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Ringkasan Eksekutif

 l Laporan ini mengkaji peluang dan tantangan 

pendanaan untuk 16 mitra lembaga riset dan 

kebijakan Knowledge Sector Initiative (KSI). 

Meskipun para mitra KSI merupakan fokus 

kajian, temuan dan rekomendasi relevan 

bagi lembaga riset dan advokasi lainnya di 

Indonesia.

 l Saat ini dana hibah inti diberikan kepada 

16 lembaga riset kebijakan dan advokasi 

Indonesia di bawah naungan KSI. Komitmen 

pendanaan awal selama tiga tahun (2014-

2017) memastikan tingkat stabilitas 

keuangan yang memungkinkan para mitra 

untuk memilih fokus penelitian tanpa 

memaksa mereka mundur sekaligus dari 

“pasar”. Namun, kesinambungan lembaga 

riset Indonesia dalam jangka panjang 

bergantung pada kemampuan beradaptasi 

dengan tren lembaga donor yang terus berubah 

dan kemampuan menarik sumber dukungan 

keuangan alternatif.  

 l Sebagian besar lembaga riset kebijakan 

dan advokasi yang didukung KSI sangat 

bergantung pada hibah dari para donor 

internasional dan memiliki sumber penghasilan 

alternatif yang sangat terbatas. Lima mitra 

telah mengembangkan sayap “pencari laba” 

untuk menghasilkan dana tambahan melalui 

kegiatan penyediaan layanan berbayar, yang 

kebanyakan berupa kursus pelatihan dan 

bantuan teknis di bidang keahlian mereka 

masing-masing. Hingga kini, beberapa mitra 

telah sukses menggalang dana dari sejumlah 

yayasan atau usaha di Indonesia. Terdapat 

pengecualian berupa dua lembaga riset 

kebijakan yang didirikan oleh para pengusaha 

Indonesia dan satu LSM yang kurang berhasil 

menarik donasi pribadi. Sejumlah mitra 

menerima dukungan dalam bentuk natura, 

baik berupa ruang perkantoran gratis maupun 

pekerjaan nirlaba dari para ahli yang mendukung 

perjuangan mereka. 

 l Hingga pertengahan 2014, tidak ada mitra yang 

memiliki rencana penggalangan dana strategis 

atau pengetahuan khusus tentang teknik-teknik 

penggalangan dana. Kebanyakan kegiatan 

yang berhubungan dengan donor dan penulisan 

proposal dianggap sebagai tanggung jawab  

para direktur eksekutif organisasi. 

 l Lembaga riset kebijakan dan advokasi yang 

disurvei pada pertengahan 2014 umumnya 

kurang memiliki etos penggalangan dana. 

Motivasi yang rendah untuk menggalang 

dana merupakan akibat dari akses yang relatif 

mudah terhadap pendanaan donor internasional 

selama 15 tahun terakhir. Kendala lain bagi 

penggalangan dana juga termasuk kurangnya 

keterampilan, rendahnya investasi publik untuk 

penelitian, batasan memberi dalam budaya 

Islam, lambatnya kemunculan filantropi korporat, 

serta sulitnya “menjual” penelitian sebagai barang 

publik (public good). 

 l Namun demikian, kajian ini menyimpulkan 

bahwa terdapat potensi bagi institut-institut 

penelitian Indonesia untuk mendiversifikasi 

pendapatan dan menghasilkan pendanaan dari 

sumber-sumber selain donor internasional. 

 l Lembaga riset kebijakan dan advokasi harus 

mulai menjajaki opsi-opsi pendanaan melalui 

yayasan-yayasan Indonesia yang berkepentingan 

dalam penelitian dan kebijakan publik, seperti 

Rajawali Foundation, untuk menciptakan 

perlindungan pada tingkat tertentu dari perubahan 

tren donor internasional. 

 l Mengingat keahlian mereka di bidang penelitian 

serta pengetahuannya mengenai teknik-teknik 
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penelitian, kebanyakan lembaga riset kebijakan 

dan advokasi berpotensi untuk menggalang dana 

melalui kegiatan-kegiatan “penghasilan aktif”. Hal 

ini membutuhkan investasi waktu dan sumber daya 

manusia yang lebih besar, dan pengembangan 

perangkat keterampilan yang berbeda. Walaupun 

demikian, investasi tersebut diperlukan beberapa 

mitra karena pengembangan arus penghasilan aktif 

mungkin merupakan satu-satunya jalur realistis 

untuk menggalang penghasilan tambahan. 

 l Sedikitnya sepertiga lembaga riset kebijakan 

dan advokasi yang disurvei memiliki potensi 

untuk menggalang dana dari perusahaan 

swasta karena sifat fokus penelitian mereka 

atau hubungan yang telah terjalin sebelumnya. 

Dengan pendekatan yang tepat, mereka bahkan 

dapat memanfaatkan dana tanggung jawab 

sosial perusahaan dan peluang-peluang sektor 

swasta lainnya. 

 l Tujuh organisasi berpotensi untuk menarik 

donasi pribadi terutama dari kelompok-kelompok 

pemangku kepentingan Indonesia yang 

mendukung perjuangan dan/atau tertarik dengan 

penelitian mereka. 

 l Mengakses sumber-sumber pendanaan baru 

memerlukan pengembangan rencana penggalangan 

dana strategis serta sumber daya manusia, 

keterampilan, pelatihan, dan infrastruktur teknologi 

informasi tambahan. Namun, bahkan bila 

kapasitas tersebut dikembangkan, mustahil untuk 

mengharapkan sumber-sumber pendanaan baru 

tersebut mampu menggantikan dukungan donor 

internasional dalam waktu dekat. Hingga terjadi 

perubahan dalam lingkungan pendukung yang 

lebih luas, institut-institut penelitian Indonesia akan 

terus bergantung pada donor internasional untuk 

bertahan. 

 l Dalam jangka pendek hingga menengah, 

kegiatan penggalangan dana baru diluncurkan 

untuk memperluas basis pendanaan organisasi. 

Kegiatan tersebut kemudian dapat diperluas secara 

bertahap seiring dengan munculnya peluang. 

Untuk mendapatkan peluang memperluas basis 

dukungan lembaga riset kebijakan, harus dilakukan 

pembinaan hubungan baru dan pengajuan 

permintaan donasi kepada yayasan dalam 

negeri, donor individu, dan kalangan bisnis. Demi 

mengamankan kesinambungan finansial, penting 

untuk menarik lebih banyak orang dalam komunitas 

guna mendukung perjuangan organisasi – orang-

orang yang memiliki keyakinan serupa dengan 

organisasi tersebut, mendukung misinya, dan 

menghargai penelitian dan keahliannya.

 l Atas dasar temuan-temuan dalam kajian 

pendahuluan ini, berikut rekomendasi yang 

diberikan: 

1. Lembaga riset kebijakan dan advokasi 

mitra KSI didorong untuk merancang 

atau merevisi keseluruhan rencana 

strategisnya untuk tiga hingga lima tahun 

mendatang, sebagai syarat awal untuk 

keberhasilan kegiatan penggalangan dana. 

