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Permohonan Pengajuan Kerja Sama  

Mitra Utama MADANI  

Kalimantan Barat dan Banten 
 

Tanggal posting:   Senin, 18 Mei 2020  

Tenggat Penyerahan Pangajuan: Jumat, 19 Juni 2020, pukul 18:00 waktu Jakarta, dikirimkan 
ke MadaniRFA@fhi360.org  

FCO/ID:     102232.014 

Lokasi Pelaksanaan:    

Kalimantan Barat   Kota Singkawang 
     Kabupaten Mempawah 

Kabupaten Sambas 
     Kabupaten Sintang 

Banten Kota Tangerang  
 Kabupaten Lebak  

Kabupaten Serang 
Kabupaten Tangerang  

Periode Pelaksanaan: Agustus 2020, selama 36 bulan (dengan evaluasi tahunan) 

Kelompok Sasaran:  Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar berdasarkan 
undang-undang di Indonesia.  

Bentuk kerja sama: MADANI mengantisipasi pemberian dukungan kerja sama 
bagi satu Mitra Utama untuk satu kota/kabupaten selama 
kurun waktu tiga tahun (36 bulan) untuk menjalankan 
kegiatan setara dengan sekitar Rp225.000.000 (Dua Ratus 
Juta Rupiah) per tahun. Mitra Utama akan dievaluasi di akhir 
Tahun Pertama dan Tahun Kedua dan keputusan untuk 
dukungan selanjutnya akan didasarkan pada hasil evaluasi 
kinerja tersebut.  

Lembaga Pemberi Dukungan: USAID Indonesia 

Konsultasi Permohonan Pengajuan  Rabu, 10 Juni 2020, pukul 13:00 - 15:00 WIB 

Informasi Tambahan: Semua pertanyaan dan permintaan informasi tambahan 
mengenai Permohonan Pengajuan Kerja Sama dapat 
disampaikan kepada MadaniRFA@fhi360.org  sampai dengan 
Jumat, 12 Juni 2020 pukul 18:00 WIB. Jawaban akan 
diberikan pada Senin, 15 Juni 2020 di 
https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-
applications. Silakan lihat LAMPIRAN D: PERTANYAAN YANG 
SERING DIAJUKAN (FAQ) sebelum mengirimkan pertanyaan.
  

 
A. Pendahuluan: Sekilas tentang dukungan MADANI kepada Mitra Utama  

mailto:MadaniRFA@fhi360.org
mailto:MadaniRFA@fhi360.org
https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-applications
https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-applications
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MADANI – Civil Society Support Initiative merupakan program lima tahun yang didukung oleh USAID 
dan dilaksanakan oleh FHI360 yang bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dan 
keberagaman sosial di Indonesia melalui peningkatan kapasitas, legitimasi dan keberlangsungan 
Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di 32 kota/kabupaten terpilih di 
Banten, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 
 

Melalui program kerja sama ini − dukungan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas − MADANI 
akan melakukan upaya penguatan kapasitas OMS setempat agar menjadi lebih profesional dan efektif 
dalam meningkatkan sistem operasionalnya, memperluas jangkauan keterlibatan dengan para 
pemangku kepentingan, dan menciptakan situasi yang kondusif untuk menunjang sarana yang 
keberlanjutan dengan memobilisasi sumber daya untuk mendukung misi organisasi. MADANI akan 
memfasilitasi peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta dengan OMS untuk 
mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. 
MADANI akan menggunakan dua pendekatan untuk pencapaian tujuan program, yakni: menyediakan 
pengembangan kapasitas melalui bantuan teknis pakar/ahli dan mengelola Simpul Belajar (Learning 
Forum).  Mitra Utama akan mendapatkan manfaat dari pengembangan kapasitas serta mengelola 
Simpul Belajar untuk membangun kemitraan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah dan 
keberagaman sosial sesuai dengan isu tematik yang dipilih. 
 
Permohonan Pengajuan Kerja Sama ini diperuntukkan bagi Mitra Utama di Kabupaten/kota sasaran 
di Kalimantan Barat dan Banten untuk mendukung MADANI dalam mencapai tujuan pengembangan 
kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil setempat dan meningkatkan 
akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial. 
 
