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 (TOR) Term of Reference 
 

Semiloka Peningkatan Partisipasi Publik  

Dalam Mendorong Penegakan Hukum Yang Sistematis 

(KPSL-Sumbagut) 
 

 

1. Latar Belakang 

 

Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi menjadi perhatian 

lembaga-lembaga konservasi yang ada di Indonesia. Di Sumatera Bagian Utara 

(Sumbagut) yang meliputi propinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dan Sumatera Utara  

(Sumut) tingkat perburuan dan perdagangan diperkirakan diatas rata-rata propinsi lainnya 

di pulau Sumatera. Perkiraan ini didasari oleh beberapa faktor, satu diantaranya yaitu 

kawasan konservasi yang luas dengan tingkat populasi dan jenis habitat yang tinggi yaitu 

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) beserta Kawasan Ekosistem Leusernya (NAD) 

sebagai sumber/pemasok satwa dilindungi yang berdekatan dengan kota Medan (Sumut). 

Medan merupakan pusat perdagangan dengan akses yang luas hingga ke mancanegara. 

 

Melihat kondisi ini, lembaga-lembaga konservasi di NAD dan Sumut yang mempunyai 

fokus mengurangi kejahatan terhadap satwa liar baik perburuan maupun perdagangannya, 

berusaha untuk saling bekerjasama. Melalui diskusi rutin yang diselenggarakan setiap 

bulannya untuk share informasi dan analisis kasus terkait kasus kejahatan terhadap satwa. 

Dinamika diantara para penggiat konservasi ini sudah berlangsung secara rutin semenjak 

awal tahun 2007. Dari dinamika yang berkembang, akhirnya pada bulan Oktober 2007 

disepakati secara bersama untuk membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi 

Penyelamatan Satwa Liar Dilindungi Sumatera bagian Utara (KPSL-Sumbagut). Harapan 

yang terbagun diatara para penggiat, dengan terbentuknya  KPSL dapat menjadi wadah 

bagi lembaga anggota untuk bekerja sama agar lebih efektif melakukan penyelamatan 

dan perlindungan terhadap satwa liar dilindungi. 

 

Pasca training pelatihan investigasi dan monitoring tindak kejahatan terhadap satwa liar 

di lindungi,  KPSL-Sumbagut telah mengisi kekosongan dalam menyikapi proses 

penegakan hukum dalam kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi. Dari memberikan 

dukungan moril terhadap kegiatan anggotanya, memberikan apresiasi pada moment 

tertentu baik yang melibatkan masyarakat maupun pemerintah menyangkut satwa 

dilindung, termasuk juga menjembatani para pihak dalam meningkatkan fungsi kontrol 

terhadap kinerja aparat pemerintahan. Selain itu KPSL-Sumbagut masih terus 

memfasilitasi anggotanya dalam sharing data melalui diskusi-diskusi yang rutin diadakan. 

 

 

Sikap terbuka terhadap semua Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai fokus 

program terhadap perlindungan satwa liar dan prinsip untuk tidak menjadi kompetitor 

terhadap program-program anggotanya, serta mengisi ruang kosong yang yang belum 
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dilakukan selama ini dalam konteks penegakan hukum, menjadikan KPSL-Sumbagut 

semakin dikenal dan berkembang. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya anggota yang 

bergabung dalam koalisi ini.  

Dengan meningkatnya jumlah pelaporan masyarakat terkait kasus-kasus kejah atan 

terhadap satwa dan habitatnya, merupakan indikasi bahwa tingkat kesadaran dan 

partisipasi publik dalam konservasi mulai tumbuh lagi. Dari laporan yang disampaikan 

ini telah dilakukan serangkaian aktifitas meliputi investigasi, analisis data, pelaporan dan 

case tracking.  

 

Sejalan dengan makin banyaknya pengungkapan kasus kejahatan terhadap satwa liar 

dilindungi , serta makin meningkatnya kepercayaan kelompok konservasi, menjadikan 

keanggotaan, cakupan dan beban  kerja KPSL menjadi bertambah.  Pengelolaan KPSL 

yang awalnya masih bersifat volunteer, harus ditata untuk menjalankan kerja-kerja yang 

lebih efektif lagi. Visi, misi , rencana kerja dan struktur koalisi menjadi sesuatu yang 

perlu untuk dimusyawarahkan dan disepakati.  

 

Terinspirasi oleh kondisi tersebut, anggota koalisi yang terdiri dari berbagai LSM Lokal 

dan Internasional yang tergabung dalam KPSL bersepakat untuk menyusun langkah kerja 

untuk mengelola partisipasi masayrakat dalam mendorong penegakan hukum untuk 

menjamin bahwa konservasi species dan habitanya bisa berjalan lebih baik lagi.  

 

Rangkaian acara semiloka ini mencakup 

1. Workshop KPSL  

Pemantapan visi, misi, rencana kerja, struktur dan mekanisme koalisi dalam 

memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mendorong penegakan hukum pada 

kasus kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi beserta habitatnya. 

2. Seminar dengan thema Partisipasi Publik dalam Mendorong Penegakan Hukum 

pada Kasus kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi beserta habitatnya.  

