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PERMINTAAN PENGAJUAN PERMOHONAN (RFA) 
 
Kumpulan Hibah Kecil MEDIA USAID (2021-22) 
 
Indonesia 
 
Tanggal Publikasi: 26/04/2021 
 
1.0 Ringkasan 

1.1 Penyandang Dana (Penyandang Dana Utama):  Internews (USAID) 
1.2 Nama Proyek Penyandang Dana: MEDIA (Media Empowerment for Democratic Integrity and 

Accountability) USAID 
1.3 Jenis Pengumuman: Perdana 
1.4 Nomor RFA: RFA-ID2061-FD-01 
1.5 Nomor Daftar Permohonan:  REQ-497-20-000055  
1.6 Batas Pengajuan Permohonan:  31/05/2021, 17:00, WIB 

 
2.0 Garis Besar Program 

2.1 Tujuan Proyek: 
Tujuan kegiatan Internews di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan 
informasi. Lingkungan informasi yang sehat ditentukan oleh adanya informasi yang baik, akurat, 
dan berbasis bukti – informasi yang dapat diakses oleh semua orang dengan aman, informasi yang 
dapat dinilai secara kritis oleh konsumen, informasi yang dihargai oleh komunitas serta didukung 
oleh model bisnis yang sukses. Dalam lingkungan informasi yang sehat, pemerintah dan bisnis ikut 
bertanggungjawab untuk menjaga agar lingkungan tersebut tetap sehat.  
 
Kegiatan Internews didanai oleh pemberian dana hibah dari US Agency for International 
Development (USAID). 

 
2.2 Deskripsi Proyek:   

Internews merancang kumpulan hibah kecil yang menawarkan dua jenis hibah untuk memperluas 
cakupan dan sifat mitra yang terlibat dalam mencapai tujuan dan sasaran MEDIA USAID. 

 
Tujuan MEDIA USAID: Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi berkualitas untuk 
memperkuat akuntabilitas demokrasi dan mengurangi risiko konflik.   
 

• Tujuan 1: Memperkuat kapasitas media yang berkepentingan publik dan organisasi 

masyarakat sipil (OMS) untuk menuntut akuntabilitas 

• Tujuan 2: Memungkinkan media yang berkepentingan publik dan organisasi masyarakat sipil 
(OMS) untuk menuntut akuntabilitas secara aman dan berkelanjutan 

• Tujuan 3: Meningkatkan dampak media dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam 

menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan kepentingan bisnis 

Prakarsa dan organisasi yang didanai melalui kumpulan hibah kecil ini akan memberikan 
sumbangan penting bagi pendekatan Kolaborasi, Pembelajaran dan Adaptasi (Collaborating, 
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Learning and Adapting, CLA) dari MEDIA USAID; termasuk menguji Teori Perubahan (Theory of 
Change) MEDIA. 

 
 

2.3 Cakupan Kegiatan: 
Internews mencari penerima dana untuk melakukan kegiatan yang mendukung proyeknya di 
Indonesia. 
 
Hibah Tematik: Untuk memajukan tujuan program MEDIA yang spesifik, khususnya keselamatan 

fisik dan digital jurnalis perempuan, termasuk: 

• Penelitian dan rekomendasi tentang kekerasan berbasis gender (fisik dan digital) terhadap 

jurnalis termasuk pengumpulan data, penelitian yang dilakukan di tempat kerja sendiri, dan 

penilaian partisipatif.  

• Kampanye dan advokasi tentang keselamatan fisik dan digital bagi jurnalis perempuan. 

• Pengembangan modul dan protokol keselamatan untuk jurnalis perempuan dan/atau jurnalis 

LGBTIQ  

• Pelatihan tentang protokol kesehatan bagi jurnalis perempuan dan/atau jurnalis LGBTIQ 

• Dukungan psikososial, advokasi hukum dan/atau kampanye bagi jurnalis yang menjadi korban 

kekerasan berbasis gender (fisik dan digital). 