Perpaduan pengembangan kapasitas dan bantuan teknis memungkinkan OMS setempat untuk 
merefleksikan, mengembangkan, dan menyusun strategi untuk tujuan meningkatkan efektivitas 
lembaga, memperluas jaringan kerja mereka, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan 
keberagaman sosial.  Dukungan MADANI merupakan kesempatan bagi manajemen OMS dan staf 
untuk bekerja bersama dalam rangka perubahan dan pengembangan internal melalui pelatihan dan 
bantuan teknis, serta untuk meningkatkan keberadaan dan legitimasinya melalui pengorganisasian 
forum untuk jejaring dan pembelajaran, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keberlanjutan 
lembaga secara keseluruhan. 
 
1. Sasaran dan Tujuan  
MADANI akan melakukan seleksi dan memberikan dukungan operasional kepada satu Mitra Utama di 
32 kota/kabupaten terpilih untuk menjalankan mandat program. MADANI akan mendukung 
efektivitas organisasi, efisiensi, legitimasi, dan keberlanjutan mitra OMS yang ditargetkan melalui 
pendekatan perubahan lembaga di mana Mitra Utama menilai, merencanakan, dan mengembangkan 
kapasitas kelembagaan mereka dan membangun ikatan yang lebih kuat dengan masyarakat setempat 
melalui jejaring dan pembelajaran yang pada akhirnya mengarah pada upaya peningkatan 
akuntabilitas pemerintah daerah dan keberagaman sosial. Fokus tematik pada MADANI adalah anti-
korupsi, pelayanan publik di unit layanan, tata kelola sumber daya alam, kesehatan ibu dan bayi baru 
lahir, transparansi dana desa, keberagaman sosial, dan keberagaman di kalangan generasi muda. Area 
tematik nantinya akan dipilih secara kolaboratif antara MADANI, Mitra Utama yang dipilih dan 
lembaga pemerintah daerah. 

 
2. Periode dan Cakupan Kegiatan 
MADANI mengantisipasi pemberian dukungan kerja sama melalui skema biaya tetap (fixed amount 
award) untuk mendukung satu Mitra Utama per kota/kabupaten selama periode tiga tahun (36 
bulan) dalam menjalankan kegiatan setara dengan sekitar Rp225.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) 
per tahun, menggunakan kriteria evaluasi khusus dan proses kompetisi seperti yang diuraikan di 
bawah ini untuk salah satu bidang tematik di atas.  Dukungan akan mencakup biaya pengorganisasian 
kegiatan terkait MADANI. Mitra Utama akan dievaluasi pada setiap akhir tahun. Keputusan dukungan 
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lanjutan didasarkan pada hasil evaluasi kinerja Mitra Utama di tahun sebelumnya. Mitra Utama juga 
akan dievaluasi kontribusinya terhadap kerangka kerja program MADANI.  
  
3. Syarat-syarat Kelayakan  
Organisasi Masyarakat Sipil yang mengajukan usulan kerja sama merupakan organisasi yang berbadan 
hukum dan terdaftar di Indonesia serta memenuhi syarat-syarat kelayakan sebagai berikut:  

• Organisasi berdomisili dan bekerja secara aktif di Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, 
Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang 
atau Kabupaten Tangerang; 

• Organisasi terdaftar dan yang memungkinkan OMS dapat menerima dana atas namanya 
sendiri (dana pendukung untuk kerjasama harus tersalur ke rekening bank milik atas nama 
organisasi. Apabila lembaga belum memiliki rekening bank tersendiri, maka pengajuan harus 
menyertakan komitmen untuk membuka rekening atas nama lembaga); 

• Kesediaan untuk tunduk pada syarat-syarat USAID mengenai pembebasan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN);  

• Daftar personalia yang akan didedikasikan untuk menjalankan program yang disertai dengan 
daftar riwayat hidup atau curriculum vitae untuk tim inti; 

• Memiliki atau berkomitmen untuk mengembangkan prosedur operasional standar di bidang 
pengelolaan keuangan; dan 

• Pengalaman dalam pengelolaan dana eksternal. 

• Bekerja di salah satu tema prioritas yaitu anti-korupsi, pelayanan publik di unit layanan, tata 
kelola sumber daya alam, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, transparansi dana desa, 
keberagaman sosial, dan keberagaman di kalangan generasi muda. 

