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VISI: Terwujudnya sumberdaya manusia yang kapabel dalam pengelolaan
sumberdaya alam yang adil, partisipatif dan berkelanjutan
MISI :
1. Mengembangkan metodologi pengelolaan sumberdaya alam yang
partisipatif, adil dan lestari.

LEMBAGA TRANSFORM
Training and Facilitation for Natural
Resources Management
Jl. Raden Panji No. A4 Kekalik Jaya,
Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83116
Telp/ Fax : (0370 ) 648285
Website: www.transform.or.id

2. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan
melalui penyelenggaraan pelatihan, menthoring, workshop dan lain-lain.
3. Memberikan jasa konsultasi, asistensi dan fasilitasi.
4. Mengembangkan model Best-Practices.
5. Melakukan kajian dan membuat opini kritis tentang dinamika sosial dan
pembangunan.
6. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan Lembaga.

LEGALISASI :
1. Akte Notaris, Dewi Permatasari, SH., M.Kn. No. 2; 8 July , 2014 (Perubahan).
2. Terdaftar di Kesbangpoldagri-NTB, No. 220/188/III/BKBPDN. 11 Maret, 2013.

3. Terdaftar di Kemenkum & HAM RI, No. AHU-00291.60.10.2014.

Pengantar Direktur

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena karunia-Nya, Lembaga Transform masih dipercaya
oleh beberapa mitra untuk terus bekerjasama dan menyelesaikan sejumlah tanggungjawab
sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Sebagai pimpinan, kami harus melakukan ikhtiar
bersama dengan Dewan Pengawas dan Pelaksana harian untuk membangun tim work yang
solid agar mampu mempertahankan eksesitensi dan mengembangkan program yang sesuai
dengan visi misi lembaga.
Kami menyadari bahwa mustahil bisa berjalan sendirian. Karena itu komunikasi dan
bekerjasama dengan berbagai pihak menjadi perhatian penting. Tahun 2016, kami telah
bekerjasama dengan beberapa mitra strategis yang memiliki kesamaan visi dan misi. Hasil kerja
kolaborasi dengan berbagai pihak inilah yang kami susun dalam sebuah dokumen laporan
tahunan. Bagi kami, laporan tahunan ini merupakan wujud pertanggungjawaban publik, atas
ikhtiar yang telah kami lakukan di tahun 2016.
Dokumen ini, memaparkan sejumlah program kerja Transform dalam bidang penelitian,
pelatihan, fasilitasi program dan pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan
program, berbagai tantangan dan permasalahan beriringan dengan sejumlah pembelajaran
penting yang telah dicapai. Apresiasi dari sejumlah mitra dan pemerintah atas semua capaian
di tahun 2016, tidak menjadikan kami lengah untuk terus meningkatkan kapasitas sumberdaya
manusia dan profesionalisme lembaga.
Sebagai penutup laporan tahunan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra strategis
kami PT. H.M Sampoerna, Tbk, Philip Moris Inc., PT. Newmont Nusa Tenggara, Yayasan Olat
Parigi, Blue Carbon Consortium, MCA- Indonesia dan juga mitra mitra lainnya ditingkat lokal
dan Nasional, atas kepercayaan dan kerjasama yang telah terbangun selama ini. Terima kasih
dan apresiasi, juga saya sampaikan kepada dewan pengawas, pengurus dan tim kerja yang telah
bekerja dengan penuh tanggungjawab. Harapannya kita akan terus belajar dan membangun tim
kerja yang lebih baik.
Terakhir, kami sampaikan bahwa Lembaga Transform cukup terbuka untuk menerima kritik
dan saran untuk kebaikan kami ke depan.
Mataram, Desember 2016

Suyono
Direktur
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Gambaran Umum Program