Hibah Pendanaan Awal: Untuk mendukung organisasi media baru dan yang sedang berkembang, 

termasuk merintis inisiatif baru atau memulai operasi formal. Ini termasuk: 

• Mengembangkan kapasitas operasional umum (monitoring dan evaluasi, manajemen 

strategis, dan sebagainya) 

• Melanjutkan, memperluas atau mereplikasi pekerjaan yang sudah dilakukan selama ini 

• Memperoleh status hukum 

• Mempekerjakan staf 

Pembangunan sarana fisik tidak akan dipertimbangkan untuk diberikan dana. 

 
 

3.0 Informasi pemberian dana hibah 
3.1 Jumlah pemberian dana hibah: 

Di bawah RFA ini, Internews mengantisipasi pemberian dana setidaknya dua (2) Hibah Tematik 
untuk pendanaan tetap (mulai dari USD $ 15.000 hingga $ 25.000) dan sekitar 6 (enam) – 8 
(delapan) Hibah Pendanaan Awal untuk pendanaan tetap (mulai dari USD $ 5.000 hingga $ 
15.000). 
 

 
3.2 Periode pemberian dana hibah: 

Internews berharap pemberian dana hibah di bawah RFA ini bisa berlangsung maksimum selama 
6 bulan. 

 
3.3 Informasi Kelayakan: 

Pemohon harus memenuhi kriteria sebagai berikut agar dapat dianggap memenuhi syarat untuk 
mendapatkan dana hibah yang dihasilkan dari RFA ini: 
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1. Organisasi lokal dan mandiri yang berkedudukan di Indonesia termasuk: 

o Oganisasi media, platform media (termasuk radio, media sosial, podcast dan sebagainya) 
dan media baru. Media Anda harus memperlihatkan komitmen kepada kepentingan 
publik.   

o Organisasi yang didirikan dan dipimpin oleh orang muda, perempuan, kelompok LGBTIQ, 
atau kelompok marjinal lainnya di Indonesia. 

o Organisasi masyarakat sipil atau kelompok masyarakat yang bekerja untuk inklusi gender 
dan kelompok social marjinal lain. 

2. Pemohon yang mendaftar untuk Hibah Tematik sebesar $24.900 atau lebih juga harus 
terdaftar secara resmi di Indonesia (misalnya Yayasan, Perkumpulan, perusahaan swasta) dan 
telah beroperasi setidaknya selama 2 tahun. 

3. Pemohon untuk Hibah Pendanaan Awal tidak memerlukan registrasi resmi tetapi harus telah 
beroperasi setidaknya selama 12 bulan.  

4. Semua Pemohon harus mempunyai anggaran operasional kurang dari 150.000 USD per 
tahun. (Pemohon dengan anggaran lebih dari 150.000 USD dapat mengajukan permohonan 
hanya jika mereka dapat menunjukkan kebutuhan khusus atau alasan mengapa mereka harus 
diprioritaskan oleh MEDIA USAID dalam keputusan ini.) 

5. Bereputasi baik dalam kinerja dan pelaporan di bawah dana hibah sebelumnya, dari Internews 
atau organisasi lain, jika ada. 

6. Bersedia mengikuti pertemuan Orientasi Hibah dan bersedia memenuhi persyaratan yang 
diminta oleh lembaga donor terkait penggunaan logo, citra dan pelaporan.  

7. Mampu dan mau menunjukkan komitmen kesetaraan gender dan inklusi sosial. 
8. Mampu memenuhi semua persyaratan pelaporan dan tenggat batas waktu. 
9. Mampu memperlihatkan bagaimana pekerjaan ini penting untuk mempromosikan kebebasan 

berekspresi, dan/atau meningkatkan akses ke informasi. 
10. Prioritas akan diberikan kepada organisasi yang beroperasi di lokasi geografis berikut: Banten, 

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan 
Kalimantan Timur. Namun, kami juga menerima organisasi yang beroperasi di Jakarta. 