2. Sebuah lokakarya dasar sehari tentang 

penggalangan dana perlu diadakan. Lokakarya  

ini akan memberikan keterampilan teknis (know-

how) dan teknik dasar penggalangan dana, 

serta merangsang ide-ide dan antusiasme untuk 

menggalang dana dari sumber-sumber baru. 

Acara tersebut contohnya diselenggarakan oleh 

institut Venture for Fund Raising dari Manila, dan 

melengkapi Business Development Workshop 

and Clinic yang diadakan pada April 2015.

3. Semua organisasi penelitian dan advokasi 

kebijakan yang tertarik harus didukung 

dengan pengembangan, implementasi, 

dan evaluasi terus-menerus atas strategi 

penggalangan dana yang dirancang 

khusus untuk mereka. Misalnya, dengan 

memakai jasa dari lembaga penggalangan 

dana setempat seperti PIRAC/Sekolah 

Fundraising, yang berbasis di Jakarta. 

4. Para mitra KSI harus didukung untuk 

menyusun  infrastruktur yang dibutuhkan 

untuk merencanakan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan 

penggalangan dana (teknologi informasi, 

sumber daya manusia, dan pelatihan).

5. Perkembangan menuju rekomendasi-

rekomendasi ini harus dikaji dalam waktu 12 

hingga 18 bulan untuk mengidentifikasi area 

yang dapat didukung lebih lanjut dan untuk 

membagikan kisah sukses serta pelajaran 

yang diambil dengan sesama mitra. 
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1.1 Latar Belakang

S
aat ini dana hibah inti diberikan kepada 16 lembaga riset 

kebijakan dan advokasi yang berbasis universitas dan 

independen di bawah naungan KSI. Tujuannya, untuk 

memperkuat kapasitas mereka dalam menghasilkan dan 

mengomunikasikan penelitian berkualitas untuk pembuatan kebijakan 

berbasis bukti.

Komitmen pendanaan awal selama tiga tahun (2014-2017) memastikan 

tingkat stabilitas keuangan yang memungkinkan para mitra KSI untuk 

memilih fokus penelitian tanpa harus memaksa mereka mundur sekaligus 

dari “pasar penelitian”. Hal ini memberikan para mitra posisi yang kuat untuk 

mengembangkan rencana penggalangan dana strategis dan mendapatkan 

penghasilan tambahan dari sumber-sumber selain donor internasional. 

Kesinambungan lembaga riset Indonesia dalam jangka panjang 

bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan tren donor yang 

berubah dan kemampuan menjajaki sumber dukungan keuangan alternatif. 

Diversifikasi penghasilan merupakan satu-satunya cara untuk berlindung 

dari berkurangnya pendanaan donor internasional dan untuk memperluas 

basis dukungan bagi pekerjaan penelitian dan advokasi para mitra di tengah 

masyarakat Indonesia. 

Dukungan terhadap lembaga riset Indonesia sangat penting untuk 

mengembangkan dan mengimplementasikan rencana penggalangan dana 

strategis guna meningkatkan kesinambungan organisasi dan mengurangi 

ketergantungan terhadap bantuan pengembangan dalam jangka yang lebih 

panjang. 

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Studi
Studi ini memberikan kajian pendahuluan tentang potensi penggalangan 

dana bagi lembaga-lembaga riset Indonesia. Studi ini memeriksa kegiatan 

penggalangan dana di masa lampau dan masa kini serta kapasitas 

penggalangan dana para mitra KSI, dan menjajaki sumber pendanaan baru 

yang potensial untuk beragam penelitian berbasis universitas dan institut 

Pendahuluan 1
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penelitian kebijakan independen serta LSM.1 

Kajian pendahuluan ini secara khusus 

membahas pertanyaan-pertanyaan utama 

berikut ini: 

1. Peluang penggalangan dana apa yang 

tersedia untuk lembaga-lembaga riset 

kebijakan di Indonesia? 

2. Bagaimana variasi peluang penggalangan 

dana menurut jenis organisasinya? 

3. Kegiatan penggalangan dana apa yang 

telah dilakukan oleh lembaga-lembaga riset 

kebijakan? Kegiatan apa saja yang sukses 

dan apa alasannya? 

4. Lembaga riset kebijakan mana yang telah 

mengupayakan kegiatan penggalangan dana 

tapi gagal? Mengapa mereka gagal? 

5. Sejauh mana pengetahuan para mitra KSI 

tentang penggalangan dana? 

6. Apakah ada pelajaran tentang penggalangan 

dana yang dapat diambil dari think tank di 

1  Studi ini merupakan versi modifikasi dari laporan asli yang 
ditugaskan oleh KSI, yang dimaksudkan untuk distribusi yang 
lebih luas. Beberapa informasi yang lebih terperinci tentang 
kegiatan organisasi mitra di masa lampau, masa kini, serta 
yang bersifat prospektif dihilangkan atau dibuat anonim.

negara-negara lainnya? 

7. Bagi lembaga riset kebijakan yang telah 

mengembangkan strategi penggalangan 

dana, bagaimana kualitas strategi tersebut 

dan bagaimana cara memperbaikinya? 

8. Haruskah KSI berinvestasi guna 

mengembangkan strategi penggalangan 

dana untuk lembaga riset kebijakan? Jika 

iya, pendekatan apa yang direkomendasikan 

dan sumber daya apa yang diperlukan? 

Makalah ini membahas pertanyaan-

pertanyaan tersebut dan memberikan 

rekomendasi untuk memperkuat kapasitas 

lembaga riset kebijakan dalam menghasilkan 

pendapatan dari sumber-sumber alternatif.

1.3 Memahami Penggalangan Dana
Penggalangan dana dipahami sebagai 

fungsi pokok institusi yang didasari pada 

perencanaan organisasi jangka panjang, 

didukung dan diperjuangkan oleh manajemen 

senior dan dewan organisasi, serta 

diintegrasikan secara kokoh dalam setiap 

aspek kehidupan dan kegiatan berorganisasi. 

Tabel 1: Sumber Penghasilan Lembaga Riset Kebijakan dan Advokasi Mitra KSI

Jenis Karakteristik Sumber

Hibah Pendanaan jangka 
pendek hingga 
menengah, berbasis 
proyek atau hibah 
dana inti

Pemerintah internasional atau dalam 
negeri, yayasan internasional atau 
dalam negeri, organisasi internasional, 
hibah penelitian internasional, 
penelitian yang ditugaskan

Pemberian/
Donasi

Dana sumbangan 
(uang dan gedung), 
donasi yang diberikan 
sekali atau yang 
bersifat teratur

Donor individu atau korporat 

Penghasilan 
aktif

Penghasilan dari 
kegiatan pencarian 
laba seperti kursus 
pelatihan dan bantuan 
teknis bagi LSM, 
penjualan buku, dll.

