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Keterlibatan LSL dan Transgender dalam Dialog Tingkat Negara tentang 
Model Pendanaan Baru Global Fund di INDONESIA

Pada 2014, Model Pendanaan Baru (New Funding Model/(NFM) Global 
Fund akan mulai dijalankan. Keteribatan masyarakat sipil dan populasi kunci 
terdampak (termasuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki/LSL 
dan transgender) merupakan satu ciri utama NFM. Ini juga menjadi salah satu 
kriteria dalam mengkaji apakah permintaan-permintaan pendanaan yang 
diajukan kuat. Dialog Tingkat Negara merupakan sebuah istilah yang digunakan 
oleh Global Fund untuk menggambarkan proses-proses konsultasi yang inklusif 
dan berkesinambungan di tingkat negara yang dimaksudkan untuk memberikan 
informasi tentang semua tahapan dalam proses NFM. Oleh karena itu, proses 
dialog tingkat negara memberikan peluang yang penting bagi organisasi-
organisasi masyarakat sipil yang mewakili LSL dan transgender agar mempunyai 
keterlibatan yang bermakna dalam semua tahapan NFM. 

Panduan sumber daya ini dirancang untuk membantu organisasi-organisasi 
masyarakat sipil dalam memahami NFM dan terlibat secara efektif dalam dialog 
tingkat negara melalui suluruh tahapan kunci NFM. Informasi dan tautan tentang 
kontak kunci, tanggal penting dan dokumen-dokumen yang berguna dapat dilihat 
di bagian akhir panduan ini.

This document has been 
funded by grant 2014097 to 
the Consortium of MSM and 

Transgender Networks by 
the Robert Carr civil society 

Networks Fund.
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1. APA ITU MODEL PENDANAAN BARU

Memastikan dampak yang lebih besar dengan memfokuskan lebih banyak 
sumber daya untuk negara-negara yang mempunyai beban bencana yang 
paling besar dan kemampuan paling rendah untuk mendanai respons 
bcncana.

Pendanaan yang bisa diprediksi melalui alokasi satu jumlah tertentu untuk 
satu jangka waktu tertentu (alokasi pendanaan).

Visi yang ambisius melalui dana “insentif” yang kompetitif yang diberikan 
untuk permohonan pendanaaan yang ambisius yang bukan merupakan 
bagian dari alokasi pendanaan (pendanaan insentif).   

Jadwal yang fleksibel  untuk proses-proses pendanaan agar sesuai dengan 
kerangka waktu nasional.  

Proses pendanaan yang disederhanakan yang dikelola oleh Mekanisme 
Koordinasi Tingkat Negara (Country Coordination Mechanism/CCM).

• 

• 

• 

• 

•

NFM dirancang untuk meghidupkan Strategi Global Fund untuk “Menanamkan 
Investasi yang Menghasilkan Dampak”. NFM dimaksudkan untuk memperbaiki 
cara Global Fund dalam mengkaji, menyetujui, menyalurkan, dan memantau dana 
hibah. Ciri-ciri utama NFM adalah :

Sebagian besar permintaan pendanaan merupakan permohonan standar melalui 
satu proses pendanaan yang dikelola oleh CCM. CCM adalah badan tingkat 
negara yang menyusun dan mengirimkan permintaan pendanaan untuk setiap 
penyakit (disebut “naskah konsep”), mengelola perjanjian-perjanjian dana hibah, 
dan menominasikan para penerima dana utama dan sub-penerima. CCM terlibat 
langsung dengan Sekretariat Global Fund melalui Funds Portfolio Manager (FPM) 
yang ditunjuk.  CCM juga bertanggung jawab atas keterlibatan para pemangku 
kepentingan dalam negeri dalam seluruh proses permintaan pendanaan dan 
kurun waktu dana hibah. 