Tahun 2016, Transform telah menyelesaikan tanggungjawab terhadap program kerjasama
dengan beberapa mitra. Pelaksanaan program sebagian masih berlanjut dan beberapa program
sudah selesai. Adapun inisiatif di tahun 2017, beberapa program kerjasama sedang dalam
proses komunikasi dan finalisasi konsep.
Beberapa mitra dan fokus program yang dilaksanakan tahun 2016 yakni :
1. PT HM Sampoerna : Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penataan dan bedah
warung. Program dilaksanakan Mulai Januari – Maret. Program ini termasuk program
tambahan untuk memanfaatkan sisa dana tahun 2015. Lokasi di Kelurahan Dasan Cermen
Kota Mataram.
2. PT HM Sampoerna : Program rumah pintar dan pembelajaran digital. Waktu mulai bulan
Juni – Desember. Lokasi di tiga desa di Kabupaten Lombok Timur yakni Desa Jantuk,
Padamara dan Desa Boyemara.
3. PT Newmont Nusa Tenggara : Study pendugaan geo-Listrik untuk penyediaan akses air
bersih di Kabupaten Sumbawa Barat.
4. PT Newmont Nusa Tenggara: Study keyakan penyediaan air bersih (gravitasi). Lokasi Desa
Aik Kangkung, Kabupaten Sumbawa Barat.
5. YOP –PT Newmont Nusa Tenggara : Pelatihan komunikasi dan kepemimpinan. Lokasi
pelatihan di Mataram.
6. Millennium Challenge Indonesia : Proyek pengelolaan pengetahuan rendah emisi di wilayah
pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsorsium
dengan PKSPL-IPB, Yapeka dan Transform
Dari sejumlah program kerjasama tersebut, pelaksanaan program kerjasama dengan PT HM
Sampoerna Tbk, YOP dan PT Newmont Nusa Tenggara sudah selesai. Adapun program kerja
melalui konsorsium yang dikenal dengan istilah Blue Carbon Consortium (BCC) masih berlanjut,
karena kontrak kerjasama berakhir Desember tahun 2017.
Dari sejumlah program yang telah dilaksanakan, banyak pembelajaran yang diperoleh
mengingat karakteristik masyarakat di masing-masing lokasi program cukup beragam.
Tentunya pembelajaran tersebut menjadi sumber belajar terutama semua staf guna
meningkatkan pengalaman dan kerampilan dalam mengelola kegiatan, melakukan pendekatan
dan komunikasi kepada masyarakat. Beberapa capaian program telah mendapat apresiasi dan
dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholders lainnya.
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Sumberdaya Manusia
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Lokasi Program

NUSA TENGGARA BARAT
Final-PT HM Sampoerna :
Pemberdayaan perempuan
pemilik warung

Final-PT HM Sampoerna :
Program Rumah Pintar: 3 Desa
di Lombok Timur (Jantuk,
Padamara, Boyemara)

Rempek

Mataram

Paremas

KSB

Kidang
Ai Kangkung
Berlanjut- Blue Carbon Consortium
(PKSPL-IPB, Yappeka, Transform) :
Tongo
Proyek pengelolaan pengetahuan
rendah emisi di wilayah pesisir di
Provinsi NTB dan NTT

YOP-PT Newmont :
Pelatihan komunikasi
dan kepemimpinan

Final-PT Newmont : Studi: Pendugaan
Geo-Listrik dan Study kelayakan air
bersih (Gravitasi)

Berlanjut- Blue Carbon Consortium
(PKSPL-IPB, Yappeka, Transform) :
Proyek pengelolaan pengetahuan
rendah emisi di wilayah pesisir di
Provinsi NTB dan NTT
Lenang
Mondu

Pero
Konda

Patiala
Bawa
Konda

Berlanjut - Blue Carbon Consortium
(PKSPL-IPB, Yappeka, Transform) :
Proyek pengelolaan pengetahuan
rendah emisi di wilayah pesisir di
Provinsi NTB dan NTT
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Program Kerja, 2016
1. Pemberdayaan Perempuan melalui Pengembangan Ekonomi
Pedagang Kios/Warung
Transform bekerjasama dengan PT HM Sampoerna Tbk (HMS)
melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui
pengembangan ekonomi pedagang warung/kios, di Kelurahan
Dasan Cermen Kota Mataram. Lokasi program berada di
sekitar Kantor HMS Area Mataram.
Penerima manfaat sebanyak 60 orang.
Tujuan program yakni pemberdayaan
perempuan pemilik warung/kios, agar dapat meningkatkan pendapatan
dan keberlangsungan usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan
melalui tiga kegiatan yakni :
a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan
pendampingan
b. Memberikan dukungan modal dalam bentuk barang
c. Memberikan dukungan peralatan/perbaikan tempat usaha
Terhadap program ini, pemerintah Kota Mataram, memberikan apresiasi
atas dukungan program dari PT HM Sampoerna Tbk, dan berkomitmen
untuk melanjutkan pembinaan usaha bagi pedagang kios dan warung
melalui peraturan daerah tentang Tanda Daftar Usaha.
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2. Program Rumah Pintar dan Pembelajaran Digital

