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KERANGKA ACUAN KEGIATAN 

PROSES REKRUTMEN KANDIDAT SR TEMATIK PROGRAM GFATM 

KOMUNITAS TB 2021-2023 

 

 

A. LATAR BELAKANG  

Indonesia telah mengirimkan proposal program TB untuk menerima 

dana hibah Global Fund to Fight against AIDS, TB and Malaria (GFATM) 

komponen TB periode 2021 – 2023.  

Sejak tahun 2008/2009, GFATM menganjurkan setiap Negara yang 

bermitra dengan GFATM, untuk menggunakan “Dual track mechanism” 

dimana Principal Recipient dari Negara, menggunakan mekanisme grant 

implementation melalui pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai 

penerima hibah (Principal Recipient).  

Indonesia pada grant cycle ini, membuka kesempatan untuk 

Organisasi komunitas mengajukan proposal untuk bermitra sebagai 

Principal Recipient bagi kegiatan TB di komunitas, setelah Aisyiyah yang 

menjadi PR selama 12 tahun terakhir menyatakan tidak lagi melanjutkan 

PRship nya. 

Yayasan Penabulu bersama STPI (Stop TB Partnership Indonesia)  

membentuk Konsorsium untuk mengajukan diri sebagai penerima dana 

hibah GF komponen TB dari kelompok komunitas. Setelah melalui proses 

seleksi dan penilaian oleh Global Fund, Konsorsium Penabulu-Stop TB 

Partnership Indonesia dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai Principal 

Recipient (PR) berdasarkan surat CCM (Country Coordinating Mechanism) 

Indonesia No: 285/CCM/SEC/IX/2020.  

Sebagai PR TB komunitas baru, Konsorsium Penabulu-STPI akan 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program GF TB tahun 2021 - 2023 

di 30 Daerah dan 190 Kabupaten/Kota. Sebagai Principal Recipient, 

Konsorsium Penabulu-STPI akan membawahi  24 Sub Recipient (SR) 

ditingkat Daerah dan 144 Sub-Sub Recipient (SSR) di tingkat 

Kabupaten/Kota ( 22 diantaranya adalah wilayah baru). Selain itu, 

Konsorsium juga membawahi 1 Sub Recipient (SR) Tematik ditingkat 

nasional yang bertanggung jawab dalam penguatan kapasitas Hak Asasi 
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Manusia (HAM), kesetaraan gender dan inklusi sosial pada tingkat Nasional 

dan Daerah. 

SR Tematik memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan 

program TB yang akan dilaksanakan oleh PR TB Komunitas, khususnya 

dalam penguatan kapasitas di isu HAM, gender dan inklusi sosial. SR 

tematik merupakan entitas pelaksana Program TB Komunitas 2021-2023, 

akan menerima pendanaan dari PR Komunitas dan mengemban tiga (3) 

fungsi utama, yaitu: (a) melakukan asistensi teknis terkait HAM, kesetaraan 

gender dan inklusi sosial bagi program TB Komunitas pada tingkat Nasional 

dan Daerah; (b) melakukan asistensi teknis terkait MDR TB bagi komunitas 

terdampak TB di tingkat Nasional dan Daerah; (c)  bertanggung jawab atas 

kegiatan pemantauan berbasis komunitas, pengembangan kelompok 

pasien TB dan peningkatan kapasitas bagi komunitas terdampak TB yang 

mempromosikan HAM, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. 

Untuk kebutuhan pengelolaan program sebagaimana disebutkan di 

atas, Konsorsium Penabulu-STPI mengundang Organisasi Masyarakat Sipil 

(OMS) untuk mengajukan Expression of Interest (EOI)/Surat Pernyataan 

Minat, dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi Sub Recipient (SR) 

Tematik di tingkat Nasional.  

 

B. TUJUAN 

Kerangka acuan ini merupakan pedoman proses rekrutmen dan pemilihan 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang akan bekerja sebagai Sub-

Recipient (SR) Tematik dalam pelaksanaan program yang didukung GF 

komponen TB di bawah PR Konsorsium Penabulu-STPI.  