 
Lembaga yang sebelumnya pernah mengikuti program pengembangan kapasitas kelembagaan atau 
telah memiliki rencana strategis bisa mendaftar, dan proses penilaian organisasi serta bantuan teknis 
akan disesuaikan dengan tingkat dukungan yang diperlukan.  
 
Catatan: Lembaga pemerintah atau semi-pemerintah tidak memenuhi persyaratan untuk melamar 
menjadi Mitra Utama.  
 

B. Komponen  
Dukungan pendanaan dari MADANI untuk program kerja sama ini diharapkan peruntukannya sebagai 
berikut: 
 

Tahun Kegiatan/Hasil Kegiatan Kerangka Waktu 

Tahun 1: Kegiatan-
kegiatan Dasar  

Mitra Utama akan: 
1. Melaksanakan penilaian diri atas kapasitas 

organisasi dimensi dan indikator yang telah 
ditentukan oleh MADANI  

2. Mengembangkan dan melaksanakan Rencana 
Aksi Pengembangan Kapasitas organisasi 

3. Mengembangkan kapasitas teknis dan sistem 
untuk memastikan adanya integrasi tema ke 
dalam kebijakan dan program organisasi  

4. Menyusun Rencana Aksi Tematik untuk 
meningkatkan akuntabilitas pemerintah atau 
keberagaman sosial di kota/kabupaten yang 
diusulkan 

5. Membentuk dan/atau mengembangkan Simpul 
Belajar dan melaksanakan Rencana Aksi 
Tematik  

6. Menjalankan Survei Persepsi Umpan Balik 
Masyarakat terkait dengan pelayanan publik 
setempat 

Sampai dengan 12 bulan 
sesuai dengan kemajuan 
pelaksanaan kegiatan. 
Beberapa aktivitas bisa 
dipercepat tergantung pada 
kekuatan organisasi dan 
adanya aktivitas 
pengembangan kapasitas 
atau rencana strategis.  
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Tahun Kegiatan/Hasil Kegiatan Kerangka Waktu 

7. Menyusun rencana mobilisasi sumber daya 
lokal 

8. Menyusun rencana kerja tahun ke-2 

Tahun 2: 
Pelaksanaan dan 
Pengembangan 
Kapasitas  

Mitra Utama akan: 
1. Melaksanakan Rencana Aksi Tematik sesuai 

dengan tema yang dipilih  
2. Melanjutkan Simpul Belajar untuk proses 

pelembagaan dan pengembangan kapasitas 

teknis, serta untuk mengelola aksi bersama 

pada bidang tematik yang dipilih  

3. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk bidang 
perbaikan layanan sesuai dengan tema yang 
dipilih  

4. Mengembangkan berbagai strategi untuk 
mencapai kesinambungan finansial, 
mengimplementasikan kegiatan-kegiatan awal, 
dan keberlanjutan Simpul Belajar.  

5. Menyusun rencana kerja tahun ke-3 

12 bulan 

Tahun 3: 
Pelaksanaan, 
Pengembangan dan 
Kesinambungan 
Kapasitas  

Mitra Utama akan: 
1. Melaksanakan Rencana Aksi terkait isu Tematik 

sesuai dengan tema yang dipilih  

2. Melanjutkan Simpul Belajar untuk 

pengembangan kelembagaan dan kapasitas 

teknis dari mitra Simpul Belajar, serta untuk 

mengelola aksi-aksi bersama dalam bidang 

tematik yang dipilih  

3. Melakukan upaya advokasi untuk penetapan 
sejumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan 
tema yang dipilih  

4. Melaksanakan strategi-strategi untuk mencapai 
kesinambungan finansial dan keberlanjutan 
Simpul Belajar.  

12 bulan.  Semua kegiatan 
harus berakhir pada 1 
Oktober 2023. 

 
Mitra Utama akan dievaluasi pada akhir Tahun Pertama dan Tahun Kedua, dan keputusan untuk 
melanjutkan dukungan akan didasarkan pada kinerja di tahun sebelumnya. 
 