Organisasi internasional, pemerintah 
dalam negeri, kelompok kepentingan 
dalam negeri (pengusaha, advokat, 
dll.)

Kontribusi dalam 
bentuk natura

Penyediaan ruang 
perkantoran, beasiswa, 
pekerjaan nirlaba, dll.

Individu atau kelompok (yayasan, 
universitas, pengusaha)
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Studi ini mengadopsi definisi luas dari 

“penggalangan dana”. Lebih banyak definisi 

penggalangan dana yang tradisional hanya 

merujuk pada dana yang digalang dari sumber-

sumber filantropi (misalnya, pemberian 

dan donasi dari individu, perusahaan atau 

yayasan swasta). Dalam studi ini, kami 

menggunakan istilah tersebut untuk merujuk 

pada semua jenis kegiatan yang memberikan 

penghasilan, termasuk layanan penelitian, 

advokasi, dan pelatihan berbayar. Tabel di 

atas mengidentifikasi sumber pendapatan 

yang lazim bagi lembaga riset kebijakan dan 

advokasi mitra KSI.

1.4 Metodologi
Informasi untuk kajian pendahuluan ini 

dikumpulkan melalui wawancara formal 

dengan perwakilan dari 16 mitra KSI. Profil 

singkat masing-masing mitra terdapat di 

Lampiran A. Sebagian besar wawancara 

dilakukan secara tatap muka dan berlangsung 

selama satu hingga dua jam. Mereka yang 

bertempat di luar Jakarta diwawancarai 

melalui Skype atau telepon. Informasi 

tambahan dikumpulkan selama kegiatan 

perhubungan berkala dan implementasi 

hibah dana inti selama tahun 2014 dan 2015. 

Konsultasi lebih lanjut mencakup kunjungan 

ke yayasan-yayasan Indonesia, percakapan 

dengan para ahli di bidang filantropi Islam dan 

lembaga riset kebijakan lainnya di Indonesia 

dan luar negeri, serta kontak dengan institut-

institut penggalangan dana nirlaba di Jakarta 

dan Manila. Lihat Lampiran B untuk daftar 

lengkap. 

Studi ini lebih lanjut memanfaatkan 

keahlian penggalangan dana selama lebih 

dari sepuluh tahun di sektor nirlaba, informasi, 

dan sumber daya yang tersedia bagi publik 

tentang penggalangan dana untuk lembaga 

riset internasional dan lembaga think tank, 

yang diacu sebagaimana mestinya.   
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2.1 Sumber Penghasilan Saat Ini bagi Lembaga Riset Kebijakan 
dan Advokasi Mitra KSI

Hibah

H
ibah dari donor internasional merupakan sumber penghasilan utama 

bagi hampir semua mitra KSI. Hibah biasanya tersedia untuk proyek, 

penelitian yang ditugaskan, dan keikutsertaan dalam studi multinegara. 

Dana hibah inti yang disediakan oleh pemerintah Australia di 

bawah naungan KSI merupakan bagian dari program ambisius untuk memperkuat 

penelitian kebijakan dan pembuatan kebijakan berdasarkan bukti di Indonesia. 

Meskipun beberapa mitra KSI telah memiliki akses terhadap dana hibah inti di masa 

lampau dan beberapa memiliki akses terhadap hibah dari program DFAT lainnya, 

termasuk Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ) dan Program 

Representasi (ProRep) yang didanai oleh USAID, pendanaan KSI mewakili sumber 

utama dukungan keuangan bagi sebagian besar mitra. 

Hampir separuh lembaga riset kebijakan dan advokasi yang didukung oleh 

KSI bergantung sepenuhnya pada hibah dari donor internasional sebagai satu-

satunya sumber penghasilan mereka. Sejumlah organisasi didirikan oleh donor 

internasional atau memiliki hubungan jangka panjang dengan satu atau lebih 

badan pemberi hibah. 

Pemberian/Donasi
Saat ini, hanya satu mitra yang sudah mapan, yang didanai hampir secara 

eksklusif oleh sumber-sumber dalam negeri Indonesia melalui dana sumbangan 

dan akses terhadap ruang perkantoran. Situasi ini tidak lazim terjadi di antara 

lembaga-lembaga riset di Indonesia. Tidak ada organisasi lainnya yang dikunjungi 

selama penelitian, yang menerima donasi dari filantropi individu atau kalangan 

usaha di Indonesia. Namun demikian, dua mitra menyatakan bahwa kegiatan 

operasional mereka didukung oleh suatu yayasan yang didirikan oleh pendiri 

organisasi sehingga dapat menutupi potensi kekurangan anggaran.

Hanya satu LSM yang berhasil mengamankan donasi pribadi dalam skala kecil 

pada satu kesempatan (lihat di bawah). 

Kegiatan dan Kapasitas 
Penggalangan Dana Para 
Mitra KSI Hingga Kini

2
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Penghasilan Aktif
Sejumlah mitra KSI telah mengembangkan 

sayap “usaha” organisasi untuk menghasilkan 

dana tambahan melalui kegiatan penyediaan 

layanan berbayar, yang kebanyakan berupa 

kursus pelatihan dan/atau bantuan teknis di 

bidang keahliannya masing-masing. Sebagai 

contoh, PKMK memberikan lokakarya pelatihan 

untuk para manajer rumah sakit mengenai 

keterampilan manajemen keuangan dan 

membantu rumah sakit membangun sistem 

manajemen keuangan mereka. SurveyMETER, 

yang mengadakan survei rumah tangga dalam 

skala besar, juga memberikan pelatihan analisis 

data bagi para peneliti dan pembuat kebijakan. 

Salah satu organisasi yang lebih maju dalam hal 

penghasilan aktif adalah PSHK, lembaga riset 

kebijakan yang berfokus pada reformasi hukum, 

yang mendirikan sayap komersial dari organisasi 

nirlabanya pada 2000. PSHK kini menawarkan 

kursus pelatihan berbayar untuk isu hukum 

dan hukum perdagangan kepada para anggota 

parlemen dan komunitas usaha internasional. 

PSHK juga memeroleh penghasilan dari 

para advokat melalui langganan jurnal online, 

hukumonline.com dan Sekolah Hukum 

Indonesia Jentera yang diluncurkan pada 

pertengahan 2015. Menurut direkturnya, salah 

satu moto PSHK adalah, “Jika orang bersedia 

membayar, artinya mereka mendapatkan nilai 

dari pekerjaan kita.” 