Budidaya tanaman tembakau menyerap tenaga kerja cukup banyak.
Penyerapan tenaga kerja hampir merata pada semua tahapan,
menyebabkan beberapa anak terlibat dalam kegiatan prosessing terutama
pada saat penggelantangan. Anak- anak biasanya terlibat setelah pulang
sekolah. Keterlibatan mereka diketahui dan bahkan sebagian dibiarkan
oleh orang tuanya. Upah begelantang untuk tambahan uang saku sekolah
dan belanja.
Jika merujuk pada prinsip-prinsip ALP (Agriculture Labor Practices), salah
satu prinsip dalam praktek pertanian tembakau adalah memberikan
perlindungan kepada anak-anak, untuk tidak dilibatkan sebagai tenaga
kerja. PT HM Sampoerna Tbk. dan supplier berkomitmen secara bertahap menghapus pekerja
anak melalui penerapan prinsip-prinsip ALP.
Menyikapi masih adanya keterlibatan anak yang bekerja pada prosessing tembakau, Transform
bekerjasama dengan PT HM Sampoerna memfasilitasi agar anak-anak memiliki ruang belajar
dan bermain yang produktif diluar waktu sekolah. Salah satu gagasannya melaui program
Rumah Pintar dan Pembelajaran Digital. Prinsip dasar program menekankan dalam semua
tindakan menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan paling
utama.
Tujuan Program
1. Menyediakan rumah pintar sebagai tempat belajar dan
bermain bagi anak-anak usia 7 – 14 tahun di luar waktu
sekolah.
2. Mengurangi keterlibatan anak-anak usia 7 – 14 tahun
terlibat dalam prosessing tembakau.
Penerima manfaat program rumah pintar
1. Penerima manfaat utama: Anak-anak petani tembakau
binaan dan anak-anak buruh tani yang bekerja pada
petani binaan usia 7-14 tahun.
2. Penerima manfaat tambahan: anak–anak petani
tembakau non binaan, anak-anak buruh tani yang tidak
bekerja pada petani binaan, termasuk anak-anak
komunitas setempat.
Penerima manfaat program pembelajaran digital
Penerima manfaat program adalah anak-anak petani
tembakau binaan usia 7-14 tahun atau yang sedang sekolah
di tingkat SMP/sederajat.
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Program Rumah Pintar

Lokasi
Program

Program Pembelajaran Digital

Kursus Komputer

:

Desa Jantuk dan Desa Padamara Kecamatan
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur

:

Desa Boyemara Kecamatan sakra Barat ,
Kabupaten Lombok Timur.

Kursus bahasa Inggris

Bimbel Matematika

Perpustakaan

Media edukasi dan games kreatif

Fasilitas dan
bentuk Layanan

Rata-Rata Anak yang Mengakses Layanan

180
160
140

Jumlah anak/Hari

120

108

118 121 113

120

111

118
95

100

109

104

80

106

97
84

84

89

116
104 102
90

97

86

96

98

25

90

80
60
40
20

0

1

2

3

4

5

6

September 163 155 157 158 128 98

8

9

10

11

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

137 81

7

69

75

100 130 36

12

39

44

126 141 104 94

17

18

70

105 99

95

72

Oktober

74

November

101 109 130 115 130 112 130 114 102 126 104 109 117 114 118 111 112 109 126 88

Desember

93

122 116 107 87

52

115 38

90

Rata-Rata

108 118 121 113 120 111 118 95

80

104 84

109 97
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97

97

84

90

112 111 89

99 117 97

99

26

96 101 92 106 111 91 108 108 114 106 101 101 96 104 112 109 105 87
125 91
84

95

96

88

99

96

89

104 103 92

102 88

88

48

99

85

97

86

96

98

87

78

89

106 116 104 102 90

97
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90

Jumlah Penerima Manfaat

436

Total penerima manfaat, sebanyak
Anak. Target Layanan : 100
anak-anak petani binaan dan anak-anak buruh tani yang bekerja ke petani
binaan, TERLAYANI.
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3. Studi Kelayakan Penyediaan Air Bersih (Gravitasi)
Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa Barat