3. Deklarasi KPSL serta launching nomor pengaduan.     

 

2. Tujuan  

 

Tujuan spesifik dilaksanakannya rangkaian kegiatan ini yaitu: 

1. Menyusun dan menyepakati  Visi, misi KPSL sebagai sebuah koalisi 

2. Menyusun rencana kerja KPSL dan memilih pelaksana harian KPSL 

(Koordinator) 

3. Melalui seminar diharapkan terjadinya persamaan persepsi dalam menyikapi dan 

mendorong penyelesaian kasus dan kebijakan terhadap kejahatan satwa liar 

dilindungi, khususnya diantara instansi pemerintah sebagai pelaksana regulasi. 

4. Deklarasi KPSL dan nomor pengaduan pada publik 
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3. Hasil Yang Diharapkan  

 

Hasil yang diharapkan dari terselenggaranya kegiatan ini yaitu adanya rencana kerja yang 

tersusun secara lebih spesifik, serta meningkatnya dinamika kegiatan harian KPSL 

dengan ditunjuknya koordinator. Dalam jangka panjang KPSL diharapkan mampu 

menfasilitasi kegiatan para lembaga anggota jaringan untukmendapatkan support dari 

berbagai pihak untuk menjaminkan bahwa konservasi satwa liar dilindungi dan 

habitatnya bisa berjalan lebih baik lagi.  

 

4. Waktu dan Pelaksanaan  

 

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 2 hari pada pertengahan bulan 

Desember 2008 (diperkirakan  17-18 Desember 2008)  di kota Medan, dengan pembagian 

waktu yaitu: hari pertama Workshop, hari kedua Seminar dan Pendeklarasian KPSL serta 

nomor pengaduan 

 

5. Peserta. 

Peserta dibagi dalam beberapa kategori yaitu: 

1. Peserta workshop dan seminar yang merupakan utusan lembaga konservasi: 

• Yayasan Leuser Lestari (YLL) 

• Yayasan Leuser Internasional (YLI) 

• Yayasan SILFA 

• Yayasan WWF 

• Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) 

• Orangutan Conservation Service Programme (OCSP) 

• Orangutan Information Centre (OIC) 

• Orangutan Republik Education Initiative Indonesia (OUREII) 

• Conservation International (CI) 

• Flora and Fauna International (FFI) 

• TRAFFIC Southeast Asia 

• Sources of Indonesia (SOI) 

• Wildlife Conservation Society (WCS) 

• Vesswic 

• Profauna Indonesia 

• KOMPAS USU 

• Fitra Sumut 

• PEKAT 

• PUSAKA 

• PALAPA 

• PETRA/YES 

• BIDPALAS 

• PARINTAL USU 

• AKASIA-KSM-Percut 
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2. Peserta Seminar, diundang pada hari kedua, adalah: 

• BBKSDA Sumut 

• BKSDA Aceh 

• BTNGL 

• Kapolda Aceh 

• Kapolda Sumut 

• Kejari Aceh 

• Kejati Sumut 

• BPKEL 

• Karantina Belawan 

• Karantina Polonia 

• Bea & Cukai 

• Dinas Perdagangan Propinsi 

 

3. Pers diundang saat pendeklarasian KPSL pada hari kedua, adalah: 

a. KOMPAS 

b. The Jakarta Post 

c. Detik.com 

d. Analisa 

e. Waspada 

f. Medan Bisnis 

g. Sumut Pos 

 

6. Akomodasi 

Panitia akan menanggung biaya makan dan snack selama diadakannya kegiatan. 

 

7. Transportasi 

Biaya transportasi dibebankan kepada masing-masing lembaga yang mengirimkan 

perwakilan. 

 

8. Pembiayaan  

Biaya Penyelenggaraan kegiatan ini ditanggung oleh panitia atas kerjasama dan 

dukungan dari anggota KPSL dan dukungan dari Donatur yang tidak mengikat. 

 

9. Pelaksana 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia Workshop, Seminar dan Deklarasi KPSL-

Sumbagut 

 

 

Jadwal Acara “Semiloka Peningkatan Partisipasi Publik dalam 

Mendorong Penegakan Hukum yang sistematis” 
 

Pukul Kegitan Pembicara/ Moderator/ 
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Fasilitator Ket 

07
00

-09
00

 Penerimaan tamu dan registrasi peserta   

09
00

-09
10

 
Pembukaan oleh protokol dan sambutan 

Koordinator KPSL 

  

09
10 -

09
45

 

Pembukaan oleh Keynote Speaker + 

Tema 1: Kebijakan Dephut dalam 

Implementasi UU No 5 tahun 1990  

Direktur 

PPH  

 

9
45

-10
00

 Break Panitia  

10
00

-10
30

 
Tema 2: Sumberdaya BBKSDA Sumut dalam 

Implementasi UU No 5 tahun 1990 

BBKSDA 

Sumut 

 

10
30

-11
00

 
Tema 3: Partisipasi publik dalam 

Implementasi UU No 5 tahun 1990 

ICEL  

11
30

-11
00

 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator  

12
30

-13
00

 Pembacaan Sikap dan Deklarasi KPSL   

13
00

-.... Doa dan Makan Siang   

 

 

 

 

 

 

 


