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STATUTA
Konsorsium Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Sumatera Selatan

Sustainable Natural Resources Management Consortium Of South Sumatra
(SNRMC-SS)

Mukadimah

“Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang”

Sejalan dengan perkembangan manusia dan pelaksanaan pembangunan yang
sangat tergantung pada sumber daya alam, yang dewasa ini kondisinya sangat kritis dan
jika dibiarkan maka dimasa mendatang akan mengalami permasalahan yang semakin
kompleks. Degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam serta kompleksnya
permasalahan, sebagai akibat dari pola pemanfaatan dan pengelolaan yang tanpa
memperhatikan keseimbangan ekologis, aspek keberlanjutann dan keadilan bagi semua
makhluk untuk mendapatkan hak hidup yang layak dan berdaulat terhadap sumber daya
alam yang dimiliki.

Dalam mensikapi berbagai persoalan yang ada sekarang ini dan akan terjadi di
masa yang akan datang, maka kalangan organisasi non-pemerintah dituntut untuk
berperan baik secara organisasi maupun secara individu. Untuk itulah beberapa lembaga
dan individu pada tanggal 11 Mei 2004 bersepakat dan berkomitmen untuk mendirikan
Konsorsium Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Sumatera Selatan
yang bernama Sustainable Natural Resources Management Consortium of South
Sumatera yang selanjutnya di singkat dengan SNRMC-SS.

Konsorsium ini merupakan sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi
non-pemerintah dan individu-individu yang memiliki cita-cita yang sama untuk
menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan menuju
tatanan masyarakat yang harmonis, demokratis, mandiri serta memiliki kedaulatan atas
pengelolaan sumber daya alam baik untuk generasinya maupun generasi yang akan
datang. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, SNRMC-SS selalu mengupayakan
peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam di sumatera Selatan melalui
program pengkajian dan perumusan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, riset dan
desiminasi informasi serta peningkatan kapasitas anggota menuju kemandirian. Untuk
menjamin kesinergisan pergerakan SNRMC-SS maka orientasi nilai-nilai yang
terkandung didalamnya adalah (1) Profesional (2) Independen (3) Keterbukaan (4)
Demokrasi (5) Keadilan Gender (6) Solidaritas dan (7) Keswadayaan.

Cita-cita, misi yang diemban dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya
merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai perekat dan pemersatu anggota untuk
menjamin arah keberlanjutan pergerakannya. Oleh karena itu, sebagai acuan selanjutnya
akan diterjemahkan dalam bentuk rangkaian Statuta SNRMC-SS.
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BAB I
ORGANISASI

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Sustainable Natural Resources Management Consortium
disingkat SNRMC

Pasal 2
Bentuk dan Waktu

Organisasi ini berbentuk konsorsium didirikan di Palembang pada Tanggal 11 Mei 2004
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Selatan dan dapat dibentuk
perwakilan di Ibu Kota Kabupaten/Kota jika dianggap perlu

Pasal 4
Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Pasal 5
Sifat

Sifat organisasi SNRMC adalah terbuka dan independen

Pasal 6
Tujuan

SNRMC bertujuan :
(1) Menghimpun partisipasi aktif dari semua kalangan NGOs dan pihak-pihak terkait,

dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam yang adil dan berkelanjutan

(2) Meningkatkan kemampuan dan keahlian anggota dan pihak terkait sehingga dapat
berkontribusi secara aktif dan mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam yang
adil dan berkelanjutan

(3) Membantu dan mengkoordinasikan program pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya alam anggota kepada pihak-pihak terkait (pemerintah, perusahaan, perguruan
tinggi, dan penyandang dana)

(4) Memberikan masukan dan sumbang saran secara proaktif dalam perumusan
kebijakan pembangunan nasional dan daerah untuk pengelolaan sumber daya alam
yang adil dan berkelanjutan

(5) Menghimpun semua potensi dan kekayaan sumber daya alam sebagai sentral basis
data yang dapat diakses oleh publik untuk pengelolaan sumber daya alam yang adil
dan berkelnjutan di Sumatera Selatan

Pasal 7
F u n g s i

SNRMC berfungsi sebagai :
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(1) Lembaga mitra bagi masyarakat, pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, proyek
dan penyandang dana dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam

(2) Lembaga koordinasi antar pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam

(3) Lembaga penghimpun dana, memperluas jaringan serta penyalur kegiatan
implementasi program sesuai tujuan SNRMC

(4) Lembaga koordinasi kegiatan donor untuk operasional program pengelolaan dan
pengembangan sumber daya alam di sumsel

(5) Lembaga terbuka untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat mengenai
persepsi, kepentingan dan keinginan yang mengarah pada peningkatan kualitas
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di sumsel

(6) Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan komunikasi sosial timbal balik antar
anggota dan atau lembaga lainnya

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Unsur Keanggotaan

Unsur anggota SNMRC adalah :
1. Anggota lembaga adalah Lembaga Non Pemerintah yang ada di Sumatera Selatan
2. Anggota individu adalah individu-individu yang mempunyai komitmen untuk

berpartisipasi dalam pengembangan konsorsium

Pasal 9
Syarat Keanggotaan

1. Anggota lembaga
Keanggotaan SNRMC secara kelembagaan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
1. Tidak dibentuk oleh dan atau tidak berafiliasi untuk partai politik, organisasi

politik, lembaga bisnis/korporasi, institusi pemerintah atau TNI dan Polri
2. Tujuan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan Visi, Misi serta nilai-nilai

SNMRC
3. Memiliki sistem keorganisasian yang fungsional
4. Aktif melakukan kegiatan dalam rangka menciptakan pengelolaan Sumber Daya

Alam yang adil dan berkelanjutan
5. Direkomendasikan oleh sekurang-kurangnya dua angggota SNRMC
6. Menyatakan secara tertulis kesediaan melaksanakan statuta dan seluruh keputusan

organisasi
7. Berdomisili di wilayah Sumatera Selatan

2. Anggota Individu
Anggota SNRMC secara individu harus memnuhi persyaratan sebai berikut :
1. Mempunyai pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan minimal 3 tahun
2. Tidak pernah melakukan atau terlibat dalam perusakan lingkungan hidup dan

sumber-sumber kehidupan rakyat, pelanggaran hak azasi/kejahatan kemanusiaan,
kejahatan ekonomi serta pelecehan perempuan

3. Mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus yang dapat diaplikasikan secara
nyata dalam pengembangan SNRMC

4. Bukan pengurus partai politik, bukan anggota TNI dan POLRI
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5. Bersedia memberikan kontribusi kepada SNRMC
6. Diusulkan secara tertulis sekurang–kurangnya oleh 2 lembaga anggota dan 2 orang

aktivis SNRMC
7. Menyatakan secara tertulis kesediaan untuk menjadi anggota SNRMC

Pasal 10
Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota SNRMC mempunyai hak-hak sebagai berikut:
1. Hak bicara dan hak suara (mengeluarkan pendapat, dipilih dan dipilih).
2. Hak memperoleh informasi dalam kegiatan–kegiatan yang terkait dengan SNRMC
3. Hak melakukan pembelaan diri secara lisan maupun tertulis dalam hal terjadinya

pelanggaran Statuta
4. Hak meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program di

musyawarah anggota dan musyawarah kerja SNRMC
5. Hak untuk memperoleh dukungan dan atau pembelaan atas resiko atau akibat dari

kegiatan advokasi yang dilakukan
6. Hak meminta laporan kegiatan sebagai desiminasi informasi
7. Hak untuk mengakses dan meminta pertangggung jawaban Badan Pelaksana dalam

pelaksanaan program kerja pada musyawarah anggota dan musyawarah kerja
8. Hak mengusulkan musyawarah anggota dan musyawarah anggota luar biasa.

2. Anggota SNRMC memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
1. Melaksanakan Statuta dan keputusan-keputusan kelembagaan
2. Melaksanakan program yang telah disetujui dan dimandatkan oleh SNRMC
3. Membayar iuran anggota
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan keuangan
5. Menghadiri rapat-rapat SNRMC jika diperlukan
6. Mengajukan usulan program dan dilengkapi dengan usulan pendanaan jika diminta

3. Pada masa transisi keanggotaan individu diakui keberadaannya, 5 anggota individu
memiliki hak dan kewajiban anggota sebagaimana di atas

Pasal 11
Mekanisme Penerimaan Anggota

1. Anggota Lembaga
Penerimaan anggota secara kelembagaan harus melalui mekanisme sebagi berikut :
1. Mengajukan surat permohonan menjadi anggota SNRMC kepada Sekertaris