C. Kegiatan dan Hasil yang Diharapkan untuk Tahun Pertama  
Secara terinci, Mitra Utama diharapkan untuk menjalankan kegiatan berikut ini selama Tahun 
Pertama: 
1. Penilaian Kapasitas  

Sebagai langkah pertama setelah ditunjuk sebagai Mitra Utama, masing-masing Mitra Utama akan 
melakukan penilaian diri atas kapasitas mereka. Proses ini akan berlangsung selama beberapa 
minggu dan akan difasilitasi oleh Koordinator Lapangan MADANI, dan mencakup bidang yang akan 
menyoroti dinamika gender, sumber pendanaan, penggunaan perencanaan partisipatif, dan 
ulasan atas praktik yang berkaitan dengan tata kelola internal, perencanaan strategis, sumber 
daya manusia, manajemen, dan mekanisme akuntabilitas organisasi. 
 

2. Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Lembaga  
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penilaian diri, Mitra Utama akan berkolaborasi dengan 
Koordinator Lapangan untuk mengembangkan sebuah Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas 
Organisasi yang akan menetapkan langkah yang akan ditempuh lembaga dalam mengatasi 
berbagai kesenjangan kapasitas dan kinerja. Penilaian diri akan digunakan untuk mengidentifikasi 
sumber daya yang mungkin digunakan untuk menjalankan pengembangan kapasitas.  
 

3. Aktivitas Penguatan Lembaga  
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Mitra Utama akan didukung melalui bantuan teknis dua jenjang, yakni: 1) pengembangan 
kapasitas kelembagaan dan 2) pengembangan kapasitas teknis/programatik. Tergantung pada 
hasil penilaian diri dan Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Organisasi, para Mitra Utama akan 
bekerja sama dengan Koordinator Lapangan MADANI untuk memilih topik dari daftar yang ada 
dan memilih penyedia bantuan teknis yang akan memberikan pelatihan dan mentoring lanjutan 
untuk meningkatkan sistem dengan memadukan perbaikan programatik. Sumber pelatihan dan 
bantuan teknis berasal dari Daftar Penyedia Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas MADANI 
dan akan langsung didanai oleh MADANI. Koordinator Lapangan akan membantu Mitra Utama 
dalam menyusun kerangka kerja bagi penyedia bantuan teknis sesuai dengan kebutuhan mereka 
dan untuk menentukan tenaga ahli atau memilih penyedia bantuan teknis sesuai kebutuhan. 
Masing-masing Mitra Utama akan menerima hingga enam kegiatan pengembangan kapasitas 
setiap tahun, yang merujuk pada Petunjuk MADANI, seperti:  

• Manajemen dan kapasitas organisasi masyarakat sipil, termasuk tapi tidak terbatas pada 
bidang-bidang berikut ini: 

o Perencanaan strategis  
o Sistem dan Manajemen SDM  
o Pemantauan dan evaluasi  
o Manajemen keuangan  
o Tata kelola internal yang baik  
o Komunikasi strategis  

• Advokasi masyarakat sipil, peningkatan kesadaran dan pengelolaan masyarakat; 

• Proses pembelajaran kolektif dan pengelolaan ilmu pengetahuan; 

• Pengembangan tata kelola dan masyarakat; 

• Pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan kepemimpinan; 

• Berpikir kreatif dan kritis, pemecaham masalah pelik, cara berpikir mandiri dan 
fleksibilitas kognitif; 

• Akuntabilitas sosial dalam pemberian layanan; 

• Pelatihan kepemimpinan perempuan dan gender, serta ketanggapan pada inklusi sosial; 

• Analisis sosial dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti; 

• Pemberian fasilitas, pengembangan koalisi dan penguatan kemitraan; dan 

• Mobilisasi sumber daya, termasuk sektor swasta dan sektor pengadaan pemerintah.  
 

4. Pengembangan Simpul Belajar 
Mulai bulan Januari 2021, Mitra Utama akan memulai Simpul Belajar. Simpul belajar merupakan 
forum untuk berbagi antar OMS dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi dan akan 
membuka jalan bagi para anggota Simpul Belajar untuk membina kemitraan dan memperkokoh 
akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial di masyarakat sesuai pilihan bidang tematik. 
Koordinator Lapangan MADANI, staf MADANI, dan ahli teknis akan memberikan pembinaan dan 
arahan mengenai desain dan pelaksanaan Simpul Belajar. MADANI akan melatih para Mitra Utama 
mengenai metodologi yang akan digunakan untuk menggerakkan Simpul Belajar. Sasaran Simpul 
Belajar dari berbagai pemangku kepentingan ini adalah peningkatan jejaring, dan hubungan baik 
di antara organisasi kemasyarakatan, media, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Simpul 
Belajar akan menentukan topik bahasan dan pengembangan kapasitas yang diperlukan oleh 
penyedia Bantuan Teknis untuk diberikan kepada pemangku kepentingan agar menghasilkan 
akuntabilitas dan toleransi yang lebih tinggi. Mitra Utama akan bertanggung jawab untuk 
menggelar setidaknya empat agenda Simpul Belajar per tahun.  
 