Sekitar sepertiga mitra KSI mulai 

mempertimbangkan untuk menawarkan kursus 

pelatihan berbayar (beberapa di antaranya 

telah memberikan pelatihan yang didanai 

oleh donor dan, sebab itu, bersifat gratis bagi 

para penerima manfaat), sementara sepertiga 

yang lain tidak memiliki rencana konkret untuk 

mengembangkan kegiatan di bidang ini. Meskipun 

kebanyakan mitra KSI mengidentifikasi bahwa 

penghasilan aktif memiliki potensi terbesar untuk 

mendiversifikasi basis pendapatan mereka, 

saat ini penghasilan aktif hanya merupakan 

bagian yang sangat kecil dari pendapatan 

organisasi. Bagian terbesar masih disediakan 

oleh donor internasional, bahkan bagi mereka 

yang memiliki kapabilitas pengembangan 

bisnis yang lebih maju seperti PSHK. 

Kontribusi Dalam Bentuk Natura
Meski jarang dianggap sebagai sumber 

penghasilan, kontribusi dalam bentuk natura 

dapat memberikan nilai yang signifikan bagi 

lembaga riset kebijakan. Sebagai contoh, 

banyak lembaga penelitian berbasis universitas 

yang memiliki akses terhadap ruang perkantoran 

gratis (dan terkadang komputer atau tunjangan 

perjalanan), yang secara signifikan mengurangi 

biaya operasional. Beberapa memiliki 

akses bebas biaya terhadap jasa teknis 

dan penasihat. Para direktur dari dua LSM 

melaporkan bahwa para ahli (para peneliti 

dan advokat) terkadang melakukan pekerjaan 

pro bono bagi mereka karena mendukung 

perjuangan organisasi. Rajawali Foundation 

menawarkan beasiswa kepada satu lembaga 

penelitian untuk mengirimkan dua stafnya ke 

Amerika Serikat guna menerima pelatihan 

manajemen. Institut Penelitian SMERU, 

SEKNAS FITRA, dan yang lainnya telah 

memanfaatkan program relawan seperti 

Australian Volunteers International (AVI) 

secara efektif. Namun harus diperhatikan, 

bahwa program relawan internasional seperti 

AVI juga cenderung didanai oleh donor.

2.2 Strategi Penggalangan Dana 
Para Mitra KSI Saat ini

Tidak ada organisasi mitra KSI yang saat 

ini memiliki (atau mampu menceritakan kepada 

kami) strategi penggalangan dana yang secara 

sistematis menggambarkan langkah-langkah 

untuk meningkatkan dan/atau mendiversifikasi 

basis pendapatannya. Organisasi yang sukses 

berkesinambungan secara keuangan umumnya 

memiliki rencana penggalangan dana strategis 

yang mencakup unsur-unsur berikut ini:

1. Analisis  situasional (kegiatan 

penggalangan dana organisasi hingga 

kini, hambatan dan peluang penggalangan 

dana – faktor internal dan eksternal, 

analisis SWOT, posisi di “pasar”, dll.) 

2. Definisi target keuangan dan kerangka 

waktu yang jelas

3. Identifikasi kelompok pemangku kepentingan 

(kontributor potensial)
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4. Pilihan teknik-teknik penggalangan dana 

yang sesuai 

5. Identifikasi sumber daya yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan penggalangan 

dana (staf penggalangan dana khusus, 

dana untuk kegiatan, sistem TI, dll.)

6. Garis besar rencana proyek dan jadwal 

waktu yang konkret untuk implementasi 

dan evaluasi kegiatan

7. Pengaturan sistem untuk memantau 

keberhasilan penggalangan dana (basis 

data donor, sistem untuk menelusuri 

tanggapan donor dan laba atas investasi, dll.)

Meskipun para mitra KSI mungkin belum 

menyusun rencana penggalangan dana 

strategis seperti itu, sebagian besar dari peserta 

konsultasi menyatakan bahwa mereka telah 

memiliki atau sedang mempersiapkan rencana 

strategis tahun jamak untuk keseluruhan 

organisasi atau telah berencana membuat 

rencana tersebut untuk 2014-2015. Dalam 

beberapa kasus, rencana-rencana tersebut 

juga mencakup kegiatan “pengembangan 

usaha” untuk memulai atau memperluas arus 

penghasilan aktif. 

Meskipun rencana strategis tidak selalu 

mencakup semua unsur utama yang diperlukan, 

rencana-rencana tersebut tetap merupakan 

langkah pertama yang penting menuju 

keberhasilan penggalangan dana untuk dua 

alasan utama. Pertama, suatu rencana strategis 

menjabarkan visi dan misi dari suatu organisasi. 

Rencana strategis mendefinisikan bisnis inti 

dan arah tujuan yang rencananya akan diambil 

oleh organisasi tersebut pada tahun-tahun 

mendatang. Rencana strategis memberikan 

panduan tentang pekerjaan penelitian dan 

advokasi dari hari ke hari serta pilihan-pilihan 

proyek. Tujuan dan kegiatan yang digambarkan 

dalam rencana strategis dapat dikomunikasikan 

kepada para donor potensial, yang akan 

meningkatkan kepercayaan donor bahwa 

sumber daya akan digunakan secara efisien. 

Pentingnya perencanaan strategis yang sehat 

merupakan salah satu pelajaran yang diambil 

dari program uji coba KSI dan dari pengalaman 

lembaga think tank internasional lainnya 

(lihat 4.4 untuk informasi lebih lengkap). Para 

penggalang dana ahli sepakat bahwa struktur 

tata kelola internal yang lemah dan kurangnya 

perencanaan strategis serta kepatuhan terhadap 

rencana kegiatan merupakan kendala utama 

dalam menarik dukungan untuk jangka yang lebih 

panjang. 

Kedua, strategi penggalangan dana yang 

lebih terperinci sangat sesuai untuk rencana 

strategis yang lebih luas dan harus disesuaikan 

dengan, atau setelah selesainya, strategi 

sebelumnya. Menyusun strategi penggalangan 

dana tanpa rencana strategis hampir sama 

dengan sia-sia, karena pertanyaan yang lebih 

besar tentang arah, tujuan penelitian, dan advokasi 

perlu diklarifikasi sebelum sumber pendanaan yang 

sesuai dapat diidentifikasi dan diakses. 

Para mitra KSI dengan rencana strategis 

yang kokoh berada di posisi yang tepat untuk 

mengembangkan rencana penggalangan dana 

tahun jamak. Sementara mereka yang saat 

ini masih mengembangkan rencana strategis, 

memiliki peluang untuk menyertakan dan 

memetakan kegiatan penggalangan dana 

sebagai bagian dari proses yang sama, atau 

segera setelah tahapan itu tercapai. 

