Clean Cities, Blue Ocean
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Sektor Pengelolaan Sampah (WWEE)
Lokakarya Pengajuan Proposal Kegiatan
Semarang, 1 November 2021

• Pendahuluan

Agenda

• Kerangka Acuan Kerja WWEE
• Pedoman Penyusunan Aplikasi
• Proses dan Jadwal Pelaksanaan Hibah

Dalam memperkuat sistem persampahan daerah, CCBO berupaya menguji,
mengukur dan memberikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan melalui:
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• Pada tahun 2020, CCBO mendapatkan tambahan pendanaan
kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dari
USAID untuk melaksanakan kegiatan Perempuan dalam Pemberdayaan
Ekonomi Persampahan (Women in Waste’s Economic Empowerment/
WWEE).
• Dikelola di Kantor Regional CCBO di Manila dan Indonesia Country
Office untuk Semarang, dengan dukungan dari CCBO US.
• TUJUAN: Untuk memperkuat perempuan di sektor pengelolaan
sampah dan daur ulang dengan memberikan pelatihan keterampilan
bisnis, gender, dan pemberdayaan diri; akses ke pembiayaan; serta
pendampingan dan pembinaan untuk memulai atau memperluas bisnis
pengolahan sampah atau 3R
• Diharapkan dengan melakukan hal di atas, perempuan akan berdaya
dan layanan pengolahan sampah lokal akan meningkat, sehingga dapat
mengurangi aliran sampah plastik ke lautan.
• PESERTA: WWEE terbuka/ gratis untuk perempuan, dan lebih baik
untuk mereka yang sudah bekerja di pengolahan sampah (pemulung,
pemilik/ karyawan penjual barang rongsok atau pendaur ulang, bank
sampah) yang:

• Berniat (atau menyatakan niat) untuk memulai atau mengembangkan bisnis
pada sector pengolahan sampah atau daur ulang.
• Setuju untuk ditindaklanjuti selama sisa kegiatan WWEE untuk dimonitoring
kemajuan dan dampak setelah mengikuti training.

Perempuan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Persampahan (WWEE),
CCBO memperkuat para perempuan yang berada pada tangga terendah dalam sektor
pengolahan sampah dan daur ulang untuk membangun atau memperluas mata pencarian
dan bisnis mereka di bidang persampahan.
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Staf WWEE
• WWEE Filipina

• WWEE Activity Manager (WAM)
• WWEE Deputy Activity Manager (WDAM)
• Dukungan dari pakar teknis CCBO berbasis Filipina

• WWEE Indonesia

• Indonesian WWEE Coordinator
• Dukungan dari pakar teknis CCBO berbasis di Indonesia

• Staf program CCBO Pendukung

• SBC and Gender Director (lead), dukungan dari CCBO Director of Program
Coordination and Communication, Global Engagement Director, MEL Manager
and Specialist, Finance Specialists, Communication Specialists, Grant Specialists

