saja Lumayan Memberikan
wacana dalam
memberikan
inisiasi

Baik, tapi perlu
persiapan yang
lebih matang
dan efektif

Peserta
pertemuan
banyak yang
tidak serius hasil
tidak maksimum

Perlunya
memperhatikan
azas pemerataan
dalam pelibatan
kegiatan
konsorsium
terhadap anggota
NGO



Lampiran 6. Foto Kegiatan

1.

Acara pembukaan lokakarya oleh
Bpk. Rusdi Z. Ramon

2.

Penjelasan

Penjelasan tujuan dan tatatertib
lokakarya oleh Zaenal Fanani

3.

Penjelasan agenda dan skenario
lokakarya oleh Ade Indriani

4.

Presentasi review kegiatan
NGO/LSM oleh Adiosyafri

5.

Penjelasan cara melakukan review
kegiatan NGO oleh Bpk.RZ. Ramon

6.

Working Group Kelompok I



7.

Working Group kelompok II

8.

Working Group kelompok III

9.

Mengklasifikasikan jenis kegiatan
hasil review berdasarkan devisi
kegiatan oleh peserta lokakarya

10.

Hasil review kegiatan NGO anggota
Konsorsium

11.

Rencana kerja NGO anggota
Konsorsium tahun 2006

12

Foto bersama peserta lokakarya