Selain permintaan standar, ada 4 permintaan yang tidak standar: permintaan 
pendanaan bersama untuk TB & HIV, permintaan pendanaan untuk penguatan 
sistem,  permintaan regional dan permintaan non-CCM. Hanya permintaan 
pendanaan bersama untuk TB& HIV dan permintaan regional yang kemungkinan 
relevan dengan organisasi masyarakat sipil. Permintaan bersama untuk TB & HIV  
mengikuti tahapan yang sama dengan permintaan standar namun naskah konsep 
akan terkait dengan baik TB & HIV bukan dengan masing-masing penyakit 
secara terpisah, Permintaan regional hanya mengikuti dua tahapan: pengiriman 
Pernyataan Ketertarikan dan pengiriman naskah konsep regional. 

JENIS-JENIS PERMINTAAN PENDANAAN
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Sebagian besar dana akan berasal dari dana yang sudah dialokasikan, yang 
jumlahnya sudah ditentukan oleh Global Fund untuk masing-masing negara. 
Global Fund pertama-tama akan menyampaikan kepada CCM tentang pagu 
“indikatif pendanaan”. Ini merupakan jumlah pendanaan utama yang bisa 
diharapkan akan diterima oleh satu negara. Ini harus digunakan sebagai panduan 
ketika menyusun satu naskah konsep. Selain dana yang sudah dialokasikan, 
pengajuan-pengajuan permintaan dana yang ambisius, berdampak besar, 
dan berkelanjutan juga bisa didanai secara kompetitif melalui dana “insentif”. 
Meskipun demikian pendanaan insentif tidak bisa dijamin. Segala permintaan 
pendanaan yang mendapat pertimbangan baik namun tidak masuk dalam alokasi 
pendanaan atau pendanaan insentif akan dianggap sebagai “Permohonan 
Berkualitas yang Belum Mendapat Pendanaan (“Unfunded Quality Demand”) 
dan bisa kelak didanai jika keadaan berubah.  Ketika mengirimkan satu naskah 
konsep, para pemohon didorong untuk menyebutkan seluruh dana yang mereka 
butuhkan untuk bisa memaksimalkan seberapa besar mereka bisa menerima 
pendanaan dari dana yang sudah dialokasikan, kemungkinan dana insentif, dan 
kemungkinan dana untuk pengajuan berkualitas yang belum didanai.

SUMBER PENDANAAN
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2. APA SAJA TAHAPAN UTAMA DALAM NFM?

Sumber: Diadaptasi dari “Resource Book for Applicants, The Global Fund’s new funding model”, The Global Fund

Dialog Berkesinambungan di Tingkat Negara

Dipimpin oleh:
Kerangka waktu:

Mekanisme Koordinasi Tingkat Negara/CCM
Berkesinambungan

Ini merupakan proses konsultasi yang berkesinambugnan di tingkat negara untuk 
mengembangkan strategi-strategi kesehatan dan untuk memperkuat sistem-
sistem kesehatan dan masyarakat. Tidak ada model yang bisa digunakan tentang 
bagaimana dialog tingkat negara harus dilakukan. Dialog yang berkelanjutan 
relevan bagi semua aspek hibah Global Fund, mulai dari membahas prioritas 
nasional - melalui penyusunan dan perundingan  permintaan pendanaan - hingga 
pelaksanaan dan pengawasan dana hibah. CCM perlu belajar dari proses dialog 
tingkat negara yang lebih luas ini dalam menyusun permintaan pendanaan 
kepada Global Fund.

Proses dialog negara harus bersifat luas, terbuka dan transparan. Selain 
masyarakat sipil dan jejaring populasi kunci terdampak, proses dialog 
tingkat negara juga harus melibatkan kementerian kesehatan, keuangan dan 
perencanaan; sektor swasta; sektor publik; organisasi antar-iman; para ahli hak 
asasi manusia; penduduk yang paling rentan terhadap dan terdampak oleh tiga 
penyakit; dan para mitra teknis dan keuangan lainnya, termasuk Global Fund.

Rencana Strategis 
Nasional/ 

Rencana Investasi

Pelaksanaan 
Hibah 

3 tahun

Naskah Konsep 
2 - 3 bulan

Pemberian 
Hibah 

1,5 - 3 bulan

TRP

2,5 bulan
GAC

1,5 bulan

GAC ke-2

Dewan
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Rencana Strategis Nasional/Rencana Investasi 

Dipimpin oleh:
Kerangka waktu:

Pemerintah Pusat
Ditentukan oleh pemerintah pusat

Global Fund akan mendasarkan dukungannya pada naskah konsep yang disusun 
berdasarkan rencana strategis nasional dan strategi-strategi kesehatan.

