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Permohonan Pengajuan Kerja Sama 

Mitra Utama MADANI 
 

Lampiran D: PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN 
 

Pertanyaan Jawaban 

1. Kami adalah CSO yang berbasis di 
Jakarta dan di tingkat provinsi 
yang bekerja di kota/kabupaten 
sasaran. Bisakah kami 
mengajukan permohonan kerja 
sama? 

 

Tujuan MADANI adalah untuk meningkatkan kapasitas CSO di tingkat kabupaten 
dan Kota. Untuk memastikan keberlanjutan hasil setelah proyek berakhir, 
prioritas akan diberikan kepada CSO lokal yang bekerja di 32 kota/kabupaten 
sasaran. Dalam kondisi tertentu, pengajuan permohonan kerja sama dari CSO di 
tingkat nasional dan provinsi dapat dipertimbangkan, jika permohonan tersebut 
menyertakan informasi yang jelas bahwa CSO tersebut telah bekerja di daerah 
mitra MADANI dan kejelasan strategy bagaimana CSO di tingkat nasional/provinsi 
ini akan memperkuat CSO di Kota/kabupaten wilayah kerja MADANI selama masa 
program. 
 

2. Bolehkah kami melamar untuk 
lebih dari satu kota/kabupaten? 
 

Tidak. Lihat jawaban 1: Mitra Utama harus berada dan bekerja di kota/kabupaten 
sasaran. 
 

3. Dukungan apa yang akan kami 
terima? 

 

Dukungan akan meliputi: 

• Sumber daya untuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana disetujui 
dalam rencana kerja melalui dana hibah 

• Dukungan bimbingan teknis (Service provider dan FC) untuk membangun 
kapasitas organisasi dan untuk melaksanakan aksi bersama yang sesuai 
dengan tujuan MADANI.   

• Akses ke berbagai platform dan forum pengembangan kapasitas, termasuk 
Forum Pembelajaran, platform iHub, dan kegiatan terkait lainnya baik di 
tingkat nasional maupun provinsi dan kota/kabupaten. 

  
4. Laporan apa yang perlu kami 

kirimkan? Bagaimana dengan 
kerangka kerja M&E MADANI? 

 

MADANI telah memiliki pedoman dan rencana untuk melakukan Monitoring, 
Evaluasi dan Pembelajaran, yang telah disetujui oleh USAID. Mekanisme 
pelaporan rutin harus dilakukan sesuai dengan Kerangka Hasil program MADANI 
dan Rencana Kerja CSO yang telah disetujui.  
 
Laporan terdiri dari Laporan Pelaksanaan Kegiatantriwulan, semester dan 
tahunan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan akan mengacu kepada rencana kerja 
yang telah disetujui, sedangkan Laporan Tahunan akan menyajikan informasi 
terkait kinerja CSO serta kontribusinya terhadap Kerangka Hasil program 
MADANI.   
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5. Bagaimana cara MADANI 
melakukan evaluasi kinerja 
tahunan?? 

 

Evaluasi kinerja tahunan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait realisasi 
rencana kerja dan pencapaian Kerangka Hasil program. Evaluasi ini akan dilakukan 
menggunakan pendekatan partisipatif melibatkan mitra CSO dengan dukungan 
tim M&E serta Tim Teknis MADANI. Hasil dari evaluasi kinerja ini akan digunakan 
sebagai dasar untuk proses pembelajaran program.  

6. Jika kami mengalami kekurangan 
dana setelah 6 bulan, dapatkah 
kami memperoleh dana 
tambahan sekaligus? 

 

Tidak. Dukungan berikutnya akan diberikan pada tahun kedua implementasi 
tergantung pada hasil tinjauan kinerja di tahun pertama. Dukungan direncanakan 
setiap tahun.  

7. Dapatkah kami meminta 
perpanjangan waktu tanpa biaya 
tambahan (No-Cost Extension) 
jika kami tidak memenuhi waktu 
yang disepakati? 

 

Tidak. Perpanjangan waktu tanpa biaya tambahan (No-Cost Extension) hanya 
akan diberikan dalam kondisi tertentu.  

8. Apa kriteria kelayakan pengajuan 
permohonan kerja sama ini? Jika 
kami tidak memenuhi semua 
kriteria tetapi ingin belajar, apa 
yang bisa kami lakukan? 

 

Kriteria kelayakan muncul di Pengajuan Permohonan Kerja Sama (Request for 
Application) dan di Lampiran C sebagai persyaratan wajib untuk semua CSO Mitra 
Utama. Jika suatu organisasi tidak dapat memenuhi semua kriteria, maka 
organisasi tersebut tidak dapat berperan sebagai Mitra Utama. Namun mereka 
masih dapat berkolaborasi dengan CSO Mitra Utama untuk mengikuti kegiatan 
peningkatan kapasitas yang sesuai untuk mereka seperti Simpul Belajar, 
pelatihan, dll. 
  

9. Bagaimana kami dapat 
mengetahui apakah lembaga 
kami memenuhi syarat untuk 
mengajukan permohonan kerja 
sama ini? 
 

Formulir yang merinci Kriteria Kelayakan (Lampiran C) telah disediakan oleh 
MADANI, dan lembaga harus melengkapinya. Formulir ini dikembalikan kepada 
MADANI untuk diperiksa.  