Tujuan secara umum studi ini adalah untuk melakukan analisis
kelayakan terhadap mata air untuk memenuhi kebutuhan air
bersih bagi masyarakat di Desa Ai Kangkung. Tujuan lebih khusus
adalah melakukan studi untuk: (1) mengetahui kelayakan fisik air
yang terkait dengan ketersediaan debit air, kualitas air dan elevasi
posisi sumber daya air, (2) mengetahui kelayakan penyediaan air
dari perspektif sosial dan ekonomi. Cakupan studi mencakup
informasi yang terkait dengan kuantitas dan kualitas air. Kuantitas
mencakup ketersediaan dan kebutuhan air, sampai dengan
proyeksi tahun 2030. Sedangkan kualitas air mengetahui dari tiga
parameter yaitu secara fisik, kimia dan biologi.
Kesimpulan hasil studi menemukan : Pertama, debit air pada saat musim penghujan
mencapai 114 lt/detik, sedangkan pada saat musim kemarau mencapai 20 lt/detik. Dengan
demikian ketersediaan air berada pada kisaran 622.080 m 3/tahun – 3.545.856 m3/tahun.
Lokasi titik survei berada pada jarak sekitar 6 km dari pemukiman penduduk desa, dan
ketinggian 48 m dpl; Kedua, berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi
NTB menggunakan tiga parameter fisika, kimia dan biologi, menunjukkan hasil:
a. Parameter fisik (bau, rasa dan warna); kondisi air layak.
b. Paramater kimia pada komponen PH dan kandungan besi layak, namun dari kesadahan
(kandungan kapur), sebesar (93 mg/l) berada sedikit diatas baku mutu (75 mg/l).
c. Parameter biologi (E coli) kondisi air kurang layak, berada pada kelas III – IV, yaitu
antara 3.500–9000/100 ml, berada diatas baku mutu sebesar 1000/ml.
Ketiga, jika menggunakan proyeksi sampai tahun 2030, maka
kebutuhan air bersih (penduduk dan ternak) adalah sebesar
60.308 m3/tahun. Kebutuhan ini dapat dipenuhi (layak) dari
sumber daya air Senutuk, meskipun dalam kondisi debit
minimum (20 lt/detik). Karena untuk mendukung kebutuhan
air sebesar itu, hanya dibutuhkan debit air sebesar 1,94
lt/detik. Namun karena sumber daya air tersebut juga
digunakan untuk pertanian, maka diperlukan prinsip kehatihatian dalam implementasinya.
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4. Survey Pendugaan Geo-Listrik untuk Penyediaan Akses
Air Bersih di Kabupaten Sumbawa Barat

Maksud dilakukan survey adalah untuk mengetahui potensi air tanah
dengan menggunakan metoda tahanan jenis (geolistrik) dalam rangka
penentuan lokasi sumur bor yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan di
wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Tujuannya untuk mengetahui posisi
lapisan akifer sebagai dasar dalam menentukan kedalaman sumur bor
produksi pada lokasi yang telah ditentukan PT. NNT.
Titik survey tersebar di 37 titik duga. Sebaran lokasi
dan jumlah dari titik duga adalah 12 titik duga di
Kecamatan Sekongkang, 3 titik duga di Kecamatan
Maluk, 3 titik duga di Kecamatan Benete, 6 titik duga di
Kecamatan Jereweh, 3 titik duga di Kecamatan Taliwang
dan 6 titik duga di Kecamatan Poto Tano.
Metoda yang digunakan menggunakan metode
Geolistrik Tahanan Jenis yang merupakan salah satu
dari jenis metode geofisika. Metode ini yang sering
digunakan untuk menentukan keberadaan air tanah,
terutama dalam menentukan lapisan pembawa air
(akuifer). Melalui metode ini akan diketahui penyebaran
dan perbedaan tahanan jenis lapisan tanah/batuan
bawah permukaan secara vertikal maupun harizontal.
Dari nilai tahanan yang diperoleh dan didukung oleh
data geologi setempat (lokal) maka dapat ditafsirkan
mengenai jenis batuan, kemungkinan adanya lapisan
batuan, serta adanya lapisan batuan yang bertindak
pembawa air (akuifer).
Hasil survey di 37 titik duga, menunjukan titik duga
yang dapat ditindaklanjuti untuk pemanenan air
tanah melalui pengeboran sebanyak 18 titik. Masingmasing titik duga memiliki kedalaman yang beragam.
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5. Pelatihan Komunikasi dan Kepemimpinan