Apabila satu negara tidak memiliki satu rencana strategis nasional yang kuat, 
sebuah rencana investasi bisa disusun dengan bantuan UNAIDS untuk membantu 
permintaan pendanaan ke Global Fund.

Strategi-strategi tersebut harus:

Kuat, penuh prioritas, dan terinci biayanya.

Dikembangkan dengan melibatkan upaya-upaya berbagai pemangku 
kepentingan.

Sejalan dengan norma-norma dan panduan internasional.   

Berisi analisis tentang hak asasi manusia, gender dan populasi kunci, 
serta kendala-kendala hukum, sosial dan kendala-kendala lainnya yang 
berdampak pada akses ke layanan-layanan kesehatan.  

Berisi kerangka kerja pengeluaran yang menyeluruh dan mekanisme-
mekanisme tinjauan dan evaluasi yang tepat .

• 

• 

• 

• 

•

Naskah Konsep 

Dipimpin oleh:
Kerangka waktu:

CCM
2-3 bulan

Naskah konsep merupakan satu dokumen strategis tingkat tinggi yang 
memberikan garis besar tentang permintaan pendanaan. Sebuah naskah konsep 
terdiri dari 30-40 halaman dan tidak boleh memberikan penjelasan terperinci 
tentang aspek-aspek hibah. Sesuai standar, Global Fund hanya akan menerima 
satu naskah konsep dari satu negara untuk setiap penyakit. Ada 9 waktu 
penyerahan naskah konsep selama 2014-2016 (lihat tanggal-tanggal penting di 
bagian akhir dokumen ini).

Konteks negara: sebuah analisis tentang konteks penyakit terkini di dalam 
negeri. Ini harus termasuk kendala-kendala sistem-sistem kesehatan dan 
masyarakat dan hambatan-hambatan hak-hak asasi manusia dan gender 
dalam mengakses layanan kesehatan. 

Lanskap, Penambahan, Keberlanjutan Pendanaan: Sebuah deskripsi tentang 
pendanaan saat ini dan yang diharapkan diperoleh untuk program nasional 
selama kurun waktu hibah yang diajukan. Ini memungkinkan peninjau untuk 
memahami komitmen yang ada saat ini dan di masa mendatang terhadap 
penyakit-penyakit tersebut, mengkaji pemenuhan persyaratan pembiayaan 
dampingan, dan menetapkan kekurangan pembiyaan untuk program 
nasional. “Penambahan” mengacu kepada prinsip bahwa pendanaan Global 
Fund akan menambah, bukan menggantikan, sumber-sumber pendanaan 
lain.

1.  

2.

Naskah konsep harus terdiri dari 4 bagian:
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Pengajuan permintaan pendanaan: Pemohon menetapkan prioritas 
kebutuhan pendanaan kepada Global Fund, termasuk pernyataan lengkap 
tentang tuntutan kualitas.

Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Pengkajian Risiko: Setelah menetapkan 
intervensi di dalam permintaan pendanaan, CCM harus mengidentifikasi dan 
menjelaskan organisasi-organisasi utama yang terlibat dalam pelaksanaan 
dan pengawasan dana hibah (Penerima Utama).

3.  

4.

Panel Tinjauan Teknis/Tinjauan Komite Persetujuan Dana Hibah

Dipimpin oleh:
Kerangka waktu:

TRP dan GAC
1-2,5 bulan

Panel Tinjauan Teknis (Technical Review Panel/TRP) adalah sekelompok ahli 
independen yang mengevaluasi naskah konsep untuk menilai kualitas dan 
kelayakannya secara teknis. TRP hanya akan bertemu 9 kali selama 2014-2016. 
TRP akan mempertimbangkan:

Jika TRP puas dengan kualitas naskah konsep, TRP akan membuat rekomendasi 
pendanaan kepada Komite Persetujuan Hibah (Grants Approvals Committee/
GAC). Meskipun demikian, TRP juga bisa memutuskan bahwa naskah konsep 
yang diajukan belum siap dan kemudian akan memberikan umpan balik kepada 
CCM dan meminta agar revisi naskah konsep dikirimkan. 