10. Dukungan apa yang akan 
diberikan MADANI untuk 
memperkuat kapasitas kami? 

 

MADANI akan menyediakan sumber daya untuk melaksanakan berbagai kegiatan 
pengembangan kapasitas, menyediakan narasumber dan pendampingan teknis, 
menawarkan perangkat pengembangan kapasitas organisasi, dan akses ke 
berbagai forum pembelajaran di tingkat nasional dan provinsi.    

11. Siapa penyedia layanan teknis 
yang akan mendukung 
pengembangan kapasitas Mitra 
Utama? 

Penyedia layanan teknis (Technical Assistant) adalah mereka yang masuk dalam 
Daftar Penyedia Bantuan Teknis, yakni organisasi pelatihan di tingkat nasional 
maupun provinsi yang dikontrak oleh MADANI untuk melaksanakan kegiatan 
pengembangan kapasitas sesuai permintaan, berupa pelatihan, lokakarya, 
pendampingan, pertukaran informasi, dll. Saat ini, MADANI dalam proses 
mengontrak 15 organisasi untuk mendukung Mitra Utama. 
 

12. Apa itu Simpul Belajar? 
Bagaimana bentuk simpul belajar 
di Tahun ke-2 dan ke-3? 
 

Simpul Belajar adalah forum pembelajaran, pencarian solusi terhadap masalah, 
saling berbagi pengetahuan, praktik terbaik, informasi dan forum pembentukan 
jaringan yang menyatukan CSO, profesional, akademisi dan wartawan untuk 
memberikan dampak positif bagi pengembangan dan kinerja organisasi serta 
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advokasi kebijakan dan pelaksanaan aksi bersama terkait isu-isu spefisik. Mitra 
Utama yang dipilih akan memfasilitasi dan mengelola Simpul Belajar.  
 
CSO Mitra Utama akan memimpin proses pengelolaan Simpul Belajar sebagai  
dengan dukungan tim MADANI, dan CSO lainnya. Pemangku kepentingan lainnya 
di kota/kabupaten harus juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
Simpul Belajar.  Pejabat pemerintah dapat menjadi anggota Simpul Belajar 
sebagai individu, dan bukan sebagai wakil pemerintah. 
 

13. Alat penilaian (assessment tools) 
apa yang akan digunakan? Apa 
yang diharapkan dari kami? 
 

Perangkat penilaian adalah kombinasi alat yang ada seperti Indeks Kinerja 
Organisasi (Organizational Performance Index) dan Penilaian Kapasitas Organisasi 
(Organizational Capacity Assessment). Bersama dengan Koordinator Lapangan, 
Mitra Utama akan diminta untuk melengkapi alat penilaian (assessment tools), 
dan hasilnya akan digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan rencana 
kerja dan menetapkan target kegiatan peningkatan kapasitas organisasi. 
   

14. Apa saja Kegiatan Dasar dan 
dukungan apa yang akan kami 
terima dalam melakukan 
kegiatan ini? 
 

Kegiatan dasar adalah kegiatan pengembangan organisasi yang diperlukan untuk 
meningkatkan kapasitas, legitimasi dan keberlanjutan CSO. Kapasitas organisasi 
CSO Mitra Utama dibangun dengan menyelesaikan kegiatan dasar  
yang diperlukan yang diidentifikasi selama penilaian kapasitas organisasi.     

15. Kegiatan apa yang dapat didanai 
dan apa yang tidak dapat didanai 
/ diberi penggantian biaya  

 

MADANI hanya akan mendanai kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam 
perjanjian Mitra Utama yang telah disepakati.   

16. Pembayaran akan dilakukan 
setelah kegiatan selesai, apakah  
berarti Mitra Utama harus 
membiayai kegiatan dari dana 
sendiri terlebih dulu?  

Uang muka dapat diberikan, dan penerima dapat mengajukan permintaan untuk 
uang muka sebagaimana yang ditentukan dalam award (Perjanjian Mitra Utama) 
jika uang muka tersebut diperlukan untuk memenuhi implementasi kegiatan.  
Pembayaran di muka untuk setiap tahapan pencapaian (milestone) tidak boleh 
melebihi jumlah keseluruhan yang sudah ditentukan untuk setiap tahapan 
pencapaian dan jumlah keseluruhan uang muka tidak boleh melebihi jumlah 
keseluruhan award. 
 

17. Kami adalah organisasi yang baru 
didirikan kurang dari dua tahun.  
Apakah kami dapat mengajukan 
permohonan kerja sama 
mengingat kami diminta 
menyertakan rencana kerja 
organisasi dua tahun terakhir 
sebagai dokumen pendukung?  
 

Boleh saja organisasi yang keberadaannya kurang dari dua tahun mengajukan 
permohonan menjadi Mitra Utama, tetapi organisasi tersebut harus memenuhi 
kriteria lain dalam Lampiran C, termasuk memiliki staf dengan rekam jejak yang 
sangat kuat. 
 
 
 

18. Siapa Koordinator Lapangan dan 
bagaimana mereka akan 
mendukung Mitra Utama? 

Koordinator Lapangan adalah bagian dari Tim Program yang berperan utama 
mendukung CSO dalam pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas - 
termasuk melengkapi perangkat penilaian kapasitas, membantu 
menyelenggarakan simpul belajar, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah 
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daerah dan pemangku kepentingan lainnya, berkontribusi selama pengumpulan 
data untuk monitoring dan pelaporan, serta evaluasi rutin, serta juga untuk 
tujuan pembelajaran dan replikasi.  
 