Yayasan Olat Parigi (YOP) menilai pentingnya dilakukan
pelatihan komunikasi dan kepemimpinan. Alasanya komunikasi
dalam suatu organisasi memegang peranan penting dan
strategis.
Banyak
organisasi yang terkenal Hasil Post Kegiatan Pelatihan :
karena
mampu • Sama-sama merintis YOP. Tegas, lugas dan
mengembangkan strategi
sportif, nyambung dalam berkomunikasi
komunikasi yang baik dan • Nyambung, ada timbal balik apa yang kita
menentuan
media
komunikasikan
komunikasi yang tepat. Transform sebagai • Mudah komunikasi dan mudah
mitra yang sudah cukup lama, diminta untuk
mendapatkan penjelasan yang diharapkan
memberikan pelatihan bagi semua staf
• Mudah diajak komunikasi, pengertian dan
Tujuan penyelenggaraan training adalah
untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja
lembaga dalam menjalankan program dan
kegiatan yang efektif dan efesien sehingga
mampu membangun komunikasi dengan
berbagai pihak dimasa mendatang.
Pelatihan dilakukan selama dua hari mulai
tanggal 22 – 23 Desember 2015. Peserta yang
terlibat sebanyak 20 orang, berasal dari staf
lapangan hingga pimpinan lembaga YOP dan
juga mitra kerjanya. Metode yang digunakan
berupa metode pendidikan orang dewasa.
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selalu menganggap teman itu sama, selalu
bisa menggantikan rekan kerja kalau tidak
ada yang hadir/berhalangan

•

Bisa mendengarkan masukan dan selalu ada
solusi/usulan tanggapan

•

Bisa memberikan solusi

•

Merasa nyaman, bisa memberikan saran dan
nasehat

•

Komunikatif

•

Mampu dan paham, mau dan bisa membeli
solusi

•

Di jajaran pengurus, bisa membuat konsep
dapat menyimpan rahasia perusahaan

•

Tujuan dari komunikasi bisa tercapai

•

Nyaman, nyambung apa adanya, bisa
berkomunikasi dengan santai, bisa
berkomunikasi dengan santai

•

Ketika ada kesulitan dalam pekerjaan
cepat sekali untuk dipecahkan dan
diselesaikan. Selalu memberi pengertian
yang jelas kepada teman sekerjanya

•

Dapat memberi solusi disetiap masalah,
banyak alternatif setiap menyelesaikan
masalah

•

Saya orang yang paling senang diajak
komunikasi
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6. Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan
Wilayah Pesisir Rendah Emisi di NTB dan NTT.

Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Wilayah Pesisir
Rendah Emisi merupakan isalah satu bagian dari Proyek
Pengetahuan Hijau yang didanai oleh Milleneum Challenge AccountIndonesia (MCA-Indonesia), yang diselenggarakan mulai Oktober
2015 hingga Februari 2018. Proyek yang bertujuan meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam
melaksanakan pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir ini
dilaksanakan di wilayah pesisir Pulau Lombok, NTB dan Pulau
Sumba, NTT oleh Konsorsium Karbon Biru (BCC) yang meliputi
organisasi PKSPL-IPB, YAPEKA dan TRANSFORM.
Pelaksanaan proyek pengelolaan pengetahuan di tahun 2016
difokuskan pada
kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas
pemerintah provinsi melalui serangkaian lokalatih dalam
menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K). Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:
1.

Lokalatih (I-4) Penyusunan KLHS. Kegiatan ini diikuti oleh
perwakilan dari Bappeda dan Dinas di pemerintah provinsi
maupun kabupaten, yang tergabung dalam kelompok kerja
(Pokja) KLHS.

2.

Kompilasi data spasial untuk keperluan analisis dalam
penyusunan KLHS.

3.

Pelatihan GIS untuk mengelola data spasial bagi staf
pemerintah provinsi dan kabupaten.

4.

Survei lapangan di pesisir Lombok dan Sumbawa untuk
mendukung penyusunan KLHS.

5.

Sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas,
pemerintah provinsi NTB telah menyiapkan draft dokumen
KLHS sebagai dokumen pendukung RZWP3K Provinsi NTB.

