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Kata Pengantar
Pembina SATUNAMA
Puji Syukur kepada Allah, bahwa SATUNAMA telah melewati
tahun 2014 dengan hasil karya sebagaimana nampak dalam
Laporan ini. SATUNAMA telah memasuki tahun ke XVII
dengan pemimpin eksekutif baru generasi ke empat, yakni
Sdr. FX Bimo Adimulyo. Pada akhir tahun lalu ada dua Anggota
Badan Pengawas baru, yakni: DR. Drs. Lukas Suryanto
Ispandriarno, MA dan Drs. Ahamad Sihabul Millah M.Si.
menggantikan DR. Ir. Suhatmini Hardyastuti, SU.
Tahun 2014 SATUNAMA mendapat kehormatan untuk dievaluasi oleh Prof. DR. Claudia
Derichs, Mahaguru Ilmu Politik dan Studi Pembangunan Internasioal, Universitas Marburg,
Jerman. Evaluator mendapat mandat untuk mengamati karya SATUNAMA selama sepuluh
tahun terakhir. Evaluator berdiskusi dengan Pembina dan eksekutif secara intensif. Dengan
melihat dan mempertimbangkan karya SATUNAMA, dalam laporan akhirnya, evaluator
mendorong dan mengusulkan kepada Yayasan Konrad Adenauer Jerman agar melanjutkan
kerjasama mereka dengan SATUNAMA yang telah berjalan sejak tahun 1997. Kerjasama
pantas dilanjutkan secara khusus mempertimbangkan usulan baru SATUNAMA dalam
program CPID (Civilizing Politic For Indonesia Democracy) untuk melakukan pendidikan
para politisi muda Indonesia dari berbagai partai politik. Program tersebut diusulkan oleh
SATUNAMA sebagai program baru guna menyumbang Indonesia dimasa depan agar politik
Indonesia lebih bermartabat dengan tumbuh dan berkembangnya para politisi muda yang
sudah dilatih dan partai politik yang sudah diperkuat sistim dan kapasitasnya. Dengan
kapasitas dan kinerja partai dan para polisi yang lebih bermartabat diharapkan Indonesia
mampu mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih baik untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata. Program baru CPID cukup menantang
sebab partai dan politisi di Indonesia dewasa ini dipandang sebelah mata,mkarena
banyaknya kasus dan kejadian yang tidak disukai masyarakat.
Lebih dari lima belas tahun SATUNAMA bekerjasama dengan Yayasan Konrad Adenauer
Jerman dalam menyelenggarakan CEFIL (Civic Education for Future Indonesian Leaders),
bersama dengan beberapa Lembaga Internasional dari Denmark, Canada, dan telah
menghasilkan lebih dari 16.000 alumni di seluruh Indonesia. Mereka aktif berjuang dalam
berbagai tingkatan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, di seluruh Indonesia dan
Timor Leste. Periode pelatihan dan penguatan kapasitas para pemimpin dan aktivis
Organisasi Masyarakat Sipil/LSM tersebut telah dirasa cukup intensif dan masih akan terus
dilakukan meskipun bukan menjadi program utama.
Program SATUNAMA lainnya seperti: Penguatan Organisasi Rakyat, Radio SATUNAMA,
Program sharing dan Konsultasi Penguatan Institusi, Program Penguatan Usaha Kecil,
Program Pendampingan Anak, Program Pelatihan Pembangunan Masyarakat, semua masih
berjalan sebagaimana biasa.
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Untuk itulah mewakili Lembaga SATUNAMA, kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada, semua warga Masyarakat sekitar Duwet, Sendangadi, Sleman, semua personil
SATUNAMA, semua partner, sponsor dan donor serta sesama LSM, Universitas Gajah Mada,
Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Sanata
Darma, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, semua Warga Dampingan di Lembah Code,
Keningar, Kadilajo, dll dan masih banyak pihak yang tak dapat disebut satu persatu. Semoga
di masa datang kita tetap bersahabat dan bekerjasama untuk menyumbang Indonesia yang
lebih bermartabat, maju sejahtera adil dan merata. Salam Indonesia,