MADANI akan merekrut satu Koordinator Lapangan di setiap kota/kabupaten.     

19. Dapatkah pejabat pemerintah 
menjadi bagian dari Simpul 
Belajar? 
 

Ya, mereka dapat berpartisipasi dalam Simpul Belajar dengan sumber daya 
mereka sendiri untuk penyediaan akomodasi dan transportasi.  

20. Dapatkah Area Tematik berubah 
setelah Tahun ke-1? 
 

Area tematik hanya dapat diubah dalam kasus-kasus khusus berdasarkan 
persetujuan dari MADANI.  

21. Bagaimana jika kami belum 
terdaftar di KEMENKUMHAM? 
 

Anda dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra Utama selama 
organisasi Anda memiliki akta notaris dan bersedia untuk mendaftarkan diri ke 
KESBANGPOL atau KEMENKUMHAM. 
 

22. Bagaimana pendanaan akan 
dicairkan? 

Dana akan dicairkan berdasarkan hasil (deliverables) yang diserahkan dan telah 
disetujui oleh tim MADANI.  Semua jadwal penyerahan deliverables tertera di 
dalam perjanjian Mitra Utama. 
 

23. Apa Fixed Amount Award? Fixed Amount Award adalah dukungan dana yang jumlahnya telah disepakati 
untuk lingkup pekerjaan (scope of work) tertentu yang dibayarkan berdasarkan 
kinerja dan hasil kerja (deliverable) bukan berdasarkan biaya aktual yang timbul 
selama pelaksanaan pekerjaan. Biaya-biaya ini harus mematuhi prinsip-prinsip 
biaya dan ketentuan USAID dan persyaratan program MADANI. Penerima dana 
harus menyiapkan anggaran, narasi anggaran, dan biaya satuan yang wajar. 
Jumlah dukungan dana ditetapkan dan dialokasikan dalam beberapa milestone 
dengan jumlah tertentu.  
 

24. Bagaimana pembagian peran dan 
tanggung jawab antara Mitra 
Utama dan MADANI?  

Mitra Utama 
• Berkomitmen dan terbuka untuk pengembangan dan peningkatan organisasi 
• Berinvestasi dalam pengembangan staf, pembuatan kebijakan, dan 

kepatuhan 
• Anggota dewan pengurus dan manajemen senior berkomitmen untuk 

penilaian, pelatihan, dan bimbingan sebagaimana diperlukan 
• Mempersiapkan bahan untuk perbaikan kebijakan dan prosedur, 

pengembangan rencana strategis, dll.  
• Memberikan akses ke dokumentasi yang diperlukan, laporan keuangan, dll. 
Madani 
• Bekerjasama dengan Mitra Utama untuk memberikan arahan terhadap 

proses peningkatan kapasitas organisasi 
• Memfasilitasi proses Penilaian Diri (Self-Assessment) dan memberikan 

ringkasan laporan 
• Membantu organisasi dalam mengembangkan kebijakan dan prosedurnya 
• Menyediakan pendampingan teknis untuk memandu pengembangan 

kapasitas organisasi dan keahlian lintas sektoral 



5 

 

Pertanyaan Jawaban 

• Menjadi mentor dan pelatih untuk memastikan Mitra Utama mencapai 
tujuan peningkatan kapasitas organisasi 

 

25. Apakah ada nomor Whatsapp 
yang bisa dihubungi? 

Semua komunikasi terkait dengan Permohonan Pengajuan Kerja Sama (Request 
for Application) bisa disampaikan melalui e-mail MadaniRFA@fhi360.org.   

26. Apakah tematik program untuk 
tiap kota/kabupaten sudah final, 
atau calon mitra bisa mengajukan 
isu tematik lain yang tidak jauh 
dari kerangka besar Program 
MADANI? 
 

Tematik utama sudah ditentukan melalui proses konsultasi dengan pemerintah 
daerah dan OMS di masing-masing kota/kabupaten dan tidak dapat diubah. 

27. Apakah dukungan kerja sama 
yang disiapkan sudah termasuk 
gaji staf/bulan, biaya 
operationa/bulan, biaya kegiatan, 
biaya transportasi ke lokasi 
proyek, atau digunakan apa saja 
dana tersebut? 
 

Dukungan kerja sama bagi satu Mitra Utama MADANI di dalam menjalankan 
kegiatan di tahun pertama adalah untuk penguatan organisasi.  Jumlah tersebut 
mencakup gaji staf, biaya kegiatan, dan dukungan operasional kantor. 

28. Apakah tema yang disebutkan 
dalam Request for Application 
(RFA) untuk Kabupaten Malang 
memiliki makna yang luas seperti 
hal teknis dalam perencanaan 
persalinan di tingkat komunitas 
basis?  Atau bisa kebijakan di 
tingkat desa (seperti keterkaitan 
dengan otonomi desa)? 
 

Tema untuk Kabupaten Malang adalah sesuai dengan mandat USAID yang 
mengacu pada tema program USAID JALIN yang saat ini juga sedang dilaksanakan 
di sana. Terkait teknis yang dimaksud dalam Program Perencanaan Persalinan dan 
Komplikasi ini, diharapkan OMS dapat berperan melakukan advokasi melalui 
Simpul Belajar untuk mendukung pencapaian program.  
 