11. Penerima dana hibah (Mitra Pelaksana) MEDIA USAID saat ini tidak memenuhi syarat untuk 
mendaftar. 

 
3.4 Kriteria Penilaian: 

Aplikasi akan ditinjau dan dinilai oleh komite teknis berdasarkan berbagai kriteria seleksi. Hanya 
permohonan aplikasi yang  lengkap dan membahas setiap area dari RFA yang akan 
dipertimbangkan. Setiap lamaran akan menerima skor, dengan skor potensial maksimum 100 poin. 
Aplikasi akan dinilai menurut kriteria berikut: 

 
1. Kualitas Ide Program (termasuk integrasi kesetaraan gender dan pertimbangan inklusi sosial): 

30 poin.  
2. Efektivitas Biaya: 25 poin 
3. Pemantauan dan Evaluasi Program: 20 poin 
4. Perencanaan Program/Kemampuan untuk Mencapai Tujuan: 15 poin 
5. Catatan dan Kapasitas Lembaga (termasuk pengalaman personel terkait pengelolaan dana 

hibah): 10 poin 
 
Hibah diberikan kepada Pemohon yang responsif terhadap RFA ini dan yang paling membawa 
manfaat bagi proyek MEDIA, semua faktor dipertimbangkan. 
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3.5 Pertimbangan tambahan: 
 
3.5.1 Dicadangkan. 

 
3.5.2 Nomor DUNS (Data Universal Numbering System/ Sistem Penomoran Universal 

Data)  
Sebelum menerima dana hibah sebesar USD $ 25.000 atau lebih, Pemohon yang dipilih 
harus mendaftar dan menerima nomor DUNS (Sistem Data Penomoran Universal) yang 
ditetapkan oleh Dun dan Bradstreet, Inc. Nomor DUNS dapat diperoleh dari D&B melalui 
telepon (866-705-5711) atau daring (http://fedgov.dnb.com/webform/). 
 
Diperlukan kira-kira 1 hari sampai 1 minggu untuk menerima nomor DUNS setelah 
menyerahkan aplikasi ke D&B. 

 
3.5.3 Biaya tidak langsung 

Penerima dana yang dipilih akan memenuhi syarat untuk mendapatkan penggantian biaya 
tidak langsung jika mereka: 
1. Memiliki Perjanjian Tarif Biaya Tidak Langsung yang dinegosiasikan dari lembaga 

yang berwenang, atau 
2. Menerima tarif biaya tidak langsung yang jumlahnya kecil yakni sebesar 10% yang 

diterapkan untuk Biaya Langsung Total yang Dimodifikasi (Modified Total Direct Costs, 
MTDC). MTDC didefinisikan sebagai semua gaji dan upah langsung, tunjangan 
tambahan yang berlaku, bahan dan persediaan, layanan, perjalanan karyawan dan 
konsultan, dan hingga sebesar US$ 25.000 pertama dari setiap pemberian dana atau 
subkontrak (terlepas dari periode kinerja pemberian dana atau subkontrak di bawah 
pemberian dana hibah ini). MTDC tidak termasuk peralatan, pengeluaran modal, biaya 
untuk perawatan pasien, biaya sewa, remisi uang sekolah, beasiswa dan bantuan 
fellowship, biaya dukungan peserta* dan porsi setiap pemberian dana atau subkontrak 
yang melebihi US$ 25.000.  
*Biaya dukungan peserta adalah biaya langsung untuk barang-barang seperti 
tunjangan atau tunjangan subsisten, tunjangan perjalanan, dan biaya pendaftaran 
yang dibayarkan kepada atau atas nama peserta atau peserta pelatihan (tetapi bukan 
karyawan) sehubungan dengan konferensi, atau proyek pelatihan. 