Methodius Kusumahadi
Ketua Dewan Pembina

Kata Pengantar
Direktur SATUNAMA
Sahabat SATUNAMA,
Gembira dan penuh harapan, SATUNAMA telah melewati lagi
satu tahun yang penuh dengan kerja-kerja untuk memberikan
sumbangan kepada Indonesia yang lebih baik. Kami berharap
seluruh Sahabat SATUNAMA membaca laporan tahunan ini
sebagai bagian pertanggungjawaban dan upaya untuk semakin
transparan.
Pada kurun tahun 2014 SATUNAMA telah melakukan kerja-kerja kemitraan dan penguatan
masyarakat sipil. SATUNAMA bekerja sama dengan SKHU-UII dan Pemerintah Propinsi DIY
mengembangkan kemitraan dengan beberapa desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Bekerjasama dengan Kindermisionswerk, SATUNAMA melakukan usaha penguatan hak
anak di Desa Sitimulyo (Kabupaten Bantul), Desa Keningar (Kabupaten Magelang), Dusun
Duwet (Kabupaten Sleman), dan Desa Gunung Kelir (Kabupaten Kulon Progo). Konrad
Adenauer Stiftung (KAS) masih terus bekerjasama dengan SATUNAMA untuk program Civic
Education for Future Indonesian Leader (CEFIL), yang dilakukan tidak hanya di Yogyakarta
tetapi juga di Lampung secara berkala. Program kerjasama SATUNAMA–Delsos Keuskupan
Agats untuk masyarakat Asmat dan penguatan mitra Misereor di Indonesia masih terus
berjalan dengan dukungan Misereor.
Pada tahun 2014 juga SATUNAMA terlibat untuk penguatan kapasitas organisasi yang
bekerja dengan populasi paling berisiko, dalam kerangka kerjasama SATUNAMAUSAID/SUM II, di sejumlah daerah Kepulauan Riau, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah,
Jawa timur, Papua Barat dan Papua. Selain itu, SATUNAMA juga bekerjasama dengan The
United Nations Democracy Funds (UNDEF) untuk penguatan demokrasi di Kabupaten Nagan
Raya (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Kabupaten Kubu Raya (Provinsi Kalimantan Barat),
dan Kabupaten Merauke (Provinsi Papua).
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Di penghujung tahun 2014, SATUNAMA memulai kerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)
untuk mempersiapkan program inklusi sosial (terutama pilar kepercayaan) yang akan
dilakukan pada tahun 2015 di beberapa wilayah.
Selain kerjasama program jangka menengah dan panjang, SATUNAMA juga terus membuka
peluang untuk berbagi pengalaman melalui kegiatan pelatihan dan konsultansi yang diadakan,
baik di Balai Pelatihan SATUNAMA maupun di tempat-tempat lain seperti misalnya Timor Leste,
Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Proses belajar dan kerja
SATUNAMA juga semakin dikuatkan dengan kerjasama antara SATUNAMA-Australian
Volunteer International (AVI) dan Universitas Melbourne di Australia untuk program
"kesukarelawanan global untuk perubahan."
Di tahun 2014, terjadi pula peristiwa penting di SATUNAMA yang merupakan pengalaman
pengelolaan dinamika internal dan keberlanjutan lembaga. Pergantian pengurus dan direktur
lembaga dilakukan di Bulan Juli 2014. Kepengurusan baru mulai efektif berkarya dan melayani
di Bulan September 2014. Seluruh proses pergantian tersebut didasari semangat untuk belajar,
bertumbuh, dan berupaya untuk menjadi semakin baik dalam berbagai layanan kerja
kemanusiaan.
Selain berbagai hal tersebut, tahun ini SATUNAMA juga melakukan peninjauan atas rencana
strategis 5 (lima) tahun lembaga 2012-2017. Ada beberapa capaian dan keberhasilan, tetapi
dengan kerendahan hati dan kejujuran tetap harus diakui juga bahwa terdapat banyak
tantangan yang harus dihadapi. Dokumen tersebut pun harus disesuaikan di beberapa bagian
untuk memastikan kualitas pelayanan yang terbaik. Pilihan untuk selalu melakukan yang
terbaik dan memilih untuk tidak melakukan jika tidak bisa menjamin kualitas hasil adalah nilai
kerja yang tidak bisa ditawar.
Semua yang dilakukan SATUNAMA tak mungkin terjadi tanpa dukungan dari para sahabat,
teman, dan jejaring kerja. Secara khusus SATUNAMA mengucapkan terima kasih kepada KAS,
TAF, Misereor, Kindermissionswerk, USAID/SUM II, Semaul Undong Foundation, segenap
perguruan tinggi dan akademisi yang secara dekat telah bekerja sama (UGM, UAJY, USD, UII,
Sungkonghoe University di Korea, Melbourne University di Australia), para sukarelawan baik
yang berasal dari dalam dan luar negeri seperti AVI, AGEH, dan penggerak-penggerak di tingkat
komunitas basis, termasuk juga mitra-mitra SATUNAMA seperti Kecamatan Ngawen di
Kabupaten Gunungkidul, Desa Gunung Kelir di Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Imogiri di
Kabupaten Bantul, Kelurahan Banjaroya di Kabupaten Kulon Progo yang telah bekerja dan
belajar bersama.
Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari segenap Organ
Pengurus Yayasan SATUNAMA dan seluruh staf SATUNAMA yang telah membagikan apapun
yang dapat diberikan untuk pelayanan SATUNAMA.