5. Rencana Aksi Tematik 
Akhir Tahun Pertama, para Mitra Utama bersama-sama dengan perserta Simpul Belajar akan 
mengembangkan Rencana Aksi Tematik tentang bagaimana mengembangkan akuntabilitas 
pemerintah atau toleransi sosial sesuai dengan tema yang dipilih untuk kota/kabupaten. Proses 
pengembangan Rencana Aksi Tematik mencakup survei singkat, kegiatan pemetaan pengambil 
keputusan dan advokasi kepada pemerintah. Koordinator Lapangan di masing-masing 
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kota/kabupaten akan membantu proses ini. Kegiatan indikatif yang harus dicantumkan pada 
Rencana Aksi Tematik adalah: 

• Menggunakan pendekatan Berbasis Aset dan apresiatif untuk mengidentifikasi solusi-
solusi setempat; 

• Melakukan analisis kebutuhan pemangku kepentingan dan kelompok melalui survei 
persepsi masyarakat dan pemetaan aset; 

• Mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat akuntabilitas 
pemerintah (kartu laporan warga, maklumat layanan, analisis anggaran, mekanisme 
penanganan pengaduan, rekomendasi kebijakan, dll.); 

• Mengidentifikasi potensi kebutuhan bantuan teknis; 

• Menyelenggarakan pertemuan Simpul Belajar sesuai dengan tema yang dipilih; dan  

• Membangun jejaring dengan Organisasi Masyarakat Sipil setempat, provinsi, dan 
nasional. 
 

6. Survei Persepsi Umpan Balik Masyarakat  
Menjelang akhir Tahun Pertama para Koordinator Lapangan akan bekerja sama dengan Mitra 
Utama melaksanakan survei persepsi umpan balik masyarakat untuk memberikan informasi yang 
akan meningkatkan efektivitas kegiatan tematik Mitra Utama serta keseluruhan akuntabilitas 
lembaganya. 
 

7. Menyusun rencana mobilisasi sumber daya lokal 
Selama kuartal 3 hingga 4 di tahun pertama, Mitra Utama akan melakukan pemetaan pada sumber 
finansial masyarakat sipil di kabupaten mereka baik dari pihak swasta, publik atau pemerintah. 
Hasil ini akan menjadi dasar untuk kegiatan di tahun kedua, terutama yang terkait dengan IR-3: 
untuk mengembangkan rencana keberlanjutan organisasi dan implementasinya. 
 

8. Menyusun Rencana Kerja Tahun ke-2 
Pada akhir pertama, Koordinator Lapangan MADANI dengan Tim Teknis akan melakukan evaluasi 
cepat terhadap kinerja Mitra Utama dengan membandingkan hasil yang telah dicapai terhadap 
perencanaan. Evaluasi ini akan memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan kerja sama. 
Berdasarkan hal itu, Mitra Utama harus menyiapkan Rencana Kerja tahun kedua untuk diserahkan 
sebagai hasil akhir dari tahun pertama. 
 

D. Aktivitas dan Hasil yang Diharapkan pada Tahun Dua dan Tiga  
Menjelang berakhirnya Tahun Pertama, Mitra Utama akan menyerahkan usulan yang memuat 
rencana kerja terinci berdasarkan tema yang dipilih dan aksi-aksi yang telah disepakati di Simpul 
Belajar (yang bisa mencakup aktivitas pengembangan kapasitas tambahan). Para Mitra Utama, melalui 
proses penilaian dan perencanaan strategis, akan menyusun usulan kegiatan dan anggaran mereka 
untuk Tahap Kedua. MADANI kemudian akan mendukung pelaksanaan dua program duabelas-
bulanan yang sesuai misi dan selaras dengan Rencana Aksi Tematik kota/kabupaten. Fase dukungan 
ini harus berfokus pada kegiatan yang menguatkan akuntabilitas atau meningkatkan keberagaman 
sosial sesuai dengan bidang tematik pilihan kota/kabupaten.  
 