 
3.5.4 Keterlibatan substansial: 

Internews berhak atas keterlibatan substansial dalam pemberian dana hibah dari RFA ini. 
Keterlibatan substansial dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, berikut ini:  
1. Persetujuan terhadap rencana implementasi  
2. Persetujuan terhadap personil utama 
3. Kolaborasi antara Internews dan Penerima Hibah: 

a. Keterlibatan kolaboratif dalam pemilihan anggota komite penasihat 
b. Persetujuan terhadap ketentuan-ketentuan terkait pemberian dana kepada tingkat 

lebih rendah 
c. Persetujuan terhadap rencana pemantauan dan evaluasi (M&E) kegiatan 

penerima 
 
3.5.5 Prinsip pembiayaan: 

Anggaran proposal akan ditinjau sesuai dengan, dan biaya penerima yang dipilih akan 
tunduk pada, prinsip-prinsip biaya yang berlaku untuk memastikan kewajaran, 
pengalokasian, dan yang diperbolehkan (allowability): 
1. Bukan untuk organisasi komersial/untuk organisasi nirlaba:  

• 2CFR200 Sub bagian E, Prinsip Pembiayaan 
2. Untuk organisasi komersial: 

http://fedgov.dnb.com/webform/
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3a5b24a09e5a2bee7c2d178e2e9ca53e&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5
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• 48CFR31.2 Peraturan Akuisisi Pemerintah Federal / Federal Acquisition 
Regulations (FAR) dan 48CFR731.2 

• Peraturan Akuisisi USAID / USAID Acquisition Regulations (AIDAR) – Prinsip 
Pembiayaan untuk Organisasi komersial 
 

3.5.6 Administrasi pemberian dana hibah: 
Peraturan dan ketentuan berikut, setidaknya, akan berlaku untuk pemberian dana hibah 
yang diterbitkan sebagai hasil dari RFA ini. Untuk organisasi Non-AS: 

• Ketentuan Standar ADS303mab untuk Non-AS. Organisasi Non-Pemerintah/ 
ADS3030mab Standard Provisions for Non-U.S. Non-governmental Organizations 

 
3.5.7 Pelaporan 

Hibah yang diberikan melalui RFA ini menyaratkan pelaporan program yang dikirimkan 
setiap tiga bulan. 

 
4.0 Informasi Permohonan 

4.1 Persyaratan Pernyataan Minat 
Semua Pemohon harus terlebih dahulu mengisi formulir daring Pernyataan Minat. Pernyataan 
Minat ditinjau oleh Internews secara bergilir mulai 1 Mei 2021. Pemohon disarankan untuk 
mendaftar sedini mungkin. Jika Anda memenuhi semua persyaratan, Anda akan menerima 
undangan melalui email untuk mengambil bagian dalam penyaringan lewat telepon dengan 
Internews untuk mempelajari lebih lanjut tentang organisasi Anda dan kegiatannya.  

 
4.2 Persyaratan Isi Permohonan 

Setelah telepon penyaringan, Pemohon kemudian dapat diundang untuk menyerahkan formulir 
pendaftaran (contoh formulir dan daftar dokumen pendukung akan disediakan).  
 
Aplikasi harus memenuhi persyaratan berikut: 
1. Sertakan halaman untuk tanda tangan yang memuat tanda tangan, jabatan dan informasi 

kontak lengkap dari perwakilan resmi organisasi Pemohon, termasuk alamat email dan nomor 
telepon. 

2. Sertakan formulir permohonan yang telah dilengkapi (disediakan oleh Internews). 
3. Masukkan anggaran terperinci, dengan menggunakan contoh Anggaran Hibah (disediakan 

oleh Internews). 
4. Pemohon yang tidak berbadan hukum harus menyertakan referensi tertulis dari satu 

organisasi berbadan hukum (misalnya Yayasan, Perkumpulan, Perusahaan Swasta) atau 
dua orang yang dikenal secara profesional oleh Pemohon dari  luar kelompok /organisasi 
mereka.  
 