Mitra WWEE
• Sub kontraktor pelatihan – Johns Hopkins University SEE Change Initiative
• WWEE Implementing Grantees - 2 di Filipina, 1 di Indonesia
• Panel mentor – Perempuan yang sukses baik lokal maupun internasional dalam
sektor persampahan untuk bertemu dari jarak jauh dengan peserta yang
dibimbingnya beberapa kali dalam setahun dan secara langsung setahun sekali
• Sektor Swasta; Penyedia Modal – dari Filipina dan Indonesia
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1. Pelatihan Keterampilan Bisnis Dasar dan Pemberdayaan
(BBEST)
• Bekerja sama dengan CCBO dan JHU SEE Change untuk menyesuaikan kurikulum
SEE Change dan pengelolaan sampah/ 3R di Indonesia (Semarang)
➢ Melakukan penilaian kebutuhan pelatihan kepada peserta WWEE yang
potensial – bersama dengan staf pengelola WWEE. Menemukan perempuan di
Semarang yang bekerja sebagi pemulung, pemilik/ karyawan penjual barang
rongsok atau pendaur ulang, bank sampah untuk memberikan informasi guna
membantu JHU menyesuaikan kurikulum (menyediakan terjemahan sesuai
kebutuhan)
➢ Memberikan contoh pengeleloaan sampah dan daur ulang di Indonesia untuk
kurikulum, bekerja sama dengan JHU
➢ Mengembangkan modul tentang pengelolaan sampah dan peluang usaha bagi
perempuan untuk pelatihan
➢ Bekerja sama dengan WDAM dan JHU untuk mengintegrasikan modul tentang
kekerasan berbasis gender ke dalam draf kurikulum — WDAM akan membuat
draf modul
➢ Bekerja sama dengan JHU dan penerima hibah CCBO lainnya untuk
menyesuaikan versi ringkasan kurikulum untuk penerima hibah CCBO lainnya
dan melatih para pelatih penerima hibah lainnya
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• Menyelesaikan kurikulum dan manual untuk peserta — termasuk tata letak, grafik,
dll. Memproduksi salinan untuk ditinjau ulang oleh JHU SEE Change dan disetujui
oleh CCBO — memproduksi 25 salinan Kurikulum Panjang dan 210 salinan Manual
Peserta; 15 salinan Manual Kurikulum BBEST Lengkap.
• Merekrut peserta pelatihan WWEE, yang semuanya perempuan (pemulung, pemilik/
karyawan penjual barang rongsok atau pendaur ulang, bank sampah, dll.)
• Memberikan pelatihan kepada peserta:
➢ Menerima pelatihan Training of Trainer dari JHU SEE Change Initiative dengan
kurikulumnya (penerima hibah harus menyediakan pelatih berpengalaman
untuk melatih peserta WWEE, sangat disarankan pelatihnya adalah
perempuan)
➢ Memberikan Pelatihan Keterampilan Bisnis Dasar dan Pemberdayaan kepada
minimum 200 peserta WWEE selama program WWEE berjalan
• Monitoring dampak:
➢ Bersama dengan CCBO (dan dengan masukan dari JHU), penerima hibah
mengembangkan pertanyaan dan metode tindak lanjut untuk menindaklanjuti
peserta WWEE yang telah menyelesaikan: a) Minimum 2 modul Pelatihan
Keterampilan Bisnis Dasar dan Pemberdayaan; b) Seluruh pelatihan;
➢ Memantau kemajuan dan tantangan dari peserta WWEE
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2. Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Rencana Bisnis
• Memberikan dukungan logistik untuk sesi pelatihan serta pengembangan dan pitching
rencana bisnis (business plan)
➢ Berpartisipasi dalam panitia seleksi untuk program pendampingan
➢ Membantu pelamar yang tidak dapat menuliskan ide bisnis mereka melalui
rekaman video untuk tes kesiapan peserta
➢ Berpartisipasi dalam komite penasihat bisnis untuk membantu perempuan
penerima hibah dalam 100 hari pertama setelah mendapatkan pendanaan hibah

3. Pembiayaan Rencana Bisnis
• Mengelola dan mengatur dana hibah kecil/small grants kegiatan WWEE
➢ Berkoordinasi dengan staf WWEE tentang pemberian, penyebaran, dan
pemantauan dampak dari dana yang diberikan
➢ Mengatur sesi pitching untuk peserta WWEE untuk mempresentasikan rencana
bisnis yang dapat didanai dengan menggunakan dana hibah yang tersedia dari
CCBO dan sponsor sektor swasta
➢ Berkoordinasi dengan sponsor sektor swasta kegiatan WWEE untuk
menyalurkan dana kepada peserta WWEE yang mendapatkan hibah
➢ Mengelola dokumentasi dan pencairan hibah
➢ Pelaporan dan pembaruan triwulanan kepada CCBO dan sponsor sektor swasta
WWEE tentang kemajuan penerima hibah
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4. Pelatihan Bisnis Tingkat Lanjut
• Kesiapan peserta pelatihan menjadi dasar pengembangan Pelatihan Keterampilan
Bisnis Tingkat Lanjut untuk dua kelompok pertama peserta pelatihan yang telah
menyelesaikan seluruh BBEST, untuk menilai keterampilan bisnis tingkat lanjut yang
akan dibutuhkan oleh mereka.
• Mengembangkan dan memberikan kurikulum pelatihan untuk Pelatihan
Keterampilan Bisnis Tingkat Lanjut (seperti: logistik, efisiensi operasi, pemasaran
lanjutan) untuk peserta WWEE yang menerima hibah.

5. Peluang Pasar Sektor Publik dan Swasta
• Membantu staf CCBO untuk mengembangkan peluang dengan Pemerintah Daerah,
Pelaku bisnis, dll. untuk bisnis peserta WWEE
• Melihat peluang-peluang baru untuk pengembangan bisnis peserta WWEE
• Mengelola dan menata dana hibah kecil/ small grants kegiatan WWEE dari sponsor
sektor swasta
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• Koordinasi Stakeholder
• Membantu manajemen WWEE, untuk memfasilitasi
pengaturan pertemuan dengan pemodal lokal dan
internasional (jika diperlukan).
• Membantu manajemen WWEE, untuk mengatur pertemuan
dengan pemerintah daerah.

• Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran
• Bersama dengan CCBO, mengembangkan sistem pemantauan
rutin terhadap pengusaha penerima hibah WWEE setiap
bulan pada 100 hari pertama setelah pencairan hibah dan
triwulanan sesudahnya.
• Menindaklanjuti secara berkala (melalui survei ponsel atau
tatap muka) dengan penerima hibah yang telah menyelesaikan
setidaknya 2 modul pelatihan dasar (telah memulai atau
memperluas bisnis atau menggunakan keterampilan dari
pelatihan? bagaimana pekerjaan atau bisnis mereka berjalan?
perbedaan pendapatan? perubahan kepercayaan diri? Dan
indikator-indikator lain yang akan dikembangkan dengan
CCBO dan JHU)
• CCBO akan mengumpulkan data untuk indikator-indikator
WWEE dan CCBO

Alur Waktu WWEE (Ringkasan)

Maret 2022
Peluncuran Kegiatan
WWEE

Juni –
April - Mei 2022 September 2022
Staffing dan
Recruitment Trainer
oleh grantee
Pelatihan Training of
Trainer dengan John
Hopkins University

Oktober 2022

Mendesain program
BBEST

Para Trainer terlatih
and tersertifikasi

Melakukan Training
Design Survey

Pelatihan Pertama
Cohorts of Women

Prosess Co- creation
dengan JHU

Finalisasi Kurikulum
BBEST

Desember 2022- October 2023Oktober 2023 end of program
Melakukan BBEST
Mengimplementasikan
Rencana MEL WWEE
dan follow-up Peserta
WWEE

Dukungan Mentorship
tersedia
Sesi Pitching:
1. Februari 2023
2. Juni 2023
3. Oktober 2023

4. December 2023
Januari 2023 Pelatihan
Business Lanjutan

Keberlanjutan
WWEE (pasca
2024)

• WWEE dirancang untuk menjadi program yang
berkelanjutan, dilanjutkan oleh penerima hibah terpilih,
melalui pendanaan sektor publik, dan swasta
• Setelah CCBO selesai, visi WWEE adalah untuk terus
membangun dan menyampaikan kurikulum pelatihan,
dengan melibatkan peserta lama dan baru, dan (mungkin)
memperluas ke kota-kota baru
• Jangka panjang, CCBO bermaksud agar penerima hibah
(mungkin penerima RFA ini) untuk mengambil alih WWEE
setelah CCBO berakhir

• Menjelang penutupan CCBO, CCBO akan bekerja dengan
penerima hibah untuk mengamankan pendanaan sektor
swasta untuk melanjutkan WWEE

Pertanyaan?
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• Persyaratan Aplikasi yang Lengkap
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Kunci Keberhasilan
• Sebelum menulis, pastikan untuk membaca Undangan
Pengajuan Proposal Kegiatan (RFA) secara menyeluruh
• Mengikuti petunjuk penulisan seperti jumlah halaman,
format dan tata cara pengiriman aplikasi
• Menggunakan formulir pengajuan permohonan yang telah
disediakan
• Mempelajari pedoman penilaian permohonann
• Membentuk tim penyusunan proposal yang terdiri dari
peneliti, penulis, anggaran, dan tim penilai internal)
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Petunjuk dan Format Permohonan
• Format Permohonan beserta Lampiran:
• Deskripsi Proyek – Pengalaman terdahulu dan Manajemen
Proyek
• Lampiran A: Anggaran dan Catatan (Narasi) Anggaran
• Lampiran B: Perencanaan Kepegawaian dengan CV
• Lampiran C: Daftar Referensi
• Lampiran D: Sertifikasi
• Harap diingat untuk mengirimkan SEMUA lampiran yang
diperlukan. Pastikan juga Anda memulai pendaftaran untuk nomor
DUNS Anda jika Anda belum memiliki nomor DUNS
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Panduan Penulisan Permohonan
• Tulis dalam bentuk kata ganti orang ketiga:
‘kami (we, ours, us)
‘organisasi, ‘mereka’
• Tulislah seolah-olah pembaca tidak memiliki latar
belakang tentang subjek tersebut
• Buatlah dengan jelas, singkat dan tepat
• Gunakan data dan informasi terkini
• Sertakan referensi sebagai catatan kaki
• Hindari pendapat umum
• Hindari jargon atau istilah yang tidak dimengerti orang
lain
• Ejalah akronim saat pertama kali istilah itu digunakan.
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Permohonan Lengkap – Bagian
Bagian