Pengembangan kapasitas di bidang tata kelola, manajemen keuangan, SDM, dan lain-lain, akan 
berlangsung terus selama diperlukan, melalui pembinaan yang dirancang khusus untuk masing-
masing organisasi selain dari bidang teknis seperti yang diidentifikasi oleh MADANI dan Mitra Utama.  
Para Mitra Utama dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pengetahuan teknis mereka 
sendiri di bidang-bidang khusus dengan cara merekrut konsultan, pelatihan, pengembangan materi 
program baru, pengembangan kapasitas staf, dan lain-lain.  
 
Selama Tahun Kedua dan Tahun Ketiga, Mitra Utama diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi 
kebijakan bidang prioritas, menjalankan kampanye advokasi, mengupayakan alokasi kenaikan 
anggaran untuk layanan publik tertentu dan mulai mendiversifikasi sumber daya mereka sendiri. 
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Di penghujung Tahun Kedua, Mitra Utama harus mengembangkan sebuah rencana kerja untuk terus 
mendanai, mulai mengimplementasikan beberapa kegiatan awal yang didukung oleh penyedia 
bantuan teknis, dan menjalankan Simpul Belajar. Selain itu, Mitra Utama diharapkan untuk dapat 
mengembangkan strategi jangka panjang dalam hal pendanaan organisasi, termasuk melalui Bantuan 
Teknis yang mereka terima selama mobilisasi dana dan sumber daya.  
 

E. Evaluasi dan Seleksi  
MADANI akan memilih satu Mitra Utama per kota/kabupaten yang merupakan hasil dari Pengajuan 
Kerja Sama ini berdasarkan usulan yang paling memenuhi persyaratan, proses evaluasi sesuai dengan 
kriteria di bawah ini. Setelah penerimaan usulan, MADANI akan memeriksa kelayakan dan 
kelengkapan permohonan tersebut. Pengajuan Kerja Sama dianggap tidak layak bila pelamar tidak 
memenuhi kriteria kelayakan, dan/atau permohonannya tidak lengkap, tidak sesuai pernyataan, tidak 
memenuhi syarat-syarat format permohonan, atau diserahkan setelah lewat tenggat waktu.  
 
Faktor penting keberhasilan dukungan ini adalah kepemilikan dan komitmen lembaga terhadap proses 
perubahan dan ketersediaan waktu yang diperlukan untuk menjalankannya, dan partisipasi aktif dari 
para anggota pengurus, manajemen, dan staf di semua tingkatan. Berkenaan dengan hal ini, 
Permohonan Pengajuan Kerja Sama mensyaratkan agar para pelamar menjelaskan tentang struktur 
tata kelola, peran Pengurus, dan struktur manajemen.  Pelaksanaan program yang gagal diselesaikan 
sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dapat mengakibatkan dihentikannya dukungan. 
Sebagai bagian dari proses seleksi akhir, MADANI dapat mewawancarai tim manajemen dari organisasi 
terpilih untuk memastikan faktor penting untuk proyek ini.  
 
Pemohon kerja sama yang layak akan ditinjau dan dinilai oleh Panitia Evaluasi MADANI. Panitia 
Evaluasi akan memberi bobot nilai serta menyaring pemohon yang dipertimbangkan akan menjadi 
Mitra Utama.  
 
Kriteria evaluasi di bawah ini disajikan berdasarkan kategori utama agar pada pemohon bisa 
mengetahui bidang apa yang perlu diberi perhatian pada saat mempersiapkan pengajuan kerja sama. 
Para pemohon harus memahami bahwa kriteria ini: 1) berfungsi sebagai standar yang akan digunakan 
untuk mengevaluasi pemohon, and 2) berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan penting yang 
harus diperhatikan dalam penyusunan permohonan kerja sama. Evaluasi akan dijalankan berdasarkan 
kriteria berikut ini:  
 

Kriteria Evaluasi  Nilai  

1. Jaringan saat ini dan pengalaman terdahulu yang melibatkan kelompok basis, 
komunitas dan pemerintah daerah yang menunjukkan legitimasi dan integritas di 
kota/kabupaten  

20% 

2. Pendekatan untuk melaksanakan dan mendukung Simpul Belajar MADANI, 
termasuk meningkatkan sumber daya dan kegiatan yang sudah ada (Leverage 
Resources) 