FX Bima Adimoelya
Direktur SATUNAMA
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DEPARTEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Unit Pendampingan dan Advokasi
Unit Pendampingan dan Advokasi (PA) SATUNAMA mempunyai tugas
utama dalam melakukan pembelaan dan pemberdayaan kelompokkelompok marjinal yang kecil secara sosial, lemah secara politik, miskin
secara ekonomi, tertinggal dan jauh dari fasilitas-fasilitas publik secara
geografis, dan juga kepada individu atau kelompok sosial yang memiliki
kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Unit PA berkomitmen
terhadap demokrasi melalui penyadaran, pengembangan kapasitas dan
aliansi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai elemen
penting dalam demokrasi.
Di tahun 2014, Unit PA telah melakukan beberapa program untuk
berkontribusi pada keadaan yang dicita-citakan SATUNAMA. Hal-hal
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Mendorong pelibatan (partisipasi) perempuan dalam pembangunan
dan pendalaman kualitas demokrasi.
Kerja ini dilakukan dalam kemitraan
dengan UNDEF. Program ini dilaksanakan
di tiga wilayah yaitu Kabupaten Kuburaya
di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten
Me ra uke d i P rovi n si Pap ua, da n
Kabupaten Nagan Raya di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui
program ini, SATUNAMA bersama OMS
lokal melakukan penguatan kapasitas warga, khususnya perempuan,
sebagai aktor-aktor alternatif dalam membangun demokrasi di masingmasing wilayah, memperkuat forum-forum masyarakat sipil sebagai
media dalam menyatukan gagasan dan gerakan, melakukan kampanye
publik untuk memperluas dukungan melalui media massa lokal baik
koran maupun radio, serta menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan
pemerintah setempat dan para pemangku kebijakan terkait. Program ini
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berhasil melahirkan aktor-aktor perempuan yang mulai percaya diri dan
memiliki kapasitas dalam menyuarakan aspirasinya. Di Kabupaten
Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat misalnya, perempuan berhasil
mendorong tuntutan pemenuhan kuota perempuan 30% dalam
keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diakomodasi
dalam Rancangan Peraturan Daerah.
Mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin masyarakat sipil yang
berkomitmen membangun demokrasi.
Kerja ini dilakukan dalam kemitraan
dengan Konrad Adenauer Stiftung
(K AS). Mela lui seri pe ndi dikan
kewargaan yang dikenal dengan Civic
Education for Future Indonesian
Leaders (CEFIL), SATUNAMA melatih
para aktivis OMS dan mahasiswa dari
berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia sejak tahun 1998. Di tahun
2014, SATUNAMA menyelenggarakan 1 kali training CEFIL level I di
Lampung yang didahui dengan Training of Fasilitator untuk
mempersiapkan fasilitator-fasilitator lokal, 2 kali training CEFIL level II
di Yogyakarta, dan 1 kali Training CEFIL level III di Yogyakarta. Dalam
pendidikan ini, para peserta dibekali dengan berbagai pengetahuan,
keterampilan, dan nilai (values) yang memungkinnya memiliki
kecakapan sebagai calon pemimpin di masa depan pada berbagai level.