Jenderal dengan melampirkan :
a. surat pernyataan menyetujui statuta
b. surat rekomendasi sekurang – kurangnya 2 lembaga SNRMC
c. profil lembaga, akta notaris

2. Calon anggota memenuhi persyaratan administrasi akan di verifikasi oleh
sekertariat

3. Hasil verifikasi akan dibahas dalam musyawarah anggota dan atau musyawarah
kerja

4. Calon anggota yang memenuhi syarat akan diputuskan dan disyahkan dalam
musyawarah anggota dan atau musyawarah kerja

5. Berdomisili di Sumatera Selatan
2. Keanggotaan Individu

Penerimaan anggota secara individu harus melalui mekanisme sebagai berikut :
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1. Masing–masing calon anggota individu mengajukan surat permohonan menjadi
anggota SNRMC kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan :
a. Surat rekomendasi dari 2 lembaga anggota dan 2 orang aktivis SNRMC
b. Surat pernyataan menyetujui Statuta
c. Curiculum vitae

2. Calon anggota individu yang memenuhi persyaratan akan diverifikasi
2. Anggota individu yang memenuhi syarat akan diputuskan dan disyahkan dalam

musyawarah anggota dan atau musyawarah kerja

Pasal 12
Kehilangan Keanggotaan

Anggota SNRMC kehilangan keanggotaanya apabila:
a. Mengundurkan diri.
b. Membubarkan lembaganya.
c. Diberhentikan oleh musyawarah anggota dan atau musyawarah kerja

Pasal 13
Sanksi-Sanksi

(1) Setiap anggota yang melanggar statuta dan Peraturan SNRMC lainnya akan
dikenakan sanksi berupa peringatan, pencabutan hak atau pemberhentian.

(2) Peringatan dilakukan oleh Badan pelaksana dan atau dewan penasehat secara tertulis
(3) Bila telah dilakukan peringatan dan tetap tidak mematuhi saran, maka dilakukan

pencabutan hak dan atau statusnya sebagai anggota melalui Musyawarah Anggota
dan atau Musyawarah kerja SNRMC

Pasal 14
Pemberhentian Anggota

1. Anggota SNRMC dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran Statuta
2. Pemberhentian anggota SNRMC bisa diproses apabila ada usulan sekurang-

kurangnya dua anggota
3. Proses pemberhentian anggota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Dua angggota pengusul menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis
kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada seluruh anggota SNRMC
yang dilengkapi dengan uraian bentuk pelanggaran yang dilakukan

b. Sekretaris Jendral membentuk Tim Investigasi untuk melakukan serangkaian
kegiatan penyelidikan guna menentukan kebenaran pelangggaran

c. Hasil investigasi dibawa oleh Sekretaris Jenderal ke Musyawarah Anggota dan
atau musyawarah kerja

d. Anggota yang terancam diberhentikan diberikan kesempatan membela diri di
dalam Musyawarah Anggota dan atau musyawarah kerja

4. Keputusan Musyawarah Anggota dan atau musyawarah kerja bersifat final.

BAB III
BADAN KELENGKAPAN

Pasal 15
Badan Kelengkapan SNRMC terdiri dari : 1. Badan Pelaksana 2. Dewan Penasehat
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Pasal 16
Badan Pelaksana

1. Badan Pelaksana adalah badan yang melaksanakan fungsi eksekutif, melaksanakan
kebijakan-kebijakan dan program-program serta mengkoordinasikan pelaksanaan
program dan kegiatan yang dilaksanakan kepada anggota

2. Badan Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih langsung melalui
Musyawarah anggota

3. Badan Pelaksana terdiri dari Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi-Deputi dan staff
serta koordinator daerah pada setiap kabupaten/kota yang dibutuhkan

4. Deputi-deputi, koordinator daerah dan staff diangkat dan ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal

5. Masa Jabatan Badan Pelaksana selama dua tahun untuk satu periode dan dapat dipilih
kembali hanya untuk satu periode berikutnya

6. Dalam melaksanakan program, Badan Pelaksana dapat menunjuk dan bekerjasama
dengan lembaga anggota sebagai pelaksana atau voluntir yang sekaligus merupakan
komponen anggota Badan Pelaksana

7. Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam point 6 di atas adalah
lembaga-lembaga yang berperan sebagai pelaksana program, sedangkan voluntir
adalah lembaga-lembaga yang berperan sebagai penyandang dana sekaligus dapat
sebagai pelaksana program

8. Badan pelaksana mengatur sepenuhnya hal-hal yang tidak dan atau belum cukup
diatur dalam statuta serta membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna
untuk SNRMC yang tidak bertentangan dengan Statuta

9. Badan pelaksana bertanggung jawab kepada anggota melalui forum musyawarah
anggota

10. Sekretaris Jenderal dan deputi mewakili SNRMC di dalam dan di luar pengadilan
dan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik yang mengenai
kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan
bahwa :
(a) Membuat pinjaman uang/barang-barang/barang-barang bergerak lainnya untuk

dan atau atas tanggungan yayasan. ataupun meminjamkan uang/kekayaan
yayasan kepada fihak lainnya.

(b) Mengikat yayasan sebagai borg atau penanggung dalam melakukan
proses-proses pembelian, penjualan dan penggadaian

(c) Pelaksanaan point (a) dan (b) di atas haruslah mendapat persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari atau bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggota Komite
pengawasan dan pertimbangan

10. Setelah pertanggungjawaban Badan Pelaksana diterima oleh forum musyawarah
anggota maka Badan Pelaksana dinyatakan Demisioner

Pasal 17
Tugas, wewenang dan Hak Sekretaris Jenderal

1. Sekretaris Jenderal memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
a. Membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu

untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Musyawarah Kerja.
b. Mewakili SNRMC dalam kegiatan internal dan eksternal
c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah anggota dan

Musyawarah Kerja dan pertemuan-pertemuan SNRMC lain dan pelaksanaan
program
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d. Melakukan penggalian dana untuk pelaksanaan program-program yang telah
disepakati di dalam Musyawarah Kerja

e. Memberikan laporan kegiatan dalam forum Musyawarah Kerja dan laporan
pertanggungjawaban dalam Musyawarah anggota dan atau Musyawarah anggota
Luar Biasa.

f. Memberikan laporan perkembangan SNRMC dalam Musyawarah anggota atau
Musyawarah Kerja

2. Sekretaris Jenderal memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Mewakili SNRMC dalam melakukan advokasi di tingkat propinsi, nasional dan

internasional.
b. Mengangkat dan memberhentikan staf Badan Pengurus.
c. Mewakili SNRMC dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.
d. Mengajukan Musyawarah anggota Luar Biasa dalam hal terjadi pelanggaran

Statuta yang dilakukan oleh anggota
3. Sekretaris Jenderal memiliki hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti dari
SNRMC sesuai kemampuan keuangan organisasi.

b. Hak membela diri di dalam forum-forum SNRMC
c. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi

yang dilakukan.

Pasal 18
Tugas, Wewenang dan Hak Deputi

1. Deputi memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
a. Bersama Sekjend membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka

waktu tertentu untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Musyawarah Kerja.
b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan-pertemuan yang

berhubungan dengan otoritasnya
c. Mengkoordinasikan dan mempasilitasi pelaksanaan program kerja yang menjadi

otoritasnya
d. Bersama Sekjend melakukan penggalian dana dan memperluas jaringan untuk

pelaksanaan program-program yang telah disepakati Musyawarah kerja
e. Membuat laporan perkembangan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan
f. Bersama Sekjend membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban dalam

Musyawarah anggota dan atau Musyawarah anggota Luar Biasa
4. Deputi memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Bersama Sekjend mewakili SNRMC dalam melakukan advokasi di tingkat
propinsi, nasional dan internasional.

b. Mengangkat dan memberhentikan staf Deputi atas persetuan Sekjend
d. Bersama Sekjend mengajukan Musyawarah anggota Luar Biasa dalam hal terjadi

pelanggaran Statuta yang dilakukan oleh anggota.
e. Mengatur kinerja sesuai dengan otoritasnya

5. Deputi memiliki hak-hak sebagai berikut:
a. Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti dari

SNRMC sesuai kemampuan keuangan organisasi.
b. Hak membela diri di dalam forum-forum SNRMC.
c. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi

yang dilakukan.
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Pasal 19
Tugas Wewenang dan Hak Korda

1. Berwenang mengkoordinir anggota SNRMC di tingkat kabupaten
2. Menyampaikan laporan dan informasi dari anggota SNRMC kabupaten ke propinsi.
3. Menyampaikan laporan dan informasi dari propinsi ke anggota SNRMC di

kabupaten.
4. Mewakili tugas Badan Pengurus propinsi ke anggota SNRMC di kabupaten.
5. Berwenang mewakili tugas anggota SNRMC daerah ke propinsi.
6. Ikut melakukan penggalian dana kegiatan dan berhak mendapatkan fasilitas, hak

normatif (gaji, tunjangan, asuransi, dll) untuk menunjang kegiatan di daerah.