 

Hasil yang diharapkan dari proses rekrutmen ini adalah terpilihnya Sub 

Recipient (SR) Tematik yang dapat menjalankan peran dan fungsi serta 

memiliki kemampuan yang terbaik dalam hal pengalaman, 

pemahaman/pengetahuan, keterampilan dan kapasitas untuk 

mentransformasikan nilai dan prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan 

program hibah GF dalam penanggulangan TB di Indonesia. 

 

C. KETENTUAN PELAKSANAAN 

Dengan mengacu pada kebijakan GF maka penjabaran beberapa ketentuan 

yang menjadi dasar pelaksanaan, yang dapat dilihat pada alur proses 

rekrutmen SR Tematik berikut ini: 

 

No. Tahapan 

 

Tenggat Waktu 

 

1 
Koordinasi dengan CCM dan TWG TB 

untuk proses seleksi dan tim seleksi 
18 – 20 Januari 2021 
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2 Call for EOI SR 
21 – 28 Januari 2021 

 

3 
Batas akhir mengirimkan EOI dan 

dokumen pendukung 

 
28 Januari 2021 

 

4 
Pengumuman lolos proses seleksi 

administrasi 

 
2 Februari 2021 

 

5 Wawancara  
 
4 – 10 Februari 2021 

 

6 Penilaian akhir 
 
11 – 15 Februari 2021 

 

7 
Pengumuman SR tematik terpilih 
 

16 Februari 2021 

 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Berkoordinasi dengan CCM dan TWG TB dalam proses seleksi SR 

Tematik  

2. Konsorsium Penabulu-STPI membentuk tim seleksi yang terdiri 

dari 5 orang, terdiri dari 2 orang perwakilan anggota Konsorsium, 1 

orang perwakilan leadership TWG TB, 1 orang dari leadership CCM dan 

1 orang dari Sekretariat CCM 

3. Call for EOI Sub-Recipient (SR) Tematik: Konsorsium Penabulu-

STPI melakukan sosialisasi untuk rekrutmen terbuka melalui website 

Konsorsium terhadap rencana rekrutmen SR Tematik, termasuk kriteria 

dan persyaratan administrasi dan lainnya.   

4. Batas waktu penerimaan Surat Pernyataan Minat (EOI): EOI 

disampaikan oleh calon SR kepada Konsorsium Penabulu-STPI baik 

softcopy melalui email : secretariat@penabulu-stpi.id dengan subyek 

Aplikasi Calon SR Tematik. Semua dokumen wajib diterima oleh 

Konsorsium Penabulu-STPI tidak lebih dari tenggat waktu yang 

tercantum dalam pengumuman resmi yang dilakukan melalui media 

sosial dan situs resmi Konsorsium Penabulu-STPI (selambat-lambatnya 

tanggal 28 Januari 2021, pukul 17.00 WIB.  

5. Konsorsium Penabulu-STPI akan memeriksa kelengkapan administrasi 

dan kualifikasi dari EOI yang masuk, bagi para pendaftar yang tidak 

memenuhi persyaratan administrasi (tidak lengkap) dan tidak 

memenuhi kualifikasi, secara langsung dinyatakan gugur dan tidak 

dilanjutkan pada tahap berikutnya.  

6. Bagi para calon/pendaftar yang memenuhi persyaratan administratif 

akan diumumkan tanggal 2 Februari 2021, dan diinformasikan untuk 

mengikuti tahap verifikasi dan wawancara lebih lanjut. 
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7. Wawancara calon SR Tematik: Tahap Wawancara dilakukan tim 

seleksi pada waktu dan tempat yang akan ditentukan, baik on line atau 

off line. Wawancara merupakan proses diskusi antara calon SR Tematik 

dan tim seleksi atas penjelasan detail peminatan, rencana strategi dan 

kegiatan yang diajukan oleh calon SR Tematik. 