Secara teknis, Pemda melalui Dinkes Kabupaten Malang dengan dukungan JALIN 
sudah memiliki perencanaan terkait pengurangan KIBBLA ini, terutama di sisi 
teknis medis (supply side). Program MADANI melalui Mitra Utama bertugas untuk 
mendukung dan memastikan program ini dapat berjalan baik melalui advokasi 
misalnya penguatan partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan di 
Puskesmas, mendorong transparansi dalam perencanaan unit layanan, atau 
mengawasi pelaksanaan program melalui pemberian umpan balik ke unit layanan 
sehingga akuntabilitas pemerintah daerah dapat terpenuhi (demand side). Untuk 
itu, Mitra Utama di kota/kabupaten dapat melakukan advokasi kebijakan dimulai 
dari tingkat desa sampai di tingkat kota/kabupaten melalui Simpul Belajar. 
 

29. Simpul belajar MADANI termasuk 
pelibatan swasta; Siapa yang 
dimaksud swasta dalam hal ini?  
Apakah perusahaan atau 
universitas/akademisi termasuk 
di dalamnya? 
 

Pihak swasta/perusahaan dan universitas dapat dilibatkan dalam Simpul Belajar, 
jika mereka memiliki kepedulian pada isu yang dipilih.   
Khusus untuk pelibatan pihak swasta/perusahaan dalam program MADANI, selain 
dapat menjadi bagian dari Simpul Belajar untuk penguatan legitimasi OMS (tujuan 
2), pihak swasta juga akan dilibatkan dalam penguatan sustainability OMS (tujuan 
3) untuk menggalang sumber daya bagi OMS melalui berbagai kemitraan setara 
antara perusahaan dan OMS di tingkat kota/kabupaten, misalnya: CSR Program 
yang dikerjasamakan dengan OMS, co-host/co-implementing; OMS dan 

mailto:MadaniRFA@fhi360.org
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perusahaan sama-sama menjadi penyelenggara satu kegiatan tertentu, dan 
bentuk-bentuk kemitraan lainnya. 

30. Di dalam lampiran A terdapat 
bagian I, namun tidak ada bagian 
II.  Mohon penjelasannya. 
 

Di dalam lampiran A yaitu usulan narasi teknis hanya terdapat bagian I saja yaitu 
Informasi Organisasi yang dilanjutkan dengan lima pertanyaan teknis. 

31. Format narasi lampiran A hanya 
disediakan masing-masing satu 
kolom untuk setiap bagian narasi 
teknis.  Apakah format narasi di 
setiap bagian bisa disesuaikan 
berdasarkan penjabaran teknis, 
misalnya penambahan sub-
heading?  Dikarenakan dalam 
satu bagian ada beberapa hal 
yang ditanyakan dan 
memerlukan penjelasan tertentu. 
 

Format jawaban di dalam Lampiran A yaitu Usulan Narasi Teknis dapat 
disesuaikan dengan pertanyaan yang ada. 

32. Apakah format lampiran B yaitu 
Formulir Anggaran sudah baku 
atau bisa disesuaikan dengan 
usulan kegiatan yang ada di 
lampiran A? 
 

Lampiran B dimaksudkan untuk mengetahui taksiran harga per unit di tahun 
pertama untuk masing-masing item sesuai dengan format yang ada.  Jika 
pemohon terpilih sebagai salah satu kandidat Mitra Utama maka MADANI akan 
meminta untuk  menyiapkan perincian anggaran berdasarkan kegiatan yang akan 
dilakukan. 

33. Apa saja yang menjadi fokus 
Program MADANI di tahun 1, 2, 
dan 3? 
 

Fokus Program MADANI di tahun 1, 2, dan 3 dapat mengacu pada lembar 
Permohonan Pengajuan Kerja Sama di point B, halaman 3 dan 4. 

34. Apakah rencana kegiatan dibuat 
langsung untuk 3 tahun atau per 
tahun? 
 

Rencana kegiatan dan anggaran dibuat untuk tahun pertama terlebih dahulu. 

35. Apakah tema program MADANI 
per kota/kabupaten akan 
berubah setiap tahunnya? 
 

Tema Program MADANI per kota/kabupaten tidak akan berubah sama sekali 
sampai tahun terakhir program. 

36. Terkait dengan tematik untuk 
Kota Makassar yaitu 
“Peningkatan Toleransi dan 
Ruang Ekspresi bagi Generaasi 
Muda”, apakah program ini 
diperuntukkan bagi organisasi-
organisasi pemuda saja, atau bisa 
dilaksanakan oleh organisasi 
lainnya? 
 

Tematik program bisa dijalankan oleh organisasi manapun asalkan memang 
memiliki pengalaman atau sedang menjalankan program terkait isu-isu tematik di 
masing-masing kota/kabupaten, serta organisasi tersebut berdomisili di 
kota/kabupaten tersebut.  Organisasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat 
kelayakan seperti yang tertera di dalam Request for Application (RFA). 
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37. Tema program untuk Kabupaten 
Bulukumba adalah “Kesehatan 
Ibu dan Bayi Baru Lahir: 
Pemantauan dan Dukungan 
Standar Pelayanan Minimum”, 
apakah program tematik bisa 
dilebarkan seperti regulasi terkait 
KIA dan pemanfaatan dana desa 
untuk kesehatan ibu dan anak? 
 