Pasal 20
Dewan Penasehat

1. Dewan penasehat adalah dewan yang melaksanakan fungsi konsultatif kebijakan,
pengawasan, pembinaan serta pengarah teknis operasional SNRMC

2. Keanggotaan Dewan Penasehat ditetapkan berdasarkan Ketetapan Hasil musyawarah
anggota

3. Keanggotaan Dewan Penasehat tidak terstruktur dalam bentuk sub-sub jabatan
fungsional

4. Tugas dan wewenang Dewan Penasehat :
a. Memberikan arahan kepada Badan Pelaksana dalam rangka operasional program

SNRMC
b. Memfasilitasi sarana media konsultatif bagi anggota dan Badan Pelaksana
c. Memberikan masukan, pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh

Badan pelaksana SNRMC
d. Memberikan teguran dan saran kepada Badan Pelaksana diminta maupun tidak
e. Mengawasi pelakasanaan tugas Badan Pelaksana

5. Masa keanggotaan Dewan Penasehat ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan setelah itu
dapat dipilih kembali

BAB V
VERIFIKASI

Pasal 21
1. Verifikasi dilakukan dalam tiga kategori yaitu:

a. Verifikasi calon anggota SNRMC
b. Verifikasi anggota SNRMC, dilakukan setelah ada laporan kepada Badan

pelaksana; bahwa telah terjadi pelanggaran statuta
2. Kewenangan pembentukan Tim Verifikasi anggota dan calon anggota ada pada

Badan pelaksna dan dewan penasehat
3. Komposisi Tim Verifikasi anggota dan calon anggota adalah representasi dari badan

pelaksana, dewan penasehat dan anggota
4. Ketentuan dan tata cara tentang verifikasi diatur dalam Peraturan Pelaksanaan

Statuta (PPS).
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BAB VI
PERGANTIAN ANTAR WAKTU FUNGSIONARIS

Pasal 22
Pergantian Antar waktu Sekretaris Jenderal

1. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum
habis masa jabatannya, maka Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal akan dijabat
oleh salah seorang deputi

2. Masa jabatan Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal berlaku sampai dengan
terselenggaranya Musyawarah anggota Luar Biasa selambat-lambatnya enam (6)
bulan setelah penunjukan

3. Sekretaris Jenderal baru yang terpilih di dalam Musyawarah anggota Luar Biasa
hanya boleh menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal
yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.

BAB IV
RAPAT-RAPAT

Pasal 23
Rapat Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam konsorsium SNRMC –SS dilakukan melalui rapat-rapat
yang terdiri dari:

1. Musyawarah Anggota, selanjutnya disingkat Musang
2. Musyawarah angota Luar Biasa, selanjutnya disingkat Musanglub
3. Musyawarah Kerja, selanjutnya di singkat Musker
4. Rapat Pleno anggota
5. Rapat Kerja Badan Pelaksana

Pasal 24
Musyawarah Anggota ( Musang )

1. Musyawarah Anggota adalah Forum pengambilan keputusan tertinggi yang
dilaksanakan sekali dalam dua tahun; untuk :
a. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Badan Pelaksana
b. Mengevaluasi kegiatan SNRMC selama satu periode.
c. Merumuskan strategi kebijakan dasar SNRMC
d. Menetapkan dan mensahkan Statuta SNRMC
e. Memilih dan menetapkan Pimpinan Badan Pelaksana
f. Mengangkat dan memberhentikan Anggota

2. Peserta Musyawarah Anggota (Musang) terdiri dari Anggota, Badan Pelaksana,
Komite Pengawasan dan Pertimbangan dan Dewan Penasehat

3. Badan Pelaksana, Komite Pengawasan dan Pertimbangan dan Dewan Penasehat
hanya mempunyai hak bicara.

4. Individu anggota SNRMC dan undangan lainnya dimungkinkan menghadiri Musang
dengan status sebagai peninjau.

5. Musyawarah Anggota (Musang) dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-
kurangnya setengah ditambah satu dari anggota yang terdaftar sebagai peserta.