8. Pengumuman hasil wawancara: Tim seleksi akan 

merekomendasikan calon SR Tematik dengan hasil penilaian terbaik, 

selanjutnya akan dilakukan verifikasi.  

9. Uji tuntas (due diligence) untuk verifikasi calon SR Tematik dari 

hasil wawancara: Tahap verifikasi dilakukan melalui on line atau off 

line tim seleksi kepada organisasi untuk melakukan penilaian kapasitas. 

Penilaian tahap verifikasi akan menggunakan Capacity Assessment 

Tools dari GF yang akan disesuaikan untuk kebutuhan SR tematik.  

10.Pengumuman SR Tematik terpilih: Pengumuman SR Tematik terpilih 

dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021. 

 

D. TUGAS SUB RECIPIENT (SR) TEMATIK 

▪ Bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 

kegiatan di tingkat SR tematik serta memastikan bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan isi perjanjian dan rencana kerja serta 

dilaksanakan tepat waktu. 

▪ Bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis di tingkat 

Nasional dan Daerah tentang implementasi HAM, kesetaraan gender, 

dan inklusi sosial terkait dengan program TB. 

▪ Bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis di tingkat 

Nasional dan Daerah terkait dengan TB MDR. 

▪ Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemantauan dan umpan balik 

berbasis komunitas, pengembangan kelompok pasien TB dan 

peningkatan kapasitas bagi komunitas terdampak TB. 

▪ Bertanggung jawab meningkatkan kapasitas komunitas TB dalam 

memahami dan mempromosikan HAM, kesetaraan gender dan inklusi 

sosial dalam program TB.  

▪ Berkoordinasi dengan SR Daerah dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan. 

▪ Berkoordinasi dan melaporkan kegiatan pada Konsorsium Penabulu-

STPI sebagai PR Komunitas Program GF 2021-2023.  

▪ Memastikan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan di SR Tematik 

dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan PPP PR 

Konsorsium Penabulu-STPI.  

▪ Memastikan kualitas dan bertanggung jawab atas implementasi 

program, khususnya dalam pencapaian target tiap indikator dan 

penyerapan dana di tingkat Nasional dan  Daerah. 
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▪ Menjaga dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dengan 

mengikuti prosedur yang dipaparkan dalam Pedoman Pelaksanaan 

Proyek (PPP) PR Konsorsium Penabulu-STPI sesuai dengan ruang 

lingkup tanggung jawabnya.  

  

 

E. STRUKTUR SR TEMATIK 

Tim manajemen yang dibutuhkan dalam struktur SR Tematik berjumlah 5 

orang yang terdiri dari : 

▪ SR Manager (1 orang) 

▪ Finance dan Operation Coordinator (1 orang) 

▪ Program dan MEL Coordinator (1 orang) 

▪ Legal Human Right Staff (1 orang) 

▪ Community Development Staff (1 orang) 

 

 

F. KRITERIA SUB RECIPIENT (SR) TEMATIK 

 

Persyaratan umum:  

a) Terdaftar sebagai entitas legal di Kementerian Hukum dan HAM; 

b) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  

c) Alamat yang dapat diverifikasi;  

d) Profil organisasi dengan pengalaman kerja di bidang pendampingan 

pasien TBC; 

e) Kontribusi lembaga terhadap proyek, misalnya dalam bentuk ruang 

kantor, SDM, peralatan kantor, dan lain-lain; 

f) Memiliki kapasitas pengelolaan keuangan diatas 1 Milyar dalam 1 (satu) 

tahun dibuktikan dengan SOP keuangan dan hasil audit keuangan 

terakhir; 

g) Memiliki kapasitas dan pengalaman pengelolaan program TBC di tingkat 

Nasional dan Daerah; diutamakan yang pengalaman untuk 

program HAM, kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi 

pendampingan orang dengan TBC. 

h) Memiliki kapasitas dalam pengelolaan jaringan organisasi pasien TBC, 

monitoring dan evaluasi yang telah terbukti di tingkat Nasional dan 

Daerah; 

i) Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melaksanakan koordinasi 

pemangku kebijakan ditingkat Nasional dan Daerah.  