Mendorong keadilan dan inklusi sosial bagi kelompok yang
termarginalkan.
Untuk kerja ini, SATUNAMA bermitra dengan The Asia Foundation (TAFProgram Peduli). Sejak akhir tahun 2014 SATUNAMA bekerjasama
dengan OMS di beberapa wilayah menjalin kemitraan dengan para
penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal yang mengalami
diskriminasi, kekerasan dan marginalisasi. Kerja inklusi sosial
mendorong tercapainya tiga pilar utama yaitu penerimaan sosial (social
acceptance), akses pelayanan public (public services acces) dan
kebijakan publik (public policy) yang mengakui keberadaan mereka.
SATUNAMA bermitra dengan Penghayat Sedulur Sikep di Kabupaten
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Kudus dan Sapto Dharma di Kabupaten Brebes
(ProvinsiJawa Tengah), Penghayat Marapu di
Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat
(Provinsi Nusa Tenggara Timur), Masyarakat Adat
Wetu Telu di Kabupaten Lombok Utara
(Provinsi Nusa Tenggara Barat), Penganut
Towani Tolotang di Sidengreng Rappang dan
Wajo (Provinsi Sulawesi Selatan), serta
penganut Parmalim dan Ugamo Bangson
Batak di Medan dan Deli Serdang (Provinsi
Sumatera Utara). Lambat laun, mereka yang
semula mendapat stigma dan kesulitan dalam mengakses layanan
administrasi kependudukan (KTP, Akte Nikah, Akte Lahir) kini mulai
mendapatkan layanan dan perhatian dari pemerintah di masing-masing
wilayah.
Pemenuhan hak anak. SATUNAMA dengan dukungan dari
Kindermissionswerk bermitra dengan anak-anak di Kecamatan
Piyungan dan Desa Sendangadi-Yogyakarta. Kemitraan ini merupakan
bagian proyek rintisan. Dalam implementasinya, SATUNAMA
mengupayakan hak mereka dalam bermain, belajar, dan berekspresi.
Untuk memaksimalkan hasilnya, SATUNAMA bekerjasama dengan
remaja dan pemuda setempat mengembangkan sanggar anak di dua
wilayah ini yang kemudian disebut Sanggar Onename dan mulai
dikembangkan juga di beberapa wilayah lain di Yogyakarta.
Penguatan kelompok masyarakat ekonomi lemah. Melalui Badan Kredit
Usaha Mikro (BKUK) SATUNAMA menjangkau kelompok-kelompok
usaha kecil dan memberdayakan mereka dalam pengelolaan ekonomi.
Program ini telah dilaksanakan di beberapa kelompok masyarakat di
Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya pelaku usaha kecil di Desa
Sendangadi dan Bantaran Kali Code. Paduan antara stimulasi modal
melalui kredit dan peningkatan kapasitas pengelolaan ekonomi
diharapkan mampu mencapai penguatan kesejahteraan mereka. BKUK
juga diproyeksikan untuk menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi di
masing-masing wilayah.
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Prosperous Asmat. Dengan mengedepankan
pendekatan sosial budaya, aksi-refleksi, endogen,
perubahan kelembagaan, sensitivitas konflik,
Sinergistias dan kemitraan masyarakat sipil, swasta
dan pemerintah serta pengarustamaan gender
program ini memiliki tujuan "Menuju Asmat Yang
Sejahtera" dengan memberi perhatian pada:
K edaulatan P angan dan M embantu Komisi
Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agats
agar mampu melaksanakan program
pengembangan/pengorganisiran masyarakat
dengan cara yang efektif, efisien dan akuntabel.