6. Keputusan Musyawarah Anggota (Musang) dianggap sah jika disetujui oleh suara
terbanyak dari anggota yang hadir.
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7. Penetapan tempat dan waktu pelaksanaan Musyawarah Anggota (Musang) ditentukan
dalam Musyawarah Kerja (Musker)

8. Jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Musyawarah Anggota
(Musang) serta kriteria calon fungsionaris ditentukan dalam Musyawarah Kerja
(Musker) terakhir.

Pasal 25
Musyawarah Anggota Luar Biasa (Musanglub)

1. Musyawarah Anggota Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan yang
diselenggarakan apabila:
a. Terjadinya pelanggaran Statuta SNRMC oleh Badan Pelaksana dan atau

lembaga setingkatnya
b. Pimpinan Badan Pelaksana mengundurkan diri atau berhalangan tetap

2. Penyelenggaraan Musyawarah Anggota Luar Biasa yang dikarenakan pelanggaran
Statuta oleh Badan Pelaksana diajukan oleh anggota dan harus mendapat
persetujuan sekurang–kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota
SNRMC

3. Penyelenggaraan Musyawarah Anggota Luar Biasa yang dikarenakan oleh
pengunduran diri Pimpinan Badan Pelaksana dilakukan oleh kepanitiaan khusus
yamg dibentuk oleh anggota

4. Musyawarah Anggota Luar Biasa mengambil keputusan tentang:
a. Pertanggungjawaban dan pemberhentian Pimpinan badan Pelaksana
b. Pertanggungjawaban Pimpinan badan Pelaksana yang mengundurkan diri

sebelum akhir masa jabatan.
c. Mengevaluasi kegiatan SNRMC yang telah dilaksanakan sampai Musyawarah

Anggota Luar Biasa
d. Membahas dan mengesahkan Statuta jika dianggap perlu.
e. Memilih dan menetapkan Pimpinan badan Pelaksana

Pasal 26
Musyawarah Kerja ( Musker )

1. Musyawarah Kerja (musker) merupakan forum pengambilan keputusan yang
dilakukan satu tahun sekali untuk:
a. Melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program dan keorganisasian

selama satu tahun, menetapkan waktu, tempat, peserta, panitia pengarah dan
panitia pelaksana Musyawarah Anggota serta kriteria calon fungsionaris
SNRMC

b. Membahas dan mengesahkan laporan tahunan Badan Pelaksana
c. Mengangkat dan memberhentikan Anggota yang direkomendasikan oleh Tim

Verifikasi
2. Peserta Musyawarah Kerja (musker) adalah Badan Pelaksana, perwakilan Dewan

Penasehat dan Anggota
3. Musyawarah Kerja (musker) dianggap sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya

setengah ditambah satu peserta yang telah terdaftar sebagai peserta.
4. Keputusan Musyawarah Kerja (musker) dianggap sah jika disetujui oleh suara

terbanyak dari anggota yang hadir
5. Penanggungjawab pelaksanaan Musyawarah Kerja (musker) adalah Badan

Pelaksana
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Pasal 27
Rapat Pleno Anggota

1. Rapat Pleno merupakan forum pengambilan keputusan yang diadakan setiap enam
(6) bulan untuk:
a. Membahas hasil kemajuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kerja

Badan Pelaksana
b. Membahas bentuk usulan atau masukan program dan kinerja yang akan

dijalankan oleh Badan Pelaksana
2. Rapat Pleno dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya representatif

badan pelaksana, anggota dan dewan Penasehat
3. Keputusan Rapat Pleno dianggap sah bilamana disetujui oleh suara terbanyak dari

anggota yang hadir.

Pasal 28
Rapat Kerja Badan Pelaksana

1 Rapat Kerja Badan Pelaksana adalah Rapat Kerja yang dilakukan setiap dua (2)
bulan untuk evaluasi dan perencanaan program serta keuangan.