2.3 Pengetahuan Para Mitra KSI 
tentang Penggalangan Dana Saat Ini

Organisasi mitra KSI mengakui bahwa 

mereka tidak memiliki pengetahuan mendalam 

tentang teknik-teknik penggalangan dana, 

dan bahwa keterampilan tersebut tidak dapat 

ditemukan pada manajemen senior, dewan, 

atau staf organisasi. Hal ini tidak mengejutkan 

karena filantropi belum memainkan peran 

besar dalam masyarakat Indonesia dan 

penggalangan dana memerlukan keterampilan 

teknis (know-how) khusus yang belum tersedia 

secara luas. Bahkan, yayasan besar seperti 

Sampoerna Foundation, mempekerjakan staf 

dengan pengalaman pemasaran dan humas 

untuk melaksanakan kegiatan penggalangan 

dana, bukan para spesialis penggalang 

dana nirlaba. Hal ini menyiratkan bahwa 

organisasi Indonesia masih harus belajar 

banyak dari negara-negara lain, khususnya 

negara berpenghasilan menengah yang telah 
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bertransisi atau saat ini sedang bertransisi 

dari kebergantungan pada dukungan donor 

internasional ke sumber pendanaan dalam negeri.

Hingga kini, kebanyakan kegiatan 

perhubungan donor dan penulisan proposal 

merupakan tanggung jawab manajemen senior, 

khususnya para direktur eksekutif. Situasi ini 

menimbulkan potensi risiko terhadap keamanan 

pendanaan (dan reputasi) organisasi apabila 

direktur eksekutif meninggalkan organisasi 

tersebut. Membangun kapasitas kelompok staf 

yang lebih luas untuk ikut serta dalam kegiatan 

penggalangan dana merupakan langkah 

yang sangat penting untuk mengurangi risiko 

ini. Sejumlah orang, manajemen dan staf, perlu 

diberikan pelatihan keterampilan menulis proposal 

dan teknik penggalangan dana, termasuk 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan. 

Mengingat kecilnya organisasi sejumlah institut 

penelitian kebijakan dan LSM, maka tidak realistis 

untuk menyarankan perekrutan ahli penggalangan 

dana khusus – meskipun para penggalang 

dana sering kali “memeroleh” gaji dengan cara 

meningkatkan penghasilan organisasi lebih tinggi 

dari biaya mereka. Opsi lain mencakup pelatihan 

sejumlah staf yang telah ada untuk mengerjakan 

beberapa tugas penggalangan dana, atau 

merekrut satu orang untuk menangani komunikasi, 

advokasi, dan penggalangan dana penelitian 

sebagai bagian dari portofolio mereka. Organisasi 

yang lebih besar dengan sumber daya manusia 

yang lebih banyak sebaiknya mempertimbangkan 

untuk mempekerjakan (atau melatih) seorang 

penggalang dana khusus. 

Studi ini menemukan bahwa organisasi-

organisasi yang didukung KSI tidak memiliki 

motivasi yang tinggi untuk terlibat dalam 

kegiatan penggalangan dana. Menggalang 

dana dari sumber-sumber baru adalah 

hal sulit; diperlukan keterampilan khusus, 

komitmen waktu, dan energi yang besar. 

Sejumlah organisasi mengakui bahwa mereka 

terbiasa didekati oleh para pendonor yang 

menawarkan hibah, dan tidak terbiasa bersaing 

untuk memeroleh dana. Selama satu dekade 

terakhir, sejumlah organisasi berada di posisi 

dengan mereka dapat mengambil dan memilih 

proyek yang paling sesuai dengan kepentingan 

penelitian mereka. Meskipun ada peningkatan 

kesadaran tentang tren donor dan fokus 

yang dapat berubah setiap waktu, perubahan 

tersebut secara umum tidak dianggap sebagai 

ancaman yang segera terjadi. Tanpa rasa 

terdesak, banyak pihak kekurangan motivasi 

untuk menempatkan sumber daya manusia 

yang langka untuk kegiatan penggalangan dana 

baru, yang sepertinya akan menghasilkan laba 

atas investasi yang jauh lebih kecil ketimbang 

menulis proposal hibah kepada donor yang 

telah ada. Namun, organisasi dengan posisi 

keuangan yang lebih lemah mengungkapkan 

minat yang lebih besar untuk mengembangkan 

rencana penggalangan dana strategis baru. 

2.4 Kegiatan Penggalangan Dana di 
Masa Lampau – Keberhasilan dan 
Kegagalan

Dalam skala kecil, sejumlah mitra KSI telah 

berupaya untuk menggalang dana dari sumber-

sumber baru dengan hasil yang beragam.

 l Pada  2007,  suatu  institut penelitian 

kebijakan yang berfokus pada 

pengembangan ekonomi daerah mendirikan 

suatu lengan pencari laba terpisah untuk 

meningkatkan penghasilan dengan 

memberikan kursus pelatihan kepada 

komunitas usaha setempat dan pemerintah 

daerah. Menurut pandangannya, upaya itu 

gagal hanya karena institut tidak memiliki 

cukup staf untuk menerapkan kegiatan 

tersebut.  

 l Dalam upayanya mengurangi kemiskinan 

dan memberdayakan masyarakat, sebuah 

LSM mencoba menggalang dana bermitra 

dengan para petani untuk menjual buah dan 

sayur di pasar setempat. Proyek tersebut 

dihentikan karena jarak ke pasar terlalu 

jauh bagi kesinambungan sistem tersebut.  

 l Selama 2011, suatu lembaga penelitian 

berbasis universitas melakukan negosiasi 

yang intens dengan perusahaan Indonesia 

yang telah menunjukkan minat untuk 

mendukung program pendidikan Islam 

dari institut tersebut. Kolaborasi tersebut 

berhenti ketika perusahaan tersebut 

mengganti fokus kegiatan tanggung jawab 
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sosial perusahaannya. 

 l Suatu institut penelitian kebijakan 

independen yang besar menggambarkan 

upaya-upaya yang gagal dalam menggalang 

dana dari usaha-usaha swasta. Lembaga 

itu menghubungkan kegagalannya dengan 

fakta bahwa perusahaan pada umumnya 

tidak tertarik untuk mendanai penelitian. 

 l Suatu organisasi penelitian independen 

yang sudah mapan lainnya mencoba 

pendekatan berbeda untuk meminta 

dukungan dari komunitas bisnis. Beberapa 

tahun lalu, organisasi itu membentuk 

klub “sahabat organisasi”. Para pebisnis 

individu didorong untuk mengambil opsi 

bertingkat dalam mendonasikan uang. 

Bergantung pada ukuran donasi, mereka 

dijanjikan sejumlah layanan sebagai 

imbalannya, seperti jurnal bulanan berisi 

publikasi penelitian, berita terbaru secara 

berkala tentang isu politik dan akses 

terhadap makalah penelitian melalui 

laman situs organisasi tersebut. Menurut 

wakil direktur organisasi itu, operasi 

tersebut tidak berjalan. Menariknya, hal 

ini bukan disebabkan oleh kurangnya 

minat; ada beberapa orang yang sangat 

bersedia untuk mengikuti skema ini, tetapi 

organisasi tidak memiliki sistem atau 

kapasitas untuk menghasilkan produk 

informasi dengan kualitas yang memadai 

dalam memenuhi layanan yang dijanjikan. 

 l Selama kampanye antikorupsi nasional 

pada 2009, PSHK menjual barang 

dagangan kampanye seperti baju 

kaus dan payung kepada masyarakat. 

