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Forum Kemitraan
Forum Kemitraan adalah pertemuan berkala yang difasilitasi oleh CCPHI. Forum Kemitraan ini hanya dihadiri khusus
bagi para anggota yang telah menandatangani “Pedoman”. Keanggotaan Forum Kemitraan bukan perseorangan
melainkan berupa lembaga atau institusi berbadan hukum, baik itu berupa perusahaan maupun LSM.
Forum Kemitraan dimulai pertama kali pada Januari 2008 dan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa perusahaan dan
LSM yang bertujuan menciptakan hubungan, membangun rasa saling percaya, dan membagi pengalaman dalam
kemitraan yang berdampak positif pada peningkatan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Para peserta Forum
Kemitraan tersebut kemudian menyepakati “Pedoman” yang memungkinkan anggota untuk bertukar informasi secara
bebas mengenai segala aspek kemitraan, seperti kegiatan, tantangan dalam bermitra, dan berbagi ide baru, tanpa
dibebani oleh kekhawatiran dan/atau konflik kepentingan. Anggota Forum Kemitraan juga mendiskusikan bagaimana
mereka dapat bermitra secara efektif baik dengan sesama anggota maupun dengan pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan program pembangunan yang berkelanjutan.
Sejak pertama kali dilaksanakan hingga Agustus 2017, sudah 329 organisasi bergabung sebagai anggota. Para anggota
berpartisipasi dalam pertemuan setengah hari yang diadakan setiap tiga bulan dan bersifat off-the-record. Para anggota
berkontribusi terhadap keberlanjutan Forum Kemitraan, terutama dalam bentuk in-kind.
Isu yang dibahas dalam Forum Kemitraan mencakup segala hal yang terkait dengan isu pembangunan termasuk sosial,
ekonomi, dan lingkungan hidup. Perhatian khusus juga diberikan kepada peningkatan ketersediaan sumber informasi
dan akses terhadap pelayanan publik yang menjangkau lebih banyak perempuan dan anak-anak.
Dalam Forum Kemitraan, institusi bersama mitra nya mempresentasikan hasil dan dinamika dalam bermitra yang
memiliki dampak positif terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. Pertemuan Forum Kemitraan juga dilengkapi
dengan diskusi tambahan yang menyangkut topik khusus dalam membangun kemitraan. Beberapa topik yang pernah
didiskusikan termasuk cara untuk mengidentifikasi dan memilih mitra, isu-isu terkait komunikasi dalam kemitraan, dan
bagaimana mengukur kebutuhan, kemajuan, hasil serta keberlanjutan kemitraan tersebut.
Sebagai tindak lanjut pertemuan Forum Kemitraan, CCPHI menyusun dan mempromosikan hasil kemitraan tersebut ke
dalam materi publikasi yang disebut studi kasus, yang mendeskripsikan secara ringkas tentang dinamika bermitra serta
hasil
dan
dampak
yang
dicapai.
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dapat
diakses
melalui
http://www.ccphi.org/index.php/idn/studikasus.
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