Sebagai proyek pengelolaan pengetahuan, di tahun 2016 BCC
mempersiapkan dan mulai melaksanakan demoplot di beberapa
desa di NTB dan NTT. Kegiatan persiapan dilakukan mulai dari
pelaksanaan Knowledge, Attitude dan Practice (KAP) survey,
pemilihan lokasi demoplot melalui Forum Multi Pihak di tingkat
kabupaten, Studi Kelayakan dan penyusunan Rancangan Teknis
demoplot.
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Pada tahun 2016 mulai 5 (Oktober 2016) di NTB dilaksanakan
3 demoplot, yaitu :
1. Demoplot Biogas dan Pertanian Organik di desa Mertak,
KLU.
2. Demoplot Tambak Udang di desa Kidang, Lombok Tengah.
3. Demoplot Energi Terbarukan (solar panel) bagi kegiatan
perikanan serta kegiatan konservasi di Teluk Jor, Lombok
Timur.
Di NTT dilaksanakan 4 demoplot yaitu:
1. Demoplot Ekowisata di desa Wainyapu, SBD.
2. Demoplot Ekowisata di desa Patiala Bawa, Sumba Barat.
3. Demoplot Ekowisata di desa Mondu, Sumba Timur.
4. Demoplot Efisiensi Energi Produksi Garam Rebus di
Watuasa, Sumba Tengah.
Untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelatihan maupun
penyadartahuan, BCC telah memproduksi beberapa modul
pelatihan, material penyadartahuan (poster, leaflet, dsb) serta
film dokumenter mengenai pemanfaatan sumber daya pesisir di
Pulau Lombok dan Sumba.
BCC juga mengintegrasikan isu gender, sosial serta lingkungan
dalam pelaksanaan proyek. Rencana Integrasi isu Sosial dan
Gender (P-SGIP) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan
Sosial (ESMP) telah disiapkan dan dilaksanakan sejalan dengan
pelaksanaan kegiatan proyek di Tahun 2016.
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Beberapa keberhasilan pelaksanaan proyek di tahun 2016 meliputi
partisipasi aktif Pokja KLHS dalam menyusun draft dokumen KLHS,
digunakannya draft KLHS sebagai dokumen pendukung RZWP3K, serta
partisipasi aktif dan swasaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan
demoplot. Melalui kegiatan proyek, BCC telah meningkatkan kapasitas
pemerintah (staf maupun lembaga), kelompok masyarakat pesisir
(termasuk nelayan) dalam mengelola sumber daya peisir melalui
kegiatan-kegiatan rendah emisi.
Beberapa tantangan utama untuk pelaksanaan proyek di tahun 2017
antara lain: penyelesaian dokumen KLHS dan integrasi rekomendasi
KLHS ke dalam dokumen RZWp3K, peningkatan kapasitas staf
pemerintah daerah dalam Tim Validasi KLHS, penyelesaian kegiatankegiatan demoplot dan dalam merangkum pengetahuan yang dihasilkan
dari demoplot serta kegiatan-kegiatan proyek lainnya.
Aspek
keberlanjutan kegiatan-kegiatan proyek juga perlu dipastikan dalam
pelaksanaan proyek di tahun 2017.
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Inisiatif Program di Tahun 2017

1

Pemberdayaan Perempuan Petani dan Buruh Tani Tembakau melalui
Kelompok Belajar Masyarakat di Pulau Lombok

2

Program Rumah Pintar di Pulau Lombok

PROGRAM LANJUTAN : Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan
Wilayah Pesisir Rendah Emisi di NTB dan NTT.

Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pengelolaan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Advokasi Kebijakan Pangan dan Gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Survei Sistem Upah Kerja Pertanian di Pulau Lombok
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Penutup

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Lembaga
Transform untuk memberikan informasi kepada publik terkait dengan
seluruh aktivitasnya di tahun 2016. Selain itu, laporan tahunan ini
dimaksudkan sebagai bagian dari sharing pengetahuan dan
pembelajaran.
Bagi kami, ikhtiar dan karya yang tersaji dalam dokumen ini memiliki
makna yang patut kami syukuri. Inilah salah satu bukti kerja kami
berjalan menuju visi dan misi yang kami perjuangkan.
Kami percaya, di tahun 2017, akan lebih baik, karena kami terus belajar
menjadi lebih baik.
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