GAC adalah sebuah komite yang terdiri dari para manajer senior Global Fund 
serta para wakil mitra teknis. Berdasarkan rekomendasi TRP, GAC mengambil 
keputusan di tingkat akhir tentang persetujuan pendanaan naskah konsep, 
termasuk segala pemberian dana insentif. Ini menjadi dasar pemberian dana 
hibah. GAC meninjau permohonan pendanaan untuk:

Kelayakan pendekatan: apakah pendekatan merespons pada prioritas-
prioritas epidemiologi dan kesenjangan besar dalam sistem kesehatan, 
menggunakan praktik-praktik dan pendekatan-pendekatan teknis terbaik 
yang berbasis bukti, secara strategis fokus pada kelompok-kelompok kunci, 
dan mengusulkan penguatan sistem yang relevan?

Kelayakan – apakah tersedia kapasitas yang diperlukan untuk pelaksanaan, 
akses yang cukup dan keterlibatan bersama dengan penduduk yang dilayani, 
dan pengakuan serta respons terhadap kendala dan hambatan setempat?

Potensi keberlanjutan hasil – apakah hasil-hasil yang dicapai konsisten dan 
melengkapi strategi-strategi dan upaya-upaya lain di tingkat internasional 
dan nasional?

Nilai manfaat uang – apakah manfaat yang maksimal bisa dipetik dari 
sumber daya-sumber daya yang tersedia selama satu kurun waktu tertentu?

• 

• 

• 

• 
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Investasi strategis untuk memaksimalkan cakupan, hasil dan dampak 
di tataran yang diperlukan untuk bisa mengendalikan epidemi secara 
menyeluruh;

Analisis kesenjangan finansial dan program yang selaras dengan Rencana 
Strategis Nasional dan target-targetnya:

Investasi yang memadai dalam semua dana hibah untuk menangani hak-hak 
asasi manusia, gender, penguatan sistem masyarakat dan populasi kunci 
secara semestinya;

Langkah-langkah pengelolaan risiko dan mitigasi; pengelolaan keuangan 
dan tinjauan anggaran; pengelolaan dana hibah dan masalah-masalah 
operasional serta nilai manfaat uang; dan

Keberlanjutan untuk meningkatkan investasi-investasi Global Fund dan 
meningkatkan kontribusi dalam negeri.

• 

• 

• 

• 

• 

Setelah pertemuan GAC, para pemohon akan mendapatkan formulir “Penilaian 
Naskah Konsep dan Parameter untuk Penyaluran Hibah” yang berisi informasi 
tentang pagu atas untuk penyaluran hibah dan merangkum hal-hal yang diangkat 
oleh TRP dan GAC untuk diatasi dalam penyaluran hibah dan/atau pelaksanaan 
hibah. 

Penyaluran Hibah

Dipimpin oleh:
Kerangka waktu:

Penerima utama, dengan bantuan CCM dan FPM
1,5-3 bulan

Penyaluran hibah adalah proses mengubah naskah konsep yang disetujui ke 
dalam satu perjanjian hibah. Dalam kesepakatan ini terdapat rincian hibah dan 
pelaksanaannya. Penyaluran hibah mencakup tiga tahapan: 

Perancanaan penyaluran hibah dengan menetapkan batu loncatan, tenggat 
waktu dan para pelaku kunci.

Pengkajian kapasitas Penerima Utama atau Sub-Penerima hibah serta 
responsnya; dan 

Penyusunan anggaran rinci dan target kinerja.

i).  

ii). 

iii).
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Komite Psersetujuan Hibah/Persetujuan Dewan

Pelaksanaan

Dipimpin oleh:

Dipimpin oleh:

Kerangka waktu:

Kerangka waktu:

GAC dan Dewan Global Fund 

Pelaksana (Penerima Utama dan Sub-Penerima 
Hibah) dan FPM

1 bulan

3 tahun

GAC meninjau perjanjian hibah final sebelum disetujui oleh Dewan Global Fund.

