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1. Konsolidasi Konsorsium; 

Yayasan Penabulu sebagai pemimpin konsorsium melakukan koordinasi secara periodic dengan 
Perkumpulan Bina Benua Puti Jaji dan RCE Engineering selaku anggota konsorsium. Koordinasi 
dilakukan dengan melibatkan semua staff pelaksana program yang berasal dari konsorsium 
untuk mendiskusikan hal-hal terkait pelaksanaan program. Hal ini dilakukan karena staff 
pelaksana program berasal dari semua lembaga peserta konsorsium.  

Akan tetapi, tidak semua keputusan terkait konsorsium bisa diambil. Keputusan tersebut tidak 
bisa dihasilkan karena menyangkut hal-hal strategis yang harus diputuskan oleh pimpinan 
organisasi (direktur atau ketua) lembaga peserta konsorsium. Hal strategis tersebut misalnya 
terkait penggunaan dana talangan (pre-finance) yang terpaksa harus dilakukan oleh konsorsium. 
Perlu keputusan dari pemimpin organisasi dari peserta konsorsium perihal siapa yang bisa 
melakukan, bagaimana mekanismenya dan berapa kebutuhan dana yang wajib disediakan. 
Selain itu juga diskusi tentang keterwakilan organisasi di dalam struktur pelaksana proyek.   

Melihat situasi tersebut, pengambilan kebijakan strategis kemudian dilakukan dalam pertemuan 
yang melibatkan pimpinan organisasi peserta konsorsium dan management pelaksana proyek. 
Hasil keputusan kemudian diteruskan oleh Management Pelaksana Proyek kepada seluruh staff 
dalam rapat koordinasi.  

2. Pengumpulan Data Landscape dan Lifescape; 

Pengumpulan data landscape dan Lifescape dalam skema program dilakukan spesifik untuk 
terkait data bentang alam dan situasi umum social ekonomi di bentang alam tersebut. Hasil dari 
data yang terkumpul akan digunakan untuk menyusun Sistem Manajemen Sosial dan 
Lingkungan. Pengumpulan data dilakukan oleh Tenaga Ahli LLA-ESMS dengan dibantu staff 
lapangan.  

Namun berdasarkan pertemuan koordinasi disepakati bahwa kegiatan pengumpulan data 
Landscape dan Lifescape akan dilakukan dengan mengintegrasikan semua aspek dalam proyek 
ini. Aspek tersebut adalah aspek gender dan integrase social, aspek pengelolaan pengetahuan, 
aspek terkait rantai pasar dan pengumpulan baseline data calon penerima manfaat dan untuk 
pemetaan bagi kebutuhan dokumentasi video.  

Upaya integrasi dilakukan karena hal-hal tersebut beririsan dan saling terkait. Hal ini juga 
dilakukan untuk mengefektifkan kegiatan lapangan karena data atau informasi bisa dikumpulkan 
dengan sekaligus dan pada saat bersamaan. Selain itu juga efisien dari sisi waktu dan 
penggunaan dana karena lokasi proyek yang terpencil, sulit diakses serta biaya transportasi yang 
mahal.  

Integrasi dimulai dengan pelibatan beberapa tenaga ahli yaitu Tenaga Ahli LLA-ESMS, Tenaga 
Ahli SGIP, Tenaga Ahli Produksi dan Pengolahan Kakao, Tenaga Ahli Perencanaan Bisnis dan 
UMKM, Tenaga Ahli Monev dan Tenaga Ahli KM. Dengan dikoordinir oleh Tenaga Ahli LLA-ESMS 
dan Tenaga Ahli Monev, Tenaga ahli dilibatkan dalam menyusun instrument untuk melakukan 
pengumpulan data. Setiap tenaga ahli memberikan masukan atas instrument berdasarkan 



keahlian mereka dan berdasarkan kebutuhan proyek sehingga integrasi berbagai aspek bisa 
dilakukan.  

Sebelum dilakukan pengumpulan data, dilakukan pertemuan koordinasi untuk menjelaskan 
tentang design dan metode pengumpulan data. Kegiatan diikuti oleh team dari Kecamatan Long 
Pahangai dan team dari Kecamatan Long Apari. Selain itu juga dukungan dari Tenaga Ahli Ahli 
SGIP, Tenaga Ahli Produksi dan Pengolahan Kakao, Tenaga Ahli Perencanaan Bisnis dan UMKM, 
Tenaga Ahli KM, Koordinator dan Wakil Koordinator serta Staff dokumentasi. Penjelasan tentang 
instrument juga dilakukan dengan melakukan roleplay agar staff yang akan mengumpulkan data 
memahami dengan baik instrument yang akan digunakan.  

Setelah pelatihan kemudian dibentuk team kerja untuk melakukan pengumpulan data. 
Pengumpulan data dilakukan di dua kecamatan dan coordinator kecamatan menjadi 
penananggung di wilayah kerja masing-masing. 

3. Pelibatan Pemimpin Formal dan Tokoh Adat 

Proyek ini bekerja di Kabupaten Mahulu khususnya Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari 
dimana aturan-aturan adat masih sangat kuat. Dalam system social yang masih memegang 
teguh adat-istiadat, pemuka adat mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam konteks social 
masyarakat.  

Pelaksana proyek dalam menjalankan proyek selain melibatkan tokoh atau pemimpin formal 
juga melibatkan para pemuka adat. Jika pemimpin formal berkaitan dengan hal-hal yang bersifat 
birokrasi dan administrative, pemuka adat lebih banyak berperan dalam upaya pengorganisasian 
masyarakat. Sebagai tokoh panutan, apa yang menjadi pandangan pemuka adat akan diikuti 
oleh masyarakat.  

Pada periode awal proyek berjalan, di dua kecamatan lokasi proyek sedang berlangsung ritual 
adat untuk memulai musim tanam padi yang disebut dengan Nugal. Pengelola proyek di 
kecamatan membangun pendekatan dengan terlibat dalam prosesi adat Nugal. Pada saat 
tersebut, Pemuka adat yang memimpin prosesi kemudian memberikan akses kepada pengelola 
proyek untuk berkenalan dan menjelaskan tentang proyek.  