Unit Pengembangan Kapasitas
Unit Pengembangan Kapasitas (PK) SATUNAMA mempunyai mandat dan
kewajiban untuk mengembangkan kapasitas bagi Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam
bentuk pelatihan kepada para aktivis LSM, aktivis mahasiswa, organisasi
pendanaan dan masyarakat pada umumnya.
Realitas demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya menempatkan
elemen masyarakat sipil sebagai aktor utama. Hal tersebut dijawab
melalui pengembangan kapasitas bercirikan "pendidikan kewargaan
bagi masyarakat sipil yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan
Indonesia".
Selain juga penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen organisasi
dalam bidang perencanaan dan pengelolaan program (proyek),
pengembangan organisasi, serta pemantauan dan evaluasi.
Selama tahun 2014 SATUNAMA melalui Unit Pengembangan Kapasitas
menyelenggarakan beberapa pelatihan yang dilaksanakan di Balai
Latihan SATUNAMA Yogyakarta.

7

No

Tanggal

Pelatihan

Peserta

1

26 Januari - 1 Februari 2014

Civic Education

28

2

24 - 28 Februari 2014

Microfinance

22

3

3 - 8 Maret 2014

Project Cycle Management

18

4

10 - 14 Maret 2014

Keuangan & Administrasi

8

5

5 - 13 Mei 2014

IHD

15

6

5 - 13 Mei 2014

PRA

14

7

20 - 23 Mei 2014

ToF

11

8

1 - 7 Juni

CEFIL Level-I

21

9

18 - 30 Agustus 2014

CATL

15

10

7 - 14 September 2014

CEFIL Level-II

23

11

2 - 12 November 2014

CEFIL Level-III

18

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Unit Pengembangan Program
Keberadaan Unit Pengembangan Program (PP) masih dimaknai sebagai
inokulen untuk berkontribusi pada kerja-kerja pengembangan lintas
unit. Unit ini terus melayani sampai Bulan September 2014. Hal ini
bersamaan dengan penyesuaian struktur dan tuntutan kelembagaan
untuk mengembangkan unit ini menjadi Departemen Pengelolaan
Pengetahuan, Jejaring, dan Media (PPJM).
Merujuk pada dokumen Rencana Strategis SATUNAMA (sebelum
peninjauan), Unit PP berkontribusi pada keluaran (output) terkait studi
mengenai Gross National Happiness (GNH) dan pengelolaan
kelembagaan, terutama berkaitan dengan kegiatan pengembangan
kapasitas mitra dan jejaring.
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Terkait studi mengenai GNH, langkah-langkah studi sudah dilakukan,
komunikasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk menggali
dan merefleksikan nilai dan keutamaan GNH. Nilai-nilai tersebut mulai
dituangkan sebagai bagian upaya pengembangan program dan
pengembangan kapasitas yang dibagikan kepada komunitas, mitra, dan
jejaring SATUNAMA.
Terkait pengelolaan kelembagaan, tim
masih terus mengembangkan
instrumen yang dapat digunakan untuk
memastikan pemantauan internal
lembaga. Berbagai layanan, termasuk
p e n ge mb a n ga n ka pa si t a s, te r us
diberikan kepada komunitas, mitra, dan
jejaring; dengan demikian, kualitas
layanan lembaga adalah hal yang mutlak
harus diperhatikan dan dipastikan. Program pengembangan kapasitas
ini nampak dalam dukungan kerjasama SATUNAMA-Misereor untuk
mitra-mitra Misereor di Indonesia, terutama untuk pengembangan
organisasi mitra-mitra Misereor di Indonesia. SATUNAMA memberikan
dukungan kepada lebih dari 40 mitra Misereor yang tersebar di berbagai
wilayah di Indonesia, seperti sebagian Sumatra, Kalimantan, Jawa,
Sulawesi, NTT, dan Papua. Dukungan yang lain juga diperoleh dari SUM
II/USAID untuk penguatan kapasitas organisasi mitra-mitra SUM
II/USAID di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Kepulauan Riau,
Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua,
dan Papua Barat. Selain itu, SATUNAMA juga dipercaya untuk
mendukung berbagai upaya pengembangan kapasitas atau memberikan
layanan konsultansi yang diminta oleh beberapa lembaga masyarakat
sipil lainnya. Mitra-mitra tersebut di antaranya IFACS/USAID, IDRAP,