Setelah disetujui, hibah akan mulai dilaksanakan untuk periode pelaksanaan 3 
tahun.
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3. APA YANG PERLU ANDA LAKUKAN?

Sumber: Diadaptasi dari “Resource Book for Applicants, The Global Fund’s new funding model”, The Global Fund

Pelaksanaan

Terlibat dengan para kontak/penghubung kunci dalam Global Fund 
(misalnya CCM dan FPM), UNAIDS, Pemerintah dan masyarakat sipil. 
Pastikan anda tahu tanggal-tanggal penting, misalnya kapan pertemuan-
pertemuan dialog tingkat negara dilakukan  dan penyerahan naskah konsep 
direncanakan. Karena inklusi merupakan satu ciri utama NFM, penting 
untuk selalu menjalin komunikasi secara rutin dan terdokumentasikan 
dengan semua pemangku kepentingan. 

Mengkaji kapasitas lembaga anda dan ciri-ciri kunci aktivitas-aktivitas anda 
untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan NFM. Pertimbangkan 
hal-hal berikut:

1.  

2.

Apakah lembaga anda mampu menjadi Penerima Utama atau Sub-
Penerima, termasuk memiliki kapasitas untuk menyusun draf perjanjian 
hibah? Bagaimana anda memperkuat kapasitas lembaga anda?

a.  

Rencana Strategis 
Nasional/ 

Rencana Investasi

Pelaksanaan 
Hibah 

3 tahun

Naskah Konsep 
2 - 3 bulan

Pemberian 
Hibah 

1,5 - 3 bulan

TRP

2,5 bulan
GAC

1,5 bulan

GAC ke-2

Dewan

Bagaimana pengalaman anda menjadi dasar pengembangan Rencana 
Strategis Nasional? 

Apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan lembaga anda dan apa saja 
dampak yang telah dihasilkan? Secara khusus, pikirkan bagaimana 
aktivitas-aktivitas anda secara strategis fokus pada LSL dan transgender, 
hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penguatan sistem-sistem 
kesehatan dan sosial? 

Apa saja kendala legal dan sosial yang dihadapi lembaga anda dan 
bagaimana rencana anda untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? 

Bagaimana biaya, hasil, kelayakan dan keberlanjutan aktivitas-aktivitas 
anda selaras dalam satu naskah konsep?

b. 

c.  

d.   

e.
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Menghubungi dan mengatur pertemuan dengan para anggota 
masyarakat sipil lain untuk mengembangkan konsensus dan strategis 
yang kohesif untuk memastikan keterlibatan dalam proses NFM. Anda 
harus mendokumentasikan semua komunikasi dan mempertimbangkan 
untuk mengundang para anggota CCM yang bukan merupakan masyarakat 
sipil untuk menjadi pengamat dalam pertemuan-pertemuan. Pertemuan-
pertemuan tersebut harus dilakukan dalam seluruh proses Dialog tingkat 
Negara yang Berkseinambungan. Anda bisa berupaya untuk memberikan 
rekomendasi bagi penyusunan rencana strategis nasional dan naskah 
konsep. Pada tahap ini, anda bisa:

3.  

Mengidentifikasi dan membangun sistem untuk berkomunikasi dengan 
para anggota masyarakat sipil lain, para populasi kunci terdampak dan 
para pemangku kepentingan utama (termasuk penduduk pedesaan dan 
penduduk di daerah terpencil) dalam seluruh dialog tingkat negara. Ini 
akan membantu untuk menunjukkan bahwa masukan anda berperan 
untuk menjadikan naskah konsep yang kuat dan inklusif. 

Membahas bagaimana masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam 
dialog tingkat negara yang berkesinambungan dan dalam berbagai 
tahapan NFM. Apakah membentuk satu kaukus atau koalisi untuk 
mewakili masyarakat sipil dan populasi kunci terdampak dalam 
CCM merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan? Apakah tersedia 
pendanaan (dari sekretariat CCM atau sumber lain) untuk keterlibatan 
masyarakat sipil? 