 

Persyaratan khusus (harus ada):  

a) Memiliki sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam mengelola 

dan melaksanakan program dukungan GF minimal 3 tahun; terutama 

dalam bidang HAM, kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk 

pendampingan orang dengan TB MDR;  
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b) Memiliki SDM sistem pengelolaan  keuangan  program dukungan GF 

yang ditunjukkan dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun; 

c) Memiliki komitmen menjalankan program selama 3 tahun masa 

program (2021 – 2023). 

d) Memiliki jaringan organisasi pasien TBC di seluruh Indonesia, minimal 

15 wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang dibuktikan 

dengan surat dukungan dari organisasi pasien TBC di daerah. 

e) Melampirkan proposal berisi tentang strategi pengelolaan program 

kegiatan untuk memenuhi capaian indikator SR Tematik. 

 

 

Calon SR Tematik mengirimkan Surat Pernyataan Minat (Expression of 

Interest/EOI), dengan melampirkan dokumen organisasi dalam bentuk PDF, 

sebagai berikut:  

1. Dokumen administrasi badan hukum, antara lain: Akta Notaris, Akta 

Kementerian Hukum dan HAM; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

dengan alamat yang dapat diverifikasi.  

2. Profil organisasi yang meliputi: Nama organisasi, nama pemimpin 

organisasi, alamat surat elektronik, nomor telepon, struktur 

organisasi dan status hukum organisasi dan pengalaman organisasi. 

3. Melampirkan SOP Pengelolaan Organisasi (program, keuangan, 

MONEV,  kode etik, dll). 

4. Melampirkan CV calon pelaksana program GF untuk SR Tematik. 

5. Surat pernyataan komitmen staff dan kelembagaan untuk 

menjalankan program sebagai SR Tematik untuk periode 2021 -

2023. 

6. Melampirkan surat dukungan dari jaringan organisasi pasien TBC, 

minimal 15 organisasi. 

 

 

G. KEGIATAN UTAMA SR TEMATIK  

Rangkaian kegiatan utama peningkatan kapasitas yang akan dilakukan oleh 

SR Tematik adalah:  

1. Pelatihan kesadaran HAM dan Gender kepada kader/pekerja 

kesehatan dan komunitas TBC.  

2. Melakukan kampanye public tentang TBC berbasis HAM, Gender, dan 

Inklusi Sosial.  

3. Pelatihan dan rekrutmen paralegal (level basic dan advance).  

4. Melakukan kolaborasi dengan organisasi dengan Organisasi Bantuan 

Hukum untuk penempatan paralegal.  

5. Melakukan kerja-kerja advokasi untuk mendukung pasien TBC 

berbasis HAM, Gender, dan Inklusi Sosial.  
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6. Melakukan respon komunitas terhadap stigma, diskriminasi,  

pelanggaran HAM dan hukum.   

7. Pengembangan mekanisme umpan balik berbasis komunitas.  

8. Melakukan dukungan layanan konseling komunitas oleh pendidik 

sebaya untuk pasien TBC.  

9. Menuliskan rencana kerja (work plan), laporan kegiatan dan laporan 

keuangan kepada PR TB Komunitas.  

 

 

 

H. PENUTUP  

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Rekrutmen/pemilihan SR Tematik untuk 

pelaksanaan program GF TB Komunitas tahun 2021-2023 dibawah PR 

Konsorsium Penabulu-STPI disusun dalam rangka memberikan petunjuk 

dan arahan proses rekrutmen SR Tematik bagi pemangku kepentingan 

terkait agar lebih efektif dan efisien dalam proses pelaksanaannya. Dengan 

demikian, SR Tematik dapat terpilih berdasarkan kemampuan, 

pengalaman, pemahaman dan ketrampilan teknis yang handal dan 

berpengalaman sehingga mampu melakukan tugas-tugasnya untuk 

mendukung upaya penanggulangan TBC sesuai dengan tujuan program 

Nasional Penanggulangan TBC. 

 

 

 