20% 

3. Pengalaman dalam bidang tematik, , pendekatan dalam menjawab tantangan dan 
tingkat inovasi dalam menangani berbagai isu  

20% 

4. Kemampuan manajemen administrasi dan keuangan  15% 

5. Pendekatan untuk membangun keterlibatan dan inklusi (isu-isu pengarusutamaan 
gender dan inklusi sosial)  10% 

6. Kewajaran biaya  15% 

Total 100%  
 

Setelah meninjau permohonan usulan, MADANI berhak untuk meminta informasi tambahan dalam 
bentuk revisi usulan kerja sama, atau melakukan proses verifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan 
informasi tambahan tersebut. 
 

F. Syarat Penyerahan Pengajuan Kerja Sama dan Panduan Teknis  
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Masing-masing pemohon harus melengkapi tiga jenis dokumen. Pertama, LAMPIRAN A: USULAN 
NARASI TEKNIS. Lembaga yang berminat harus menyerahkan formulir permohonan dengan 
menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi, termasuk kapasitas dan pengalaman yang relevan 
untuk menjadi Mitra Utama. Permohonan harus memuat informasi mengenai hal-hal berikut ini:  

1. Jaringan saat ini dan pengalaman terdahulu yang melibatkan kelompok basis, komunitas 
dan pemerintah daerah yang menunjukkan legitimasi dan integritas di kota/kabupaten; 

2. Pendekatan untuk melaksanakan dan mendukung Simpul Belajar MADANI, termasuk 
meningkatkan sumber daya dan kegiatan yang sudah ada (Leverage Resources);  

3. Pengalaman setidaknya satu dari bidang tematik prioritas MADANI,  pendekatan dalam 
menjawab tantangan dan tingkat inovasi dalam menangani berbagai isu; 

4. Kemampuan manajemen administrasi dan keuangan; dan 
5. Pendekatan untuk membangun keterlibatan dan inklusi (isu-isu pengarusutamaan 

gender dan inklusi sosial). 
 
Usulan Narasi Teknis harus secara tegas dan ringkas menjelaskan bagaimana Pemohon berencana 
menjalankan dan memenuhi syarat-syarat Permohonan Pengajuan Kerja Sama seperti yang dijelaskan 
di atas.  Informasi tentang biaya dan harga tidak disertakan di dalam Usulan Narasi Teknis. Formulir 
ini juga harus memuat tanggal, nama orang yang menyerahkan permohonan, jabatan dan lembaga, 
informasi kontak (email, alamat, telepon), dan lokasi.  
 
Kedua, pemohon harus menyerahkan LAMPIRAN B: FORMULIR ANGGARAN untuk menjelaskan 
biaya-biaya yang akan digunakan dalam implementasi program. Melengkapi semua bagian yang ada 
di formulir dengan menyebutkan unit biaya yang relevan untuk penyelesaian hasil program.  MADANI 
akan menentukan kewajaran biaya dari input-input yang diajukan. Anggaran harus mencakup biaya 
atau harga tenaga kerja, perjalanan atau transportasi, dan biaya-biaya langsung lain yang terkait 
dengan pelaksanaan Simpul Belajar. Biaya ini harus dimasukkan sebagai unit biaya dan bukan 
anggaran final, yang nantinya akan dikembangkan oleh Mitra Utama terpilih sebagai bagian usulan 
akhir kepada MADANI.  
 
Ketiga, permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti yang diuraikan 
pada LAMPIRAN C: DOKUMEN YANG DIPERLUKAN. 
 
Proses Permohonan Pengajuan Kerja Sama dan Batas Waktu  
Permohonan harus dibubuhi tulisan "MADANI Lead Partner_Nama Organisasi" dan dikirimkan ke 
MadaniRFA@fhi360.org sebelum Jumat, 19 Juni 2020, pukul 18:00 WIB.  
 
Setelah diterima, staf MADANI akan meninjau semua kesesuaian pengajuan dengan kelayakan 
program dan kriteria evaluasi yang diuraikan di atas, termasuk permohonan biaya. Semua Pengajuan 
Kerja Sama bersifat rahasia. Para pemohon akan diberitahu secara individual apabila mereka tersaring 
oleh Komite Evaluasi dalam waktu 14 hari setelah tenggat waktu penyerahan pengajuan. Pemohon 
yang terpilih dapat diminta untuk menyediakan dokumen tambahan termasuk sertifikat kepatuhan 
yang relevan dan dokumen pendukung untuk unit-unit biaya yang diusulkan atau ada 
pertemuan/panggilan telepon dengan pemohon yang tersaring.  
 