Mengidentifikasi siapa yang paling bisa ditunjuk sebagai penyusun draf 
naskah konsep, penerima utama, dan sub-penerima. 

Mengkaji Rencana Strategis Nasional yang ada saat ini, mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan sebelum dialog dilaksanakan. Mengetahui 
kekuatan dan kelemahan NSP anda sebelumnya akan membantu dalam 
menyusun agenda dan data awal untuk diskusi di dalam dialog tingkat 
negara dan setelahnya. 

Mengidentifikasi prioritas-prioritas pendanaan, termasuk kesenjangan 
dalam pendanaan, dengan mempertimbangkan “pendanaan indikatif” 
yang diumumkan oleh Global Fund.

a.

b.  

c. 

d. 

e.

Mengidentifikasi cara-cara agar program bisa menghasilkan “dampak 
terbesar” dan program mana yang “ambisius” dan harus dimintakan 
“pendanaan insentif”. 

Mengidentifikasi dan memantau hambatan-hambatan legal atau 
kebijakan terhadap layanan-layanan serta serapan layanan terkait 
dengan kualitas layanan dan/atau desain program.  

Mengidentifikasi bantuan teknis apa yang dibutuhkan dan apakah 
pendanaan bisa diperoleh dari Global Fund untuk tujuan ini.

f.

g.  

h.
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Terlibat dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan lain 
dalam kaitannya dengan proses-proses penyusunan dan tinjauan Rencana 
Strategis Nasional. Anda bisa:

Bertemu dengan masyarakat sipil dan populasi kunci untuk 
mempertimbangkan:

Lakukan advokasi agar menjadi anggota tim penyusun draf naskah konsep.

4.  

5.  

6.  

Selama tahapan perencanaan strategis nasional 

Memberikan arahan tentang pendekatan-pendekatan yang berhasil 
dilakukan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas kunci, intervensi-
intervensi yang paling berdampak, segala hambatan akses yang dialami 
populasi kunci terdampak, dan pemantauan dan pelaksanaan program.

Secara kritis menilai kualitas data dan epidemiologi populasi kunci 
terdampak. Jika data tidak memadai, pengumpulan data yang lebih 
kuat bisa menjadi komponen yang penting dalam naskah konsep. 

Mempertimbangkan penyusunan Rencana Strategis Nasional dan 
apakah negara anda harus menyusun Strategi Investasi HIV dengan 
UNAIDS. Jika memang demikian, konsultasikan dengan CCM dan 
UNAIDS.

Ahli teknis apa serta dukungan apa yang tersedia untuk penyusunan 
draf naskah konsep. Sediakan dukungan ini untuk CCM sehingga naskah 
konsep sedapat mungkin mempunyai keekuatan dari segi teknis. 

Kapan tanggal-tanggal kunci dengan mempertimbangkan perencanaan 
tanggal untuk pengiriman naskah konsep.

Konsultasi dini dengan TRP tentang kekuatan secara teknis. Dapatkah 
anda memberikan gambaran awal tentang maksud, tujuan dan 
pendekatan koalisi?

Pertimbangkan untuk menghubungi CCM atau FPM jika anda merasa 
tidak dilibatkan dalam dialog tingkat negara.

a.

b.  

c. 

a.

b.  

c. 

d.

Lakukan advokasi untuk peningkatan investasi pemerintah untuk 
sistem HIV, TB dan kesehatan. Meningkatnya investasi pemerintah akan 
memastikan pencapaian tujuan Global Fund untuk mengembangkan 
pendanaan yang berkelanjutan melalui persyaratan wajib pendanaan 
dampingan dan insentif “kemauan untuk membayar”.

7.  
Untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut tentang 
pendanaan dampingan dan 
kemauan untuk membayar, 

lihat 
   http://www.theglobalfund.

org/en/fundingmodel/
counterpartfinancingwtp/

 2

 2
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Identifikasi siapa yang diusulkan menjadi Penerima Utama, karena CCM 
sudah disarankan sejak awal untuk menunjuk Penerima Utama dalam tahap 
ini.

Selalu ada untuk memberikan masukan jika ada pertanyaan dari TRP atau 
GAC.