GSM Putro Linuwih, Sawit Watch, CCM Indonesia, PESADA, P.T. Swakarsa
Sinar Sentosa, KIPAS Makasar, dan Komnas Perempuan.
SATUNAMA juga menjalin kerjasama dengan Universitas Sungkonghoe
dari Korea Selatan dan Universitas Melbourne dari Australia (melalui
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Australia Volunteers International). Kedua kerjasama ini mengambil
semangat belajar bersama. Bersama dengan tim dari Universitas
Sungkonghoe yang ditempatkan di Universitas Islam Indonesia,
SATUNAMA melakukan pendampingan penguatan usaha masyarakat di 3
desa. Sedangkan bersama dengan Universitas Melbourne, SATUNAMA
menerima sejumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam program
"Community Volunteering for Change – Global". Program ini
merupakan kerjasama pertama antara
SATUNAMA dan Universitas Melbourne.
Program ini merupakan sarana belajar
mahasiswa untuk memahami kerja-kerja
pembangunan masyarakat yang dilakukan
oleh lembaga swadaya masyarakat di luar
Australia.
Dalam perjalanan jelang penghujung tahun,
upaya untuk mengelola pengetahuan, jejaring,
dan media kelembagaan dengan lebih serius mulai
dilakukan sebagai upaya pemenuhan mandat lembaga pasca
dibentuknya kepengurusan baru SATUNAMA. Hal ini merupakan hasil
refleksi atas perjalanan tahun-tahun sebelumnya, di mana pengelolaan
pengetahuan menghasilkan tidak hanya produk layanan tetapi juga
semangat untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi dalam
melayani. Pelayanan ini disebarkan terus melalui berbagai jaringan dan
perkawanan, selain juga melalui berbagai media yang dimiliki
SATUNAMA.
Jelang penghujung tahun 2015, tim media pun mulai berbenah dan
mendukung berbagai kerja lintas departemen. Media tidak hanya sebagai
sarana mendukung pendokumentasian internal dan pengelolaan
pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas
jaringan. Untuk itu, tim media melakukan pembaruan website lembaga
dan meningkatkan produksi leaflet pelatihan. Tim Media juga
memberikan dukungan yang diperlukan untuk kerja lintas departemen
seperti Sistem Informasi Manajemen dan distribusi informasi kegiatankegiatan yang dilakukan oleh departemen lain.
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Dengan demikian, tim ini berkontribusi pada upaya pencapaian keluaran
(output) SATUNAMA, terutama upaya-upaya kemitraan dengan
komunitas warga dan keterlibatan yang terpadu dalam kemandirian
masyarakat, terciptanya sistem pendidikan kewargaan (salah satunya
dengan memperkenalkan perspektif baru Gross National Happiness),
mendukung penguatan kapasitas jaringan dan manfaat kemitraan
program, dan upaya merumuskan sistem dokumentasi, pengelolaan
pengetahuan, dan publikasi. Di masa depan, masih menjadi tantangan
untuk terus mengelola dan mengkonsolidasi pengetahuan lembaga agar
menjadi kekuatan kontributif. Semua itu terarah pada gerakan
perubahan untuk budaya demokrasi yang lebih sehat.

Unit Manajemen Pengetahuan dan Media
Unit Menejemen Pengetahuan dan Media (KM) SATUNAMA mengemban
dua tanggung jawab utama, yang pertama adalam melakukan inisiatif
pengelolaan pengetahuan lembaga. Kegiatan tersebut dilakukan dengan
mengumpulkan berbagai pengalaman staf saat melakukan kerja-kerja
pendampingan di masyarakat.Inisiatif pengelolaan pengetahuan ini juga
mendapat dukungan penuh dari sub-unit Perpustakaan dan Teknologi
Informasi sebagai bagian dari Media.
Kedua, Unit KM juga mempunyai tugas
untuk memublikasikan pengalaman staf
dalam pendampingan komunitas melalui
media-media komunikasi milik lembaga,
baik itu media cetak dan media online. Unit
ini terus berupaya untuk mewujudkan
SATUNAMA sebagai organisasi pembelajar,
yang salah satu cirinya adalah organisasi mau belajar dari pengalaman.
Capaian selama tahun 2014 Unit Pengetahuan dan Media :
ŸMengelola file Back to Office Report, menyeleksi dan mempublikasi melalui