Melalui Simpul Belajar sebagai bagian di dalam penguatan kapasitas Mitra Utama 
yaitu melakukan pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi bersama 
organisasi lainnya terkait dengan isu tematik, dimungkinkan sekali untuk 
dilakukannya pendalaman isu tematik terkait advokasi, misalnya advokasi di 
dalam pemanfaatan dana desa untuk kesehatan ibu dan bayi baru lahir.  
 

38. Apakah terdapat format untuk 
pengiriman informasi/data 
terkait dengan RFA ini?  Apakah 
cukup mengirimkan profil 
organisasi saja? 
 

Paket dokumen dan informasi terkait RFA yang terdiri dari lampiran A, B, dan C 
bisa diunduh di: https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-
applications 
 

39. Apakah ada pelatihan khusus 
yang akan diberikan melalui 
Program MADANI untuk 
penguatan kapasitas Mitra 
Utama? 
 

MADANI akan menyediakan bantuan teknis dari para ahli untuk pengembangan 
kapasitas Mitra Utama dimana sebelumnya akan dilakukan penilaian diri (self-
assessment) atas kapasitas organisasi berdasarkan dimensi dan indikator yang 
telah ditentukan oleh MADANI dengan difasilitasi oleh Field Coordinator MADANI. 

40. Apakah ada batasan jumlah 
organisasi yang tergabung di 
dalam Simpul Belajar? 

Mitra Utama akan hanya ada 1 organisasi di masing-masing Kota/Kabupaten 
terpilih.  Sedangkan untuk organisasi yang tergabung di dalam Simpul Belajar 
tidak dibatasi jumlahnya sejauh organisasi tersebut memiliki komitmen dan 
perhatian yang sama terhadap program yang sedang dijalankan. 
 

41. Apakah pemberian dukungan 
kerja sama Program MADANI 
hanya diberikan kepada 1 
organisasi sebagai Mitra Utama? 
 

Dukungan kerja sama hanya diberikan kepada satu organisasi sebagai Mitra 
Utama di masing-masing Kota/Kabupaten terpilih. Namun organisasisi lainnya 
dapat berkolaborasi dengan OMS Mitra Utama untuk mengikuti kegiatan 
peningkatan kapasitas yang sesuai seperti Simpul Belajar, pelatihan, dan lainnya. 

42. Apakah rancangan 
program/kegiatan akan diberikan 
oleh MADANI untuk dijalankan 
oleh Mitra Utama? 
 

Detail rancangan program/kegiatan harus disiapkan oleh Mitra Utama sesuai 
dengan tematik program dengan mengacu pada butir B “Komponen” yang ada di 
dalam RFA. 

43. Apakah dukungan kerja sama 
untuk menjalankan kegiatan 
memiliki ketentuan khusus 
mengenai perbandingan antara 
anggaran program dan anggaran 
pendukung program? 
 

Alokasi anggaran biaya program harus lebih besar daripada anggaran pendukung 
program. 

https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-applications
https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-applications
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44. Bagaimana bentuk pelaporan 
cost share untuk kegiatan 
tertentu? 

Setiap kegiatan Program MADANI dan didalamnya terdapat komponen “cost 
share” maka biaya tersebut harus dicatat dan dilaporkan ke MADANI.  Mengenai 
bentuk pelaporan dan bentuk dokumen pendukung yang diharapkan akan 
diberikan oleh MADANI. 
 

45. Apakah bentuk dukungan berupa 
“manpower” terkait dalam 
menjalankan Program MADANI 
dapat diperhitungkan sebagai 
bagian dari cost share? 

 

Dukungan dalam bentuk “manpower” dalam menjalankan Program MADANI 
dapat dinilai dan dilaporkan sebagai bagian dari cost share. 

46. Apakah dukungan kerja sama 
Program MADANI bisa digunakan 
untuk pembelian asset, sebagai 
contoh komputer? 

Pemanfaatan anggaran untuk pembelian asset tidak diperkenankan di Program 
MADANI karena program ini diperuntukkan untuk penguatan kapasitas Mitra 
Utama melalui kegiatan-kegaitan antara lain melalui Simpul Belajar, bantuan 
teknis pakar, dan memfasilitasi peningkatan kerja sama antara pemerintah 
daerah dan swasta. 
 

47. Apakah organisasi yang baru 
terbentuk dan belum memiliki 
pengalaman bekerja sama 
dengan donor atau mengelola 
dana eksternal dapat 
mengajukan permohonan kerja 
sama sebagai Mitra Utama 
MADANI? 

Sejauh organisasi memenuhi syarat-syarat kelayakan yang tertera pada butir 3 di 
Request for Application dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra 
Utama Program MADANI. 
 
Pengalaman dalam pengelolaan dana eksternal atau bekerja sama dengan donor 
memang menjadi salah satu persyaratan namun ini bukan lah hal yang mutlak.  
Dengan adanya pengalaman pengelolaan program/kegiatan terkait dengan isu 
tematik di wilayah dimana organisasi itu berada merupakan syarat yang juga 
diperhitungkan. 

 
Tujuan program MADANI adalah untuk memperkuat 3 pilar utama OMS, yaitu 
kapasitas internal OMS, legitimasi, dan keberlanjutan lembaga. 
 

48. Apakah ada batasan besaran 
untuk anggaran personalia? 

Dengan pertimbangan ketersediaan dukungan kerja sama, jumlah staff untuk 
Program MADANI adalah dua orang yaitu sebagai Penanggung Jawab Program, 
program staf.  Pembebanannya biaya personalia tidak dibebankan 100% ke 
Program MADANI, namun diharapkan adanya  kontribusi organisasi untuk biaya 
personalia. 
 