Meski manajemen PSHK mengakui 

bahwa laba atas investasi termasuk kecil 

(dalam hal waktu dan uang), keikutsertaan 

dalam kegiatan tersebut tetap dirasakan 

bermanfaat untuk menumbuhkan semangat 

dan rasa kesatuan di antara staf mereka. 

 l ELSAM, LSM advokasi hak asasi 

manusia, melakukan satu-satunya kegiatan 

penggalangan dana yang benar-benar 

sukses, yang kita pelajari sebagai bagian 

dari studi ini. Beberapa tahun lalu, 

ELSAM menyelenggarakan suatu acara 

di tengah masyarakat untuk mendukung 

korban pelanggaran hak asasi manusia. 

Donasi acara digunakan sebagai hibah 

bagi para korban untuk membangun 

usaha kecil seperti warung makan, 

dll. Manajemen ELSAM percaya bahwa 

kegiatan tersebut berhasil karena membumi 

dengan masyarakat setempat dan karena 

perjuangan memiliki wujud nyata – sentuhan 

kemanusiaan yang tanpa hal itu ide tentang 

hak asasi manusia hanya bersifat abstrak. 

ELSAM saat ini merupakan satu-satunya 

mitra KSI yang meminta donasi pribadi di 

laman situsnya. Namun demikian, ELSAM 

mengakui bahwa belum ada uang yang 

digalang melalui saluran ini, dengan catatan 

bahwa orang Indonesia masih sangat 

enggan mendonasikan uang dengan cara ini. 

Ternyata upaya penggalangan dana pada 

masa lampau kerap mematahkan semangat 

para mitra KSI. Pengalaman hingga kini gagal 

meyakinkan banyak organisasi bahwa mereka 

memiliki potensi untuk menggalang uang dari 

para pemangku kepentingan yang baru. 

Namun, para mitra KSI sebaiknya merenungkan 

alasan gagalnya kegiatan mereka. Jelas bahwa 

lingkungan memainkan peran, tapi demikian juga 

keterampilan teknis (know-how). Kebanyakan 

kegiatan penggalangan dana sebelumnya 

tampaknya diselenggarakan tanpa perencanaan 

dan penyusunan strategi yang matang, dan tanpa 

pertimbangan yang memadai tentang waktu dan 

sumber daya yang diperlukan untuk memastikan 

keberhasilannya. Meskipun penggalangan dana 

selalu memiliki unsur tak terduga, pengamatan 

awal menunjukkan bahwa sejumlah kegagalan 

seharusnya dapat dihindari dengan strategi 

yang lebih baik, investasi yang lebih besar 

pada sumber daya manusia, dan konsistensi 

yang lebih baik dalam implementasi. Temuan 

dari studi ini menunjukkan bahwa terdapat 

potensi yang lebih besar untuk menggalang 

dana dari para donor baru – setidaknya bagi 

beberapa mitra KSI – dari yang disadari oleh 

para mitra. Peluang-peluang tersebut digali 

di bagian 4. 
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B
agian ini menjajaki lingkungan yang lebih luas tempat institut 

penelitian Indonesia beroperasi, dan mengidentifikasi faktor-

faktor yang membatasi potensi pengembangan kegiatan 

penggalangan dana di luar sumber-sumber tradisional. 

3.1 Pendanaan Pemerintah yang Terbatas untuk Penelitian
Kebanyakan mitra KSI yang mengikuti konsultasi untuk studi ini menyebutkan 

kurangnya investasi pemerintah Indonesia untuk penelitian sebagai kendala 

utama dalam memeroleh kesinambungan keuangan yang lebih baik dan mandiri 

dari donor internasional. Dibandingkan dengan para pemimpin perekonomian 

regional seperti China dan Korea Selatan, serta negara-negara berpenghasilan 

menengah lainnya yang sebanding, seperti Brazil dan Meksiko, investasi 

Indonesia untuk penelitian sangat rendah (AusAID 2012). Investasi per kapita 

Malaysia untuk penelitian dan pengembangan 20 kali lipat dari Indonesia (lihat 

tabel di bawah).

Meskipun peluang pendanaan memang langka, tidak ada jalur lain yang 

diketahui yang dapat menyalurkan dana pemerintah untuk penelitian swadaya 

masyarakat di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan, apalagi menyediakan hibah 

dana inti untuk organisasi penelitian independen (AusAID 2012). Organisasi 

penelitian nirlaba secara apriori dikecualikan dari proses tender untuk hibah 

pemerintah yang lebih besar; proses birokrasi yang rumit dan korupsi 

merupakan disinsentif tambahan (Suryadarma dkk. 2011). Institut penelitian 

berbasis universitas tidak memiliki akses terhadap bantuan langsung 

universitas mereka dan harus mencari dana untuk menutup gaji para peneliti 

dan biaya overhead lainnya (tidak termasuk ruang perkantoran). Kecuali 

apabila terjadi perbaikan lingkungan umum pendanaan, institut penelitian 

kebijakan berbasis universitas dan independen serta LSM terpaksa terus 

menggalang dana dari sumber-sumber lainnya. 

3Lingkungan Penggalangan 
Dana untuk Institut 

Penelitian di Indonesia 
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penggalang dana yang menyasar sumber-

sumber pribadi di Indonesia, terutama 

mengingat populasi negara ini yang sangat 

besar. Namun, pada kenyataannya terdapat 

kendala krusial dalam mengakses donasi ini 

– umumnya bagi LSM dan khususnya bagi 

institut-institut penelitian. 

Meskipun memberikan donasi merupakan 

kesatuan dari budaya Indonesia, pemberian 

filantropi didominasi oleh motivasi dari 

pengajaran agama. Mayoritas donasi 

pribadi diberikan kepada lembaga agama 

tradisional seperti masjid, sekolah, dan 

organisasi lainnya yang berbasis iman, 

atau kepada kerabat dan teman, korban 

kejahatan, atau untuk orang miskin (PIRAC 

2002). 

Seorang ahli filantropi Islam, Amelia 

Fauza, menegaskan bahwa nilai-nilai 

Islam dan pengajaran Alquran, serta 

hukum agama, membatasi bentuk-bentuk 

pemberian. Institut penelitian kebijakan, 

termasuk yang memiliki latar belakang dan 

fokus penelitian keagamaan, umumnya 

melihat bahwa mereka dikecualikan dari 

daftar penerima donasi amal tersebut. 