website SATUNAMA. Bersama unit KRT membuat Laporan Tahunan 2013
SATUNAMA. Berbagi pengalaman dalam Knowledge Sharing Project Cycle
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Management untuk RHTO, KPPC_KJ, Caritas Australia dan PT. DSN
ŸMelakukan Exit Interview terhadap 2 staf
ŸMenyediakan Borang Online Back to Office Report, yang dapat diakses di
http://goo.gl/BQg30
ŸPembuatan Iklan Layanan Masyarakat bertema Keluarga dan Menabung
(http://youtu.be/kmcT13D1XX8)
ŸAnggota baru Perpustakaan Anak : 14 anak. Total anggota 42 anak.
ŸTambahan koleksi buku baru Perpustakaan : 102 judul –131 buku
ŸMelakukan pengelolaan media-media SATUNAMA (website, fanpage, twitter)
ŸPerawatan dan Perbaikan alat kerja elektronik staf. Perbaikan dan setting
ulang jaringan internet SATUNAMA
ŸPerpanjangan sewa domain dan hosting website SATUNAMA
ŸMelakukan integrasi Online Public Access Catalogue – Senayan Library
Management System (SLiMS) untuk http://library.satunama.org

DEPARTEMEN UMUM
Unit Kerumahtanggaan
Sebagai pendukung operasional lembaga, Unit Kerumahtanggaan (KRT)
terus menerus berupaya memberikan pelayanan ternbaik di bidang
kebersihan, keamanan, transportasi dan pengelolaan Balai Pelatihan &
Wisma untuk mendukung kelancaran operasional dan kinerja
SATUNAMA.
S e c a ra k h u s u s u n i t K RT i n i
memfokuskan diri mendukung
ke g i a t a n o p e ra s i o n a l h a r i a n
lembaga, meningkatkan pelayanan
pengelolaan wisma dan
menyumbang pemasukan keuangan
melalui pengelolaan aset dan
fasilitasi lembaga.
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Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung
penggalangan dana guna keberlanjutan kerja-kerja lembaga disamping sumber
pemasukan keuangan lain yang berasal dari layanan jasa konsultansi
SATUNAMA.

Unit Keuangan dan Administrasi
Unit Keuangan dan Administrasi merupakan salah satu elemen dari
organisasi yang mempunyai peranan penting mendukung pencapaian
tujuan organisasi. Unit ini berperan dalam mengelola sumber-sumber
dana keuangan untuk kelancaan seluruh kegiatan serta mendukung
keberlanjutan organisasi.
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*) Laporan keuangan belum diaudit oleh KAP
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Radio Satunama
Sebagai bagian dari Yayasan SATUNAMA, Radio Satunama turut aktif
menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan pada program-program acaranya.
Dalam fungsinya sebagai alat penyebar informasi, Radio Satunama juga
mengabarkan berita politik, sosial, ekonomi, budaya disamping
informasi aplikatif yang dibutuhkan oleh pendengar.
Sebagai pengembaganan sumber daya mausia di Radio Satunama pada
tahun 2014 melakukan penambahan seorang staf admin dan juga dua kali
melakukan penambahan penyiar radio.
Radio Satunama dapat didengarkan melalui frekuensi 855AM, serta
melalui internet (streaming) :
- www.radio.satunama.org
- www.satunama.streamingkita.com

Hubungi Kami
Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama (SATUNAMA)
Jl. Sambisari No. 99 Dusun Duwet, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285 INDONESIA
Telp. +62 274 867745, +62 274 867746,+62 274 867747, +62 274 868922
Fax. +62 274 869044
www.satunama.org
radio.satunama.org ; streamingkita.com/satunama
facebook.com/yayasansatunama
facebook.com/radio.satunama
twitter : @satunama_org
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