49. Apakah cakupan wilayah program 
itu meliputi satu wilayah 
kota/kabupaten atau hanya 
berdasarkan sample di wilayah 
tertentu saja? 
 

Wilayah cakupan program bisa dilakukan pada satu atau dua lokasi sebagai 
“piloting” terlebih dahulu.  Setelahnya dengan melihat ketersedian dana program 
bisa dilakukan untuk lokasi lainnya. 

50. Apakah di tahun kedua dapat 
diperluas cakupan programnya 
berdasarkan tematik yang sama? 
 

Sangat dimungkinkan pada tahun kedua untuk memperluas cakupan program, 
karena pada tahun kedua memasuki penguatan kapasitas advokasi bagi Mitra 
Utama di kota/kabupaten. 
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51. Apakah penguatan kapasitas 
Mitra Utama dapat bekerja sama 
dengan lintas sektor dan/atau 
dengan OMS lainnya yang ada di 
kota/kabuptan mitra? 
 

Mitra Utama dapat bekerja sama dengan lintas sektor dan/atau dengan OMS 
lainnya di kota/kabupaten melalui Simpul Belajar. 

52. Apakah budget harus dibuat 
sesuai dengan format di lampiran 
B? 
 

Informasi biaya per unit yang harus dikirimkan oleh pemohon harus sesuai 
dengan format yang ada di lampiran B. 

53. Apakah tunjangan personalia di 
dalam lampiran B disajikan per 
bulan atau per tahun? 
 

Pada lampiran B, tunjangan personalia disajikan per tahun. 

54. Apakah usulan target lokasi 
program yang ada di lampiran A 
ini terkait dengan lokasi program 
MADANI, atau bisa berdasarkan 
lokasi dimana organisasi 
berkegiatan? 
 

Usulan target lokasi di lampiran A dimaksudkan lokasi dimana program MADANI 
akan dilaksanakan oleh Mitra Utama.  Mitra Utama harus berdomisili dimana 
program MADANI akan dijalankan. 

55. Lampiran A dijelaskan bahwa 
pemohon harus menunjukkan 
kinerja terdahulu yang relevan 
dalam membangun keterlibatan 
kelompok basis dan kerja sama 
dengan pemerintah dan 
pemangku kepentingan lainnya.  
Apabila lembaga memiliki 
pengalaman yang relevan namun 
pengalaman itu diperoleh 
sebelum lembaga berbadan 
hukum dapat dipertimbangkan 
sebagai salah satu penilaian? 
 

Pengalaman yang relevan dapat dijelaskan di dalam lampiran A walaupun 
pengalaman lembaga tersebut didapatkan sebelum lembaga berstatus berbadan 
hukum. 

56. Di lampiran A disebutkan bahwa 
formulir harus memuat tanggal, 
nama orang yang menyerahkan 
permohonan, jabatan dan 
lembaga, informasi kontak (e-
mail, alamat, telepon) serta 
lokasi, namun kolom untuk 
memuat informasi yang 
dibutuhkan tersebut tidak 
tersedia. 
 

Di lampiran A dijelaskan bahwa pemohon dipersilahkan untuk menambah ruang 
untuk memuat informasi yang diperlukan.  Mengenai tanggal pengiriman 
dokumen adalah sesuai dengan tanggal dan jam dokumen-dokumen lampiran A, 
B, dan C diterima di e-mail MadaniRFA@fhi360.org. 

mailto:MadaniRFA@fhi360.org


10 

 

Pertanyaan Jawaban 

57. Apakah calon Mitra Utama 
diharuskan menyertakan seluruh 
dokumen pada lampiran C? 
 

Dokumen-dokumen pada lampiran C dengan tingkat kepentingan A adalah yang 
harus dikirimkan untuk kepentingan Request for Application ini, sedangkan 
dokumen dengan tingkat kepentingan B juga dapat dikirimkan apabila dokumen 
tersedia. 
 

58. Apakah lembaga yang tidak 
berdomisili di kabupaten lokasi 
program dapat mengajukan 
permohonan kerja sama?  
Misalnya, domisili lembaga di 
Palopo bisa mengajukan di Luwu 
Utara, karena lembaga kami 
banyak berkegiatan di Luwu 
Utara. 
 

Program MADANI bertujuan untuk meperkuat kapasitas, legitimasi dan 
keberlangsungan OMS setempat yang berdomisili di kota/kabupaten mitra.  Oleh 
karena itu, OMS harus berdomisili dimana Program MADANI akan dijalankan. 

59. Berapa jumlah minimal tim 
manajemen yang dapat 
dilibatkan dalam Program 
MADANI? 
 

Jumah staff yang bisa ditempatkan di dalam menjalankan program MADANI 
adalah dua orang yaitu sebagai Penanggung Jawab Program dan Program Staff. 

60. Apakah lembaga yang hanya 
bekerja di isu desa saja yang bisa 
mengajukan kerjasama terkait 
dengan tematik karena kami 
tidak khusus bekerja di isu desa? 
 

Organisasi yang akan menangani Program MADANI harus memenuhi kriteria 
kelayakan sebagai Mitra Utama termasuk kemapuan untuk menjalankan mandat 
di dalam isu tematik. 