Menurut laporan PIRAC, penyebab lainnya 

orang-orang memberikan donasi secara 

teratur adalah demi bantuan kemanusiaan, 

3.2 Budaya Islam dalam Memberi: 
Peluang dan Batasan bagi Lembaga 
Riset Kebijakan dan Advokasi

World Giving Report tahun 2013, suatu 

indeks yang didasarkan pada hasil jajak 

pendapat lembaga Gallup yang memberikan 

peringkat terhadap kecenderungan 

negara-negara dalam memberikan donasi, 

menempatkan Indonesia pada peringkat 

17 di dunia, setara dengan Hong Kong dan 

Islandia, dan jauh di depan negara lainnya 

di kawasan tersebut, seperti Thailand (38), 

Singapura (54), atau India (93) (CAF 2013). 

Sebanyak 63%  orang Indonesia dilaporkan 

memberikan uang untuk amal secara 

teratur, sementara 30% menyumbangkan 

waktu mereka dan 40% menyatakan bahwa 

mereka bersedia membantu orang asing.

Studi yang lebih awal, Investing in 

Ourselves - Giving and Fund Raising in 

Indonesia, yang dilakukan oleh Pusat 

Penelitian dan Advokasi Kepentingan 

Publik Indonesia (PIRAC) juga menemukan 

bahwa orang Indonesia dalam proporsi yang 

sangat besar – sekitar 98% – secara teratur 

memberi bantuan keuangan atau dalam 

bentuk natura (PIRAC 2002). 

Di permukaan, temuan tersebut 

tampaknya sangat menjanjikan bagi para 

Tabel 2: Belanja Negara per Kapita untuk Penelitian dan Pengembangan 
dalam Dolar AS (2014)

    

Sumber: SCImago
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khususnya untuk dampak bencana alam. 

Terdapat indikasi perubahan awal di 

lingkungan penggalangan dana di Indonesia. 

Sejumlah organisasi dan badan amal nirlaba 

internasional, seperti World Wide Fund for 

Nature (WWF), Greenpeace dan UNICEF, 

melaporkan peningkatan keberhasilan 

dalam memanfaatkan donasi pribadi di 

Indonesia. Hal ini dapat merupakan indikasi 

perubahan yang bertahap atau perluasan 

dalam budaya memberi. Meskipun demikian, 

mungkin butuh waktu bertahun-tahun 

sebelum budaya memberi dapat meluas ke 

organisasi-organisasi penelitian – karena 

pekerjaan mereka dipandang kalah penting 

ketimbang perjuangan kemanusiaan dan 

lingkungan hidup yang lebih luas.

3.3 Lambannya Kemunculan 
Filantropi Perusahaan

Sumber pemberian dan donasi lain 

yang memungkinkan adalah di sektor 

swasta Indonesia. Pada 2002, sebanyak 

75 perusahaan nasional dan multinasional 

membentuk lembaga payung yang disebut 

“Forum Korporat untuk Pengembangan 

Masyarakat” untuk mendorong sumbangan 

perusahaan di Indonesia (Rusdiana dan 

Saidi 2008). 

Namun, peran dan kepentingan sektor 

swasta di filantropi berkembang lambat. 

Salah satu alasannya, berbeda  dengan  

banyak  negara Barat, hanya ada sedikit 

insentif seperti pengurangan pajak bagi 

perusahaan agar terlibat dalam kegiatan-

kegiatan berorientasi sosial. 

Sejumlah perusahaan yang lebih besar 

menyalurkan uang untuk alasan sosial 

melalui dana Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan atau dengan mendirikan 

yayasan sendiri. Bukannya memberikan 

hibah melalui proses permohonan kompetitif, 

yayasan-yayasan seperti Sampoerna atau 

Ancora mendistribusikan uang melalui 

kegiatan yang mereka atur sendiri atau 

melalui para perantara yang dipilih dengan 

hati-hati. Karena yayasan-yayasan tersebut 

berupaya untuk mengangkat profil publik 

perusahaan induk, mereka cenderung 

berfokus pada perjuangan yang memiliki 

wujud, seperti membangun sekolah atau 

memberikan beasiswa kepada anak-anak 

yang kurang mampu, acara-acara bermanfaat 

publik yang dapat dikomunikasikan dengan 

mudah melalui kegiatan pemasaran dan 

hubungan masyarakat, dan bukannya untuk 

isu-isu yang lebih abstrak seperti ilmu sosial 

dan penelitian kebijakan publik (Rajawali 

Foundation merupakan pengecualian yang 

menonjol dalam hal ini). 

Sejumlah mitra KSI mengangkat 

kekhawatiran tentang masalah 

etis ketika ditanya apakah mereka 

telah mempertimbangkan atau akan 

mempertimbangkan untuk mendekati 

perusahaan-perusahaan demi memeroleh 

uang. Mereka cemas sifat usaha perusahaan 

atau tuduhan korupsi dapat membahayakan 

integritas dan berdampak negatif bagi 

reputasi mereka. Hal ini merupakan 

kekhawatiran yang beralasan karena 

reputasi baik merupakan aset berharga 

yang tidak boleh dipertaruhkan. Ini juga 

merupakan salah satu persyaratan penting 

bagi keberhasilan penggalangan dana.

3.4 Kesulitan dalam 
Mengomunikasikan Kebutuhan 
untuk Dukungan Penelitian 
Kebijakan

Salah satu kesulitan terbesar yang 

dikemukakan oleh hampir semua mitra KSI 

yang kami kunjungi adalah meyakinkan 

kelompok donor yang lebih luas mengenai 

pentingnya mendukung pekerjaan penelitian 

dan advokasi mereka, karena temuan 

atau laporan penelitian sering kali memiliki 

audiensi yang khusus namun terbatas. 

Banyak topik yang merupakan fokus para 

mitra KSI – reformasi hukum, desentralisasi, 

keterbukaan anggaran, hak tanah penduduk 

asli, atau perlindungan sumber daya alam 

Indonesia – yang dipandang terlalu abstrak 

untuk dikomunikasikan kepada kelompok 
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pemangku kepentingan yang lebih luas. 

Berbeda dengan negara-negara seperti 

Amerika Serikat, dengan tradisi dukungan 

filantropi untuk penelitian yang sudah lama 

ada, institut penelitian kebijakan Indonesia 

kesulitan untuk meyakinkan donor potensial 

bahwa pekerjaan mereka sangat penting 

bagi pembuatan kebijakan berbasis bukti, 

dan sebab itu sangat penting bagi perubahan 

sosial dan politik. Meskipun jumlah orang 

Indonesia yang lebih berpendidikan tumbuh 

lambat, kelas menengah yang mulai 

memberikan donasi kepada organisasi-

organisasi seperti WWF, Greenpeace, atau 

UNICEF perlahan meningkat. Pekerjaan 

penelitian dan advokasi dipandang terlalu 

akademik dan terlalu abstrak untuk menarik 

masyarakat dibanding “menyelamatkan 

planet” (Greenpeace) atau melawan korupsi 

(Indonesia Corruption Watch). Dengan 

mengacu pada WWF, Direktur Eksekutif 

PSHK merangkum masalah yang ada dalam 

pengamatan berikut ini: “Tidak ada panda di 

logo kami.” Meskipun kebenaran dalam 

pengamatan tersebut tak diragukan lagi, 

dalam beberapa kasus, isu tersebut dapat 

ditangani dengan “mengemas ulang” hasil 

penelitian dan kerja advokasi untuk 

menyoroti human interest dan untuk 

menjadikannya lebih menarik dan relevan 

bagi masyarakat luas. 
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4.1 Hibah

S
ejauh yang dapat diperkirakan, hibah dari para donor internasional akan 

terus menjadi sumber penghasilan utama bagi lembaga penelitian Indonesia. 