Mempersiapkan tahap penyaluran hibah,  sejalan dengan Penerima Utama 
yang juga didorong untuk mulai mempersiapkan tahapan penyaluran hibah 
pada waktu yang sama. Organisasi-organisasi masyarakat sipil, secara 
terpisah maupun bersama-sama, harus mulai:

Terlibat dalam persiapan,  pembahasan, dan penyusunan draf naskah 
konsep, serta memberikan masukan yang bermakna serta terkini secara 
terus menerus:

8.  

10.  

11.  

9.  

Selama tahap penyusunan draf naskah konsep

Selama tahap tinjauan TRP/GAC 

Memeriksa ketersediaan dan inklusi data tentang beban penyakit yang 
terkait dengan populasi kunci terdampak  dan mempertimbangan 
untuk menyertakan para pelaksana yang berpengalaman dalam diskusi 
tentang rancangan program.  

Membantu mengidentifikasi dan memantau hambatan-hambatan legal 
atau kebijakan terhadap akses ke layanan serta hambatan serapan 
layan terkait dengan kualitas layanan dan/atau rancangan program. 

Membantu mengidentifikasi komponen-komponen kunci yang  terkait 
dengan penyediaan layanan yang berbasis masyarakat dan upaya-
upaya penguatan sistem-sistem masyarakat agar disertakan dalam 
permintaan pendanaan. 

Memberikan informasi tentang biaya yang akurat dan terkini yang 
dapat digunakan untuk menyusun rangkuman anggaran. 

Memastikan bahwa penetapan prioritas permintaan pendanaan dan 
rekomendasi intervensi mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif 
kelompok-kelompok populasi kunci sejalan dengan konteks sosial-
epidemiologis negara.

Menyusun proposal anda untuk bertindak sebagai sub-penerima

Mengkaji dan meningkatkan kapasitas kelembagaan anda, termasuk 
proses-proses pemantauan dan evaluasi serta mitigasi risiko.

Menyusun perencanaan program dan biaya terperinci untuk 
memastikan aktivitas-aktivitas siap untuk dilaksanakan.

a.

b.  

c. 

d. 

e.

a.

b.  

c. 
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Mengirimkan proposal untuk bertindak sebagai sub-penerima. 
Mempersiapkan diri untuk memberikan penjelasan kepada Penerima 
Utama mengapa organisasi anda pantas untuk melaksanakan satu bagian 
tertentu dalam program. Jika diidentifikasi sebagai sub-penerima, sediakan 
dokumen-dokumen pendukung dan pastikan adanya proses-proses 
pemantauan & evaluasi serta mitigasi risiko yang kuat.

Selalu ada untuk memberikan masukan atau mendukung delegasi dewan 
untuk mengatasi segala permasalahan yang belum terselesaikan terkait 
dengan naskah konsep negara anda.

Melakukan pertemuan dengan para anggota kunci dalam dialog tingkat 
negara untuk memberikan informasi terkini tentang kemajuan pelaksanaan. 
Jika organisasi anda bukan sub-penerima atau sub-sub-penerima, bekerjalah 
dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk memantau pelaksanaan 
dan mendokumentasikan bukti untuk menjadi bahan advokasi. Ini bisa 
membentuk pelaksanaan dan siklus penyaluran hibah berikutnya (termasuk 
Dialog Tingkat Negara).

Memberikan masukan yang diperlukan selama tahap rancangan 
pelaksanaan, termasuk membantu CCM untuk merespons pada pertanyaan 
atau permintaan klarifikasi dari TRP atau Sekretariat. Ini harus didasarkan 
pada persiapan di tahap-tahap sebelumnya. Pastikan bahwa CCM 
mempunyai mekanisme untuk menyampaikan informasi tentang kemajuan 
yang dicapai dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam rancangan 
pelaksanaan. Pastikan bahwa komponen-komponen hibah dari Naskah 
Konsep mempunyai rincian rencana-rencana pelaksanaan dan anggaran. 

12.  

14.  

15.  

13.  