61. Bagaimana dengan konsultan 
atau tenaga ahli, apakah 
disiapkan oleh MADANI atau 
Mitra Utama yang 
menyiapkannya? 
 

Untuk peningkatan kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan OMS maka MADANI 
akan menyediakan sumber daya salah satunya adalah melalui bantuan teknis 
pakar/ahli. 

62. Bagaimana proporsi antara 
anggaran biaya program dengan 
biaya pendukung program? 
 

Proporsi antara anggaran biaya program harus lebih besar daripada anggaran 
pendukung program. 

63. Apakah format yang disiapkan 
harus diikuti? 
 

Pemohon harus mengikuti semua format yang ada di lampiran A – Usulan Narasi 
Teknis dan lampiran B – Anggaran. 

64. Kapan batas waktu pengiriman 
pengajuan permohonan kerja 
sama  Proposal MADANI beserta 
dokumen pendukungnya?  

Penyerahan pengajuan  permohonan kerja sama yang terdiri dari:  
1) Proposal Program (Lampiran A),  
2) Proposal Anggaran (Lampiran B) &  
3) Dokumen pendukung terkait informasi Lembaga (Lampiran C)  
 
dikirimkan via email MadaniRFA@fhi360.org paling lambat pada hari JUMAT, 19 
JUNI 2020, 18.00 WIB.  
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Link terkait dengan RFA: https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-
request-applications-lead-partner  
Dokumen yang dikirimkan tidak lengkap, tidak akan diprioritaskan. 

65. Jika Lembaga kami belum diaudit 
oleh akuntan publik, apakah kami 
bisa mengirimkan permohonan 
kerja sama? 

Bisa. Di dalam lampiran C, ada dua kategori dokumen yaitu Kategori A adalah 
Dokumen yang “Diperlukan” (no. 1 sampai no. 6) dan kategori B adalah dokumen 
yang “Opsional” (no. 7 sampai no. 12).  
Laporan audit masuk kategori B no.11, sehingga Lembaga bisa mengirimkan 
proposal meskipun belum punya laporan audit. 

66. Kami komunitas yg sudah 
bergerak lebih dari 2 tahun di 
kota kami. Namun komunitas 
kami menginduk ke komunitas 
pusat di Jakarta. Untuk pengisian 
lampiran C administrasi dokumen 
apakah dapat menggunakan 
komunitas induk kami? 

 

Secara teknis, penggunaan dokumen organisasi induk  diperkenankan dalam 
melengkapi lampiran C yang menerangkan bahwa Lembaga Anda telah bekerja di 
kabupaten/kota yang telah ditentukan oleh MADANI. ujuan program MADANI 
adalah untuk memperkuat kapasitas lembaga lokal. MADANI akan memilih Mitra 
Utama yang berdomisili dan berkegiatan/bekerja di kabupatenkota) yang sama.  
Jika tidak ada mitra lokal yang memenuhi persyaratan MADANI, maka MADANI 
akan mempertimbangkan CSO di tingkat Nasional atau Provinsi tetapi bekerja 
(memiliki program yang sedang berjalan) di kabupaten/kota di wilayah kerja 
MADANI. 

67. Jika lembaga tidak memiliki Akta 
Notaris apakah dapat 
mengajukan permohonan kerja 
sama? 

  Lembaga yang berbadan hukum (dengan pembuktian Akta Notaris pendirian 
lembaga) yang dapat mengajukan permohonan kerja sama. 

68. Apakah pengiriman file dapat 
berbentuk jpg atau PDF?  

Dokumen dapat dikirimkan dalam bentuk Word, Excel, PDF.  Apabila dokumen-
dokumen permohonan kerja sama ingin dikimkan dalam satu folder, mohon 
disimpan dan dikirimkan dalam bentuk zip file. 

69. Bagaimana pemilihan isu tematik 
dalam pengajuan proposal? 

Lembaga hanya dapat mengusulkan satu isu tematik MADANI yang pernah 
dikerjakan oleh lembaga dan mencerminkan keahlian/kekuatan dari lembaga.  

70. Apakah lembaga tetap 
memperhitungkan pajak dalam 
pengajuan proposal anggaran? 

Lembaga tetap mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, 
seperti PPN dan PPh Unsur pajak termasuk di dalam budget yang diusulkan.  
Budget di dalam permohonan pengajuan kerja sama ini adalah berupa estimasi 
dari komponen-komponen yang terdapat pada lampiran B.  Lembaga akan 
diminta untuk membuat perincian anggaran dan rencana kerja setelah lembaga 
tesebut terpilih sebagai mitra utama.  

71. Apakah ada prosentasi 
perbandingan khusus antara 
anggaran program dengan 
anggaran pendukung program? 

 

Alokasi anggaran program harus lebih besar daripada anggaran pendukung 
program.   Perbandingan prosentasi antara anggaran program dengan anggaran 
pendukung program secara proporsional akan menjadi pertimbangan utama di 
dalam melihat efektifitas pelaksanaan program.  

https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-applications-lead-partner
https://www.ngoconnect.net/indonesia-madani-request-applications-lead-partner
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72. Bagaimana mekanisme 
pembayaran yang dilakukan oleh 
USAID MADANI? Apakah selalu 
dimintakan laporan keuangan 
dan laporan kegiatan setiap 
bulan? 