Kebanyakan organisasi telah memiliki hubungan dengan para donor dan 

tampaknya memiliki strategi yang baik dan keterampilan untuk mengakses 

uang hibah internasional. Sementara hanya beberapa yang mengatakan bahwa mereka 

sedang menjajaki mitra baru dan ada banyak yang menginvestasikan waktu dan upaya 

mereka untuk mempertahankan hubungan yang telah ada. Sebab itu, hanya ada beberapa 

rekomendasi yang diberikan dalam bidang penggalangan dana ini.

Yang pertama adalah menciptakan setidaknya perlindungan terhadap tren donor 

internasional yang berubah dengan memperluas pencarian hibah untuk menyertakan 

yayasan dalam negeri Indonesia. Meskipun beberapa yayasan perusahaan besar seperti 

Sampoerna dan Ancora bukan merupakan mitra yang sesuai untuk institut penelitian dan LSM 

(karena alasan yang telah disebutkan), yayasan lainnya seperti Rajawali Foundation patut  

dipertimbangkan lebih jauh. Didirikan  pada  2010, misi mereka adalah untuk memajukan 

pelatihan, pendidikan, dan penelitian kebijakan publik untuk memajukan pembuatan 

kebijakan berbasis bukti. Menurut Direktur Eksekutif Agung Binantoro, Rajawali mampu 

dan bersedia untuk memberikan hibah dana inti serta pendanaan proyek kepada organisasi 

yang sejalan dengan visi dan misi mereka. Tidak ada mitra KSI yang kami kunjungi yang 

pernah mendekati Rajawali untuk mengajukan proposal pendanaan. Mungkin juga terdapat 

yayasan Indonesia lainnya yang serupa. Investigasi lebih lanjut tentang kemungkinan-

kemungkinan ini patut diupayakan oleh KSI dan para mitra penelitiannya.

Saran kedua yang dibuat oleh para donor yang kami kunjungi adalah memperkuat 

kapasitas organisasi dalam membuat proposal hibah yang profesional dan untuk mematuhi 

persyaratan pelaporan para donor. Membangun keterampilan ini dan menyalurkannya 

kepada lebih banyak staf selain manajemen senior akan meningkatkan kemungkinan 

keberhasilan proposal, sehingga para donor akan tertarik untuk melanjutkan kemitraan 

setelah berakhirnya masa berlakunya suatu hibah. 

Ahli dari lembaga think tank dan peneliti yang memeriksa laman situs mitra KSI 

menyiratkan bahwa kebanyakan organisasi harus lebih terbuka di laman situs mereka 

mengenai bantuan keuangan yang diterima dan bagaimana pendanaan tersebut digunakan 

(Mendizabal 2014).  Keterbukaan yang lebih baik bisa meningkatkan kepercayaan donor 

dan keberhasilan proposal hibah (dan kegiatan penggalangan dana lainnya). 

Potensi Penggalangan 
Dana Para Mitra KSI

4
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4.2 Penghasilan aktif
Mengingat keahlian mereka di bidang 

penelitian serta pengetahuan dalam 

keterampilan dan teknik-teknik penelitian, 

kebanyakan mitra KSI berpotensi menggalang 

dana melalui penghasilan aktif. Lima mitra telah 

menyediakan kursus pelatihan dan bantuan 

teknis; lima lainnya berencana untuk melakukan 

hal itu atau setidaknya mempertimbangkan 

untuk membuka cabang ke arah tersebut, 

sementara enam mengatakan mereka tidak 

memiliki rencana demikian. Ada tiga tantangan 

utama yang mencegah organisasi menjajaki 

potensi penghasilan aktif. Tantangan-tantangan 

utama tersebut adalah: 

1. Dalam kebanyakan kasus, LSM harus 

mendirikan lengan “pencari laba” 

terpisah dari organisasi mereka guna 

mengenakan biaya untuk layanan, dan 

mungkin perlu dukungan awal (start-up).

2. Membangun arus penghasilan aktif 

memerlukan investasi besar dalam waktu 

dan sumber daya manusia. Contohnya, 

kemampuan untuk merancang dan 

menyampaikan kursus pelatihan. 

Dalam kebanyakan kasus, hal ini terlalu 

memberatkan bagi organisasi kecil.

3. Diperlukan seperangkat keterampilan 

khusus untuk membangun lengan usaha 

dan memasarkan produk penelitian. 

Kebanyakan mitra KSI saat ini tidak 

memiliki perangkat keterampilan ini.

Meskipun adanya tantangan-tantangan 

tersebut, mengembangkan arus penghasilan 

aktif mungkin merupakan satu-satunya jalur 

realistis untuk mendiversifikasi sumber 

pendapatan. Sebab itu, para mitra KSI 

didorong untuk mempertimbangkan opsi ini. 

4.3 Pemberian/Donasi

Dari Perusahaan Sektor Swasta
Ternyata sejumlah mitra KSI berpotensi 

menggalang dana dari perusahaan-perusahaan 

sektor swasta karena sifat fokus penelitian 

mereka dan/atau karena hubungan yang telah 

terjalin sebelumnya. Dengan pendekatan yang 

tepat, ada potensi untuk memanfaatkan dana 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Empat dari mitra KSI menyebutkan bahwa 

mereka memiliki ikatan yang sudah terjalin baik 

dengan komunitas usaha setempat atau nasional 

karena keterlibatan para pemimpin bisnis dalam 

pendirian organisasi tersebut, jaringan pribadi 

para anggota pendiri, atau karena dunia usaha 

merupakan audiensi sasaran utama untuk hasil 

penelitian dan kerja advokasi mereka. Meskipun 

sejumlah  organisasi  itu saat ini menerima 

dukungan dalam bentuk natura, seperti ruang 

perkantoran gratis atau nasihat ahli, mungkin ada 

peluang untuk menerima bantuan keuangan lebih 

jauh. 

Keberhasilan di area ini bergantung 

pada kemampuan suatu organisasi untuk 

mengomunikasikan pentingnya perjuangan 

mereka dalam bahasa yang menarik bagi para 

donor potensial. Hal itu lebih mudah bagi para mitra 

yang memiliki perjuangan dengan wujud yang lebih 

nyata, seperti proyek masyarakat PPH Atma Jaya. 