4.3 Persyaratan Pengajuan Permohonan: 
Permohonan harus dikirimkan melalui email ke ID-Media@Internews.org sebelum tanggal 31 Mei 
2021, pukul 17.00 WIB.  

 
Surat elektronik (surel) per orang tidak boleh melebihi 2.5MB. Subjek surel harus menyertakan 
kata-kata “Tanggapan RFA untuk Kumpulan Hibah Kecil MEDIA USAID”. Dokumen yang 
merupakan surat permohonan harus disertakan sebagai lampiran. Surel harus mencantumkan dan 
mendeskripsikan dokumen yang akan disertakan sebagai bagian dari surat permohonan ini. Jika 
diperlukan lebih dari satu email untuk mengirimkan permohonan, setiap surel harus diidentifikasi 
sebagai bagian dari pengiriman. (Misalnya "Surel 1 dari 3"). 

 
Setiap bagian dari surat permohonan yang berisi informasi rahasia atau hak kekayaan intelektual 
harus ditandai dengan jelas di dalam lamaran, baik dengan menggunakan bagian yang disorot 
atau dengan cetak miring. Surel harus menjelaskan secara spesifik bagaimana bagian ini 
diidentifikasi.  

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title48/48cfr31_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title48/48cfr31_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=d947754b86e1b3fe925ad7c9d6056e10&mc=true&node=pt48.5.731&rgn=div5#sp48.5.731.731_12
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/aidar_0.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OTuh5Py1H0yoQMCrZqrq5anxXtHzGmxBiDLPhjwxfHJUMjJDSlhGTDdXNkFNNjFLRkJEWlhBR1E4Ry4u
mailto:ID-Media@Internews.org
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5.0 Pemberitahuan tentang pemberian hibah dan tanggapan: 

Semua surat permohonan akan dijawab dalam dua (2) hari kerja dan akan dicatat sebagai 
dokumen yang sudah diserahkan. Pemohon bertanggungjawab untuk memastikan dan 
mengkonfirmasi bahwa surel yang berisi surat permohonan diterima oleh akun Internews yang 
ditunjukkan dalam Rangkuman di atas. 
 
Pemohon yang berhasil meraih Hibah akan diberitahu tentang hasil seleksi ini dalam empat puluh 
lima (45) hari kerja setelah batas waktu pengajuan permohonan. 
 
Pemohon yang berhasil harus mengkonfirmasi tentang permohonan dan penerimaan hasil tersebut 
dalam waktu lima (5) hari kerja sejak pemberitahuan atau pemilihan ini akan dibatalkan apabila 
Pemohon tidak memberikan tanggapan. Lalu Hibah akan ditawarkan kepada Pemohon berikutnya 
yang paling memenuhi syarat. 
 
Setelah proses seleksi selesai, Pemohon yang tidak berhasil akan diberitahu bahwa pemberian 
Hibah telah diputuskan 
 
PEMBERITAHUAN TENTANG HASIL SELEKSI TIDAK DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI 
PEMBERIAN  KONTRAK ATAU DANA HIBAH. Setelah seleksi dikonfirmasi, kesepakatan Hibah 
akan dinegosiasikan dan ditandatangani oleh Pemohon yang berhasil, sesuai dengan persetujuan 
penyandang dana utama, izin lingkungan, dan pemeriksaan kelayakan. 
 

6.0 Pertanyaan: 
Semua pertanyaan tentang RFA ini harus dikirimkan melalui email ke  ID-Media@Internews.org 
dengan menulis nama organisasi Anda di bagian Subjek. 
 

 
7.0 Lampiran: 

1. Formulir Pernyataan Minat (link) 
 
Akhir dari RFA 

 

mailto:ID-Media@Internews.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OTuh5Py1H0yoQMCrZqrq5anxXtHzGmxBiDLPhjwxfHJUMjJDSlhGTDdXNkFNNjFLRkJEWlhBR1E4Ry4u