Mekanisme hibah USAID MADANI adalah Fixed Amount Award (FAA)/Hibah 
dalam Jumlah Tetap. Pembayaran dilakukan berdasarkan capaian (Milestone) 
yang telah ditetapkan oleh MADANI. Pembayaran hibah MADANI akan dibagi 
dalam 4 capaian (Milestone).  
 
 

73. Apakah di dalam anggaran dapat 
diajukan untuk pendukung 
operasional program dan kantor?  

Anggoran pendukung operasional program dan kantor dapat diajukan, seperti gaji 
dan tunjangan, komunikasi, dan perlengkapan kantor.  Namun anggaran untuk 
pembelian aktiva tetap (laptop, printer, dll) dan sewa kantor tidak dapat diajukan. 
Pembiayaan pelaksanaan kegiatan program oleh mitra utama sejalan dengan visi 
dan misi yang akan dicapai dan disetujui melalui rencana kerja dan anggaran mitra 
utama.    

74. Apabila lembaga belum memiliki 
prosedur operational lembaga 
(Standard Operational 
Procedure) sebagai acuan di 
dalam pembuatan anggaran, 
apakah dapat mengacu pada 
Satuan Biaya Umum tingkat 
Kabupaten atau Propinsi? 

Lembaga bisa menggunakan Satuan Biaya Umum Kabupaten atau Propinsi sebagai 
acuan di dalam pembuatan anggaran. 

75. Apakah isu tematik yang dipilih 
harus dicantumkan di dalam 
Lampiran A?  

Isu tematik yang dipilih harus dituliskan di dalam Lampuran A. Semua pertanyaan 
sesuai dengan isu tematik di Lampiran A harus terjawab berdasarkan pengalaman 
lembaga atau kegiatan/program yang sedang dilaksanakan.  

76. Apakah hanya ada 1 mitra utama 
akan mengkoordir seluruh 
program MADANI?  

Setiap kabupaten/kota hanya memiliki satu mitra utama dengan satu isu tematik 
yang mejadi fokus dan sekaligus kekuatan organisasi.  Mitra utama akan 
mengkoordinir dalam penguatan kapasitas CSO dand melakukan advokasi 
mengenai isu tematik di daerah tersebut.  Mitra utama akan menjadi 
leader/koordinator dalam penguatan kapasitas organisasi CSO di daerah dan 
advokasi isu tematik tsb di daerah. 

77. Dengan kondisi pandemik Covid-
19 saat ini, apakah fasilitas untuk 
memenuji protokol kesehatan 
dapat diajukan di dalam 
anggaran? 

 

Untuk kepertluan pengajuan permohonan kerja sama ini, cukup melengkapi mata 
anggaran yang ada di dalam Lampiran B.  Lampiran B hanya berupa indikasi 
anggaran.  Saat ini, MADANI belum meminta perincian anggaran terkait 
pelaksanaan program.  Nanti, setelah mitra utama terpilih maka lembaga tersebut 
akan dimintakan untuk membuat perincian anggaran dan rencana kerja. 
 
Jadi terkait dengan pandemik Covid-19 saat ini, saat inipemohon tidak perlu 
menyertakan anggaran terkait protokol kesehatan.  Hal ini akan dibahas pada saat 
penyusunan anggara dan rencana kerja bagi lembaga yang terpilih sebagai mitra 
utama. 

78. Kapan hasil RFA akan 
diumumkan?  

 

Proses penentuan lembaga sebagai mitra utama akan memakan waktu lebih 
kurang 2 bulan setelah mendapatkan persetujuan dari USAID.  Setiap lembaga 
yang mengajukan permohonan kerja sama akan diinformasikan keputusan hasil 
evaluasi pengajuan permohonan kerja sama.  
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79. Apabila suatu lembaga 
menangani suatu bidang keahlian 
tertentu diluar isu tematik yang 
ada, namun ingin mengajukan 
permohonan kerja sama untuk 
Program MADANI dengan 
memilih satu isu tematik tertentu 
apakah memungkinkan?  

Lembaga yang mengajukan permohon kerja sama Program MADANI harus 
memiliki pengalaman atau sedang menjalankan program yang sesuai dengan isu 
tematik yang dipilih. 
 
 
 
 

Lembaga kami memiliki fokus 
program bagi penyandang 
disabilitas, serta telah bermitra 
dengan pemerintah daerah.  
Apakah lembaga kami dapat 
mengajukan permohonan kerja 
sama Program MADANI terkait 
dengan isu tematik keberagaman 
sosial?  

Fokus lembaga anda dapat diselaraskan dengan isu tematik yaitu inklusi dan 
keberagaman sosial.  Mitra utama diharapkan dapat berkontribusi dalam 
perubahan sosial, memberikan advokasi melalui kegiatan simpul belajar. .  

80. Apakah ada persyaratan Cost 
Share untuk Program MADANI? 

Untuk tahun pertama ini, cost share belum diperhitungkan di dalam pengajuan 
anggaran.  Untuk tahun selanjutnya akan ditentukan kemudian. 

81. Apakah ada kemungkinan untuk 
mengembangkan kegiatan 
program MADANI di luar 
kabupaten/kota yang telah 
ditentukan? 

Perluasan kegiatan (replikasi) direncanakan akan dilakukan mulai tahun ke-2. Di 
tahun pertama, MADANI akan fokus di kabupaten/kota yang telah ditentukan 
untuk membangun praktek-praktek kegiatan sebagai model/pilot sebelum proses 
replikasi dilakukan. 

 
 