Poin

Jumlah
Halaman

Pengalaman Terdahulu
Apakah pemohon (dan mitra/ konsultan usulan)
memiliki pengalaman yang memadai dalam hal:

50 poin

6 halaman

Manajemen Proyek

40 poin

6 halaman

Keefektifan Biaya (sebagai lampiran)

10 poin

•
•
•
•
•
•
•

Pengembangan kurikulum dan program pementoran,
termasuk penaksiran kebutuhan pelatihan.
Penyelenggaraan pelatihan.
Pembinaan keterampilan bisnis (pemasaran, perencanaan
keuangan, akuntansi, analisis pasar).
Pengolahan sampah.
Persoalan gender, khususnya yang berkaitan dengan
perempuan dalam bisnis.
Pengelolaan hibah USAID (mengelola pelaporan dan
syarat-syarat kepatuhan).
Bekerja dan/atau mempunyai kantor di Semarang

Lampiran A:
Anggaran dan
Catatan (Narasi)
Anggaran

Penganggaran Keuangan
• Anggaran adalah estimasi kebutuhan biaya yang diperkirakan dalam
upaya mencapai tujuan
• Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan perhitungan anggaran
• Semua biaya harus dalam Rupiah
• Kategori Anggaran:
• Personil/Karyawan
• Tunjangan di luar gaji
• Konsultan
• Perjalanan, Transportasi & Per Diem
• Biaya pelatihan dan materi
• Biaya Tak langsung, apabila aplikatif (NICRA, 10% Minimis)

Lampiran A:
Anggaran dan
Catatan (Narasi)
Anggaran

Prinsip-prinsip Biaya
Allowable (biaya yang diperbolehkan):

Biaya yang diperlukan dan wajar untuk pelaksanaan kegiatan dan
sesuai dengan batasan/pengecualian dalam peraturan. (Contoh:
konstruksi bukanlah biaya yang ‘diperbolehkan’)
Allocable (Biaya yang dapat dialokasikan :
Biaya yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan hibah dan tidak
dapat dibebankan secara bersamaan ke hibah lain
Reasonable (Biaya yang wajar):
Biaya yang relevan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimana sifat dan
jumlah biaya tidak melebihi nilai wajar yang dikeluarkan oleh organisasi secara
hati-hati dan bijaksana dalam situasi yang berlaku pada saat keputusan
pembiayaan itu dibuat
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Anggaran – Prinsip-prinsip Biaya
Latihan cepat:

1. Pemohon A mengusulkan untuk membeli
sepuluh alat press sampah untuk komunitas
terpilih. Pembelian tersebut sesuai dengan usulan
teknis
mereka.
Apakah
biaya
ini
diperbolehkan?
2. Pemohon B adalah LSM yang sangat aktif.
Organisasi ini memiliki banyak sumber pendanaan
lain dan hibah CCBO akan memperkuat kegiatan
proyek mereka. Anggaran mereka mencakup 100%
dari gaji Direktur LSM tersebut. Apakah ini
dapat dialokasikan?
3. Pemohon telah mengusulkan untuk membeli
Apple MacBook Pro terbaik untuk Direkturnya
seharga $2.600. Total biaya proposal adalah
$10.000. Apakah biaya ini wajar?