Sebelum memutuskan pemberian award, MADANI akan melaksanakan Penilaian Pra-Award untuk 
memeriksa kapasitas organisasi dalam mengelola kegiatan.  
 
Mitra Utama yang terpilih, atas permintaan akan mengembangkan usulan dengan menyajikan 
rincian kegiatan dan anggaran.  
 

G. Konsultasi Permohonan Pengajuan Kerja Sama  
Untuk mendukung pemohon potensial, MADANI akan menyelenggarakan “Konsultasi Permohonan 
Pengajuan Kerja Sama” melalui Skype. Konsultasi ini bersifat opsional dan akan menyediakan 
informasi tambahan mengenai tata cara pengajuan.    

mailto:Procurement-Madani@fhi360.org
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Pemohon yang tertarik harus mengirim email ke MadaniRFA@fhi360.org dan menyatakan minatnya 
untuk berpartisipasi dalam konsultasi ini, serta hubungi alamat Skype di bawah ini pada waktu yang 
ditentukan. 

• Hari/Tanggal :  Rabu, 10 Juni 2020 

• Waktu  : 13:00 - 15:00 WIB 

• Skype   : MADANI RFA 
 

H. Tanya-Jawab  
Pertanyaan dan permohonan informasi tambahan tertulis mengenai Permohonan Pengajuan Kerja 
Sama ini dapat diserahkan ke alamat MadaniRFA@fhi360.org, sampai dengan Jumat, 12 Juni 2020, 
pukul 18:00 WIB. Semua pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan dibagikan kepada 
pihak-pihak yang berminat pada Senin, 15 Juni 2020 di https://www.ngoconnect.net/indonesia-
madani-request-applications.  Silakan baca LAMPIRAN D: PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN 
(FAQ) sebelum mengajukan pertanyaan. 
 

I. Disclaimers 

• Untuk mendapatkan dukungan kerja sama untuk penanganan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, 
semua pemohon harus menyatakan akan mematuhi dan menerima pada ketentuan dan 
persyaratan yang berlaku di dalam "Protecting Life in Global Health". 

• FHI 360 dapat menghubungi pemohon untuk memastikan contact person, alamat, dan apakah 
penawaran itu benar-benar dikirimkan untuk mengikuti seleksi ini.  

• Para pelamar tidak akan mendapatkan uang pengganti biaya yang dikeluarkan pemohon untuk 
persiapan dan pengiriman Pengajuan Kerja Sama.  Semua biaya persiapan dan pengiriman 
ditanggung oleh Pemohon. 

• Diterbitkannya Permohonan Pengajuan Kerja Sama ini bukan merupakan pemberian komitmen 
Award atas nama MADANI. 

• MADANI berhak melakukan negosiasi dengan Pemohon manapun, atau untuk membuat Award 
tanpa diskusi dan hanya berdasarkan Pengajuan Kerja Sama tertulis semata apabila MADANI 
memandang bahwa cara itulah yang terbaik. 

• Pengajuan Kerja Sama yang diserahkan harus asli dan benar-benar merupakan hasil karya 
organisasi yang mengajukan permohonan. Plagiarisme akan mengakibatkan diskualifikasi untuk 
mengikuti kompetisi menjadi Mitra Utama. 

• MADANI berhak mengesampingkan kekurangan kecil dalam usulan yang bisa diperbaiki sebelum 
penetapan Award untuk meningkatkan kompetisi.  

• FHI 360/MADANI berhak memutuskan untuk mendanai atau tidak mendanai kepada Pengajuan 
Kerja Sama manapun yang diterima.  

• MADANI berhak memeriksa referensi Pemohon. 

• Seleksi akhir ditentukan berdasarkan persetujuan USAID.  

• Permohonan Pengajuan Kerja Sama ini tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, akan 
tetapi bila terjadi ambiguitas, versi bahasa Inggris yang diutamakan. Semua pengajuan harus 
ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. 

 
- Akhir dokumen Permohonan Pengajuan Kerja Sama-  

 

 

mailto:Procurement-Madani@fhi360.org
https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-applications
https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-applications