Selama tahap penyaluran hibah

Selama tahap persetujuan GAC/Dewan

Selama tahap pelaksanaan 
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4. KONTAK, TANGGAL, DAN SUMBER DAYA 
     KUNCI

Ketua CCM: 

dr. Donald Pardede, MPPM, 
Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Kesehatan 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
Telephone : +62 21 520 3881 
Email: donaldpardede@gmail.com

Anggota masyarakat CCM: 

Carmelia Basri, MD, M.Epi -
Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia 
Email: carmeliabasri@yahoo.com 
               carmeliabasri@gmail.com

Fund’s Portfolio Manager: 

Gail Steckley
Gail.Steckley@theglobalfund.org

Koordinator UNAIDS Tingkat Negara: 

David Bridger 
Telephone: +62 21 314 1885 
BridgerD@unaids.org

Tahun
Tanggal Pengiriman 

Naskah Konsep
Keterangan

2017
Malaria

2017
TB/HIV

20 MaretP engajuan 

Minggu ke-3 April Proses TRP

Minggu ke-3 Mei - AgustusP embuatan naskah konsep

September Proses GAC/Board

Oktober Penandatangan dana hibah

23 MeiP engajuan 

Minggu ke-2 Juni Proses TRP

Minggu ke-2 Juni - Oktober Pembuatan naskah konsep

Nopember

Desember

Proses GAC/Board

Penandatanganan dana hibah
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PANDUAN LAINNYA

Dokumen Global Fund Dokument Tingkat Negara

UNAIDS: Supporting community-based responses to AIDS, tuberculosis and 
malaria. A guidance tool for including community systems strengthening in 
proposals for the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/
programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110920_
JC2170_community_systems_strengthening_en.pdf

Engage! Practical tips to ensure 
the new funding model delivers the 
impact communities need

h t t p : / / w w w . t h e g l o b a l f u n d . o r g /
d o c u m e n t s / p u b l i c a t i o n s /o t h e r /
P u b l i c a t i o n _ E n g a g e C i v i l S o c i e t y _
Brochure_en/

Templat dan panduan penyusunan 
naskah konsep

h t t p : //w w w. t h e g l o b a l f u n d . o r g /e n /
fundingmodel/single/applicationmaterial

Addressing sex work, MSM and 
transgender people in the context of 
the HiV epidemic

h t t p : / / w w w . t h e g l o b a l f u n d . o r g /
documents/core/infonotes/Core_SOGI_
InfoNote_en/

Human Rights for HiV, tB, Malaria and 
HSS Grants

h t t p : / / w w w . t h e g l o b a l f u n d . o r g /
d o c u m e n t s /c o r e / i n f o n o t e s / C o r e _
HumanRights_InfoNote_en/

Gambaran tentang LSL di Indonesia 

http://www.apcom.org/tl_files/2012_
r e s o u r c e s / 1 2 _ 1 2 _ R e s o u r c e s /
MSMSnapshots-Indonesia.pdf 

Strategi dan Rencana Aksi Nasional 
Penanggulangan HIV AIDS 2010-
2014

http://www.nationalplanningcycles.
org/sites/default/files/country_docs/
Indonesia/sran_hiv_and_aids_2010-
2014.pdf 

Laporan UNGASS 2012 tentang 
kemajuan Indonesia

h t t p : / / w w w . u n a i d s . o r g / e n /
d a t a a n a l y s i s / k n o w y o u r re s p o n s e /
countryprogressreports/2012countries/
ce_ID_Narrative_Report.pdf  

South East Asia Legal Environments 
for MSM and Transgender People

http://apcom.org/sites/default/files/pdf/
PolicyBrief-SouthEastAsia.pdf 

ICASO: Coordinating with Communities: Guidelines on tools on coordinating 
the role of civil society. 

http://www.icaso.org/?file=23939 

IICASO: Civil Society Global Fund Application Preparedness Guide.

http://www.icaso.org/media/files/23918-NFMCSBriefFINALEN.pdf  

WHo Consolidated guidelines on HiV prevention, diagnosis, treatment and 
care for key populations.

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/  

WHO/UNDP: The Time has Come 2013:

http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/highlight-reference/document/the-

time-has-come-WHO-UNDP-2013.pdf
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