Ya. Biaya
diperbolehkan

Tidak, dapat
dibebankan 100% ke
proyek CCBO (biaya
harus sebanding dengan
donor lain)
Mungkin tidak, ini 26%
dari total anggaran dan
kemungkinan
merupakan biaya yang
tidak perlu dan tidak
wajar.
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Formulir Anggaran
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Bagian Permohonan - Anggaran
Personel/Karyawan
• Buat daftar karyawan penuh dan paruh waktu yang berkontribusi
pada kegiatan, termasuk gaji, jumlah hari kerja (LOE), dan penjelasan.
• HARUS didukung dengan verifikasi gaji dan LOE harus
dinilai wajar
• Untuk posisi TBR, melampirkan daftar pekerjaan secara terperinci
dan dokumen verifikasi gaji untuk posisi yang sama.
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Bagian Permohonan - Anggaran
Tunjangan Karyawan
• Daftar tunjangan pegawai
• Kuantitas dan Frekuensi harus sesuai dengan jumlah yang tercantum
di bagian Personalia
• HARUS didukung dengan slip gaji dan/atau kebijakan
personalia organisasi
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Bagian Permohonan - Anggaran
Konsultan
• Buat daftar konsultan yang berkontribusi pada kegiatan, termasuk
tarif harian jumlah hari (LOE), dan penjelasan.
• HARUS didukung dengan verifikasi gaji dan LOE harus
dinilai wajar
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Bagian Permohonan - Anggaran
Transportasi dan Per Diem
• Daftar biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan
kegiatan
• HARUS didukung oleh asumsi yang wajar tentang jarak
tempuh dan biaya perjalanan
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Bagian Permohonan - Anggaran
Biaya Pelatihan dan Materi
•
•

Buat daftar semua item yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan yang belum dimiliki oleh organisasi Anda
Satuan harga HARUS didukung dengan hasil survey pasar.
Untuk item seharga $500 ke atas (bila dikonversi ke USD,
diperlukan setidaknya dua penawaran atau dokumentasi
pendukung).
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Bagian Permohonan - Anggaran
Biaya Pelatihan
• Biaya Kegiatan - biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
• Biaya Operasional/Administrasi - biaya pemeliharaam kantor dan
operasional lainnya seperti sewa kantor, listrik, air, internet, asuransi,
keamanan, audit eksternal tahunan, dll.
• Satuan harga HARUS didukung dengan hasil survey pasar.
Untuk item seharga $500 ke atas (bila dikonversi ke USD,
diperlukan setidaknya dua penawaran atau dokumentasi
pendukung).
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Bagian Permohonan - Anggaran
Biaya Pelatihan
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Bagian Permohonan - Anggaran
Biaya Tidak Langsung – Silahkan memilih salah SATU opsi di bawah ini:
•
•

•

Opsi 1: Mengajukan nilai biaya tak langsung yang disetujui secara federal dengan
menyertakan surat perjanjian NICRA.
Opsi 2: Nilai tak-langsung tetap sebesar 10% diizinkan oleh USAID bilamana
pemohon tidak menagih biaya operasional/ administratif sebagai biaya langsung
(sewa, utilitas, dsb.). Nilai tak-langsung tetap itu dapat diberlakukan terhadap
semua kategori biaya dalam anggaran terkecuali peralatan, pengeluaran modal,
biaya rawat pasien, biaya sewa, keringanan iuran, beasiswa dan fellowship, biaya
bantuan peserta dan bagian dari masing-masing sub-hibah senilai $ 25.000 lebih.
Opsi 3: Tagih biaya 'tidak langsung' dalam kategori ODCs. Jika menggunakan
pendekatan ini, maka harus memiliki metodologi alokasi biaya untuk
memastikan biaya ini dialokasikan langsung ke hibah CCBO
• Contoh 1: CCBO akan mewakili 40% dari total dana donor Anda dan oleh
karena itu 40% dari perkiraan sewa, utilitas dan komunikasi akan
dianggarkan ke CCBO
• Contoh 2: Organisasi Anda akan menyediakan 2 staf penuh waktu dan 1
staf paruh waktu untuk hibah CCBO dari organisasi Anda 5 total karyawan
penuh waktu. Oleh karena itu, Anda akan menganggarkan 50% dari
• Perkiraan pengeluaran harus didukung oleh faktur sebelumnya
untuk sewa, utilitas, dll.
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Tinjauan Catatan Anggaran
• Catatan anggaran menjelaskan biaya per item atau kategori
• Catatan harus mencakup narasi singkat tentang tujuan dan
perhitungan biaya dan harus ditulis sedemikian rupa sehingga
seseorang yang tidak mengenal proyek dapat dengan mudah
memahami anggaran.
• Lihat halaman 16 – 17 RFA untuk contoh penulisan catatan
anggaran

Proses Hibah

Jadwal
Pelaksanaan
Hibah

Tahapan Administrasi

Tanggal Tentatif*

Batas Waktu pengiriman aplikasi
yang sudah lengkap

25 November 2021

Penilaian Aplikasi

29 November 2021

Notifikasi status

30 November 2021

Pre-Award

30 November 2021

Persetujuan USAID

20 Desember 2021–
7 Januari 2022

Tandatangan Perjanjian Kerjasama

Februari 2022
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