2 Peserta Rapat Kerja Badan Pelaksana adalah Sekretaris Jenderal, deputi-deputi, staff
dan jika dianggap perlu dapat menghadirkan Dewan Penasehat

3 Rapat kerja Badan Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Jenderal jika berhalangan
rapat dipimpin oleh Deputi yang dimandatkan oleh Sekretaris Jenderal

4 Tata cara dan mekanisme rapat Kerja Badan Pelaksana diatur tersendiri dalam
sebuah SOP yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

BAB V
USAHA, KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 29
Usaha-usaha

Untuk mencapai tujuan, SNRMC berusaha :
(1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan secara terpadu yang melibatkan pihak terkait
(2) Menata jaringan koordinasi dan informasi antar lembaga terkait dan relevan.
(3) Menghimpun dana dari berbagai lembaga donor untuk mendukung operasional dan

program SNRMC
(4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah, aspek pembinaan lingkungan, pembinaan

kelembagaan, pembinaan sosial ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia
(5) Membentuk badan usaha produktif yang mandiri serta melibatkan anggota dan pihak

terkait
Pasal 30

Kekayaan
(1) Kekayaan SNRMC dapat berupa uang tunai dan harta benda
(2) Kekayaan SNRMC diperoleh dari :

(a) Sumbangan dan Iuran Anggota
(b) Subsidi dari pemerintah yang bersifat tidak mengikat.
(c) Bantuan dari perusahaan yang bersifat tidak mengikat.
(d) Bantuan dari lembaga donor yang bersifat tidak mengikat.
(e) Bantuan dan orang-orang tertentu yang bersifat tidak mengikat.
(f) Sisa dana dari pelaksanaan suatu proyek
(g) Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Statuta SNRMC
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(3) Kekayaan SNRMC seperti tersebut pada ayat (2), mutlak menjadi kas SNRMC dan
digunakan untuk dana operasional dan program SNRMC

(4) Hal-hal yang berkenaan dengan kekayaan SNRMC dikelola oleh Badan Pelaksana
dan menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal

Pasal 31
Tahun Buku dan Pertanggungjawaban

(1) Tahun buku SNRMC berjalan sama dengan tahun almanak
(2) Selambat-lambatnya akhir bulan Januari tiap-tiap tahun, Deputi Keuangan Badan

Pelaksana harus membuat suatu neraca dari kekayaan, pendapatan dan pengeluaran
SNRMC

(3) Badan Pelaksana selaku pengurus harian diwajibkan membuat laporan tahunan yang
disediakan bersama-sama dan pada waktu yang sama dengan neraca tersebut

(4) Neraca dan laporan tahunan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Rapat Tahunan
melalui Forum Musyawarah Kerja SNRMC diadakan pada bulan Februari tiap-tiap
tahun untuk dipertimbangkan pengesahaannya oleh Forum Musyawarah Kerja
SNRMC

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 32
Pembubaran SNRMC

1. SNRMC hanya dapat dibubarkan di dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah
Anggota Luar Biasa SNRMC.

2. Pembubaran SNRMC dalam Musyawarah Anggota/ Luar Biasa harus diajukan oleh
setengah tambah satu dari jumlah anggota dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota dan disahkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
yang hadir

Pasal 33
Perubahan Statuta

1. Perubahan Statuta dapat dilakukan di dalam Musyawarah Anggota atau
Musyawarah Anggota Luar Biasa.

2. Perubahan Statuta dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya
setengah di tambah satu dari jumlah anggota yang hadir didalam proses
pengambilan keputusan Musyawarah Anggota atau Musyawarah anggota Luar
Biasa.

Pasal 34
Pelimpahan Kekayaan SNRMC

1. Jika dibubarkan, maka segala bentuk kekayaan milik SNRMC dilimpahkan kepada
lembaga atau forum non profit yang sesuai dengan visi dan misi yang diperjuangkan
SNRMC

2. Penetapan lembaga penerima kekayaan milik SNRMC, dan perhitungan aset
ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh forum musyawarah anggota atau
Musyawarah anggota Luar Biasa yang membahas pembubaran SNRMC
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 35
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta akan ditentukan melalui Surat

Keputusan BP
2. Surat Keputusan BP Mempunyai kekuatan setingkat dibawah MUSANG/

MUSANGLUB.
3. Statuta ini ditetapkan di Palembang, Sumatera Selatan dan berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di: Palembang, Sumatera Selatan
Pada tanggal: Agustus 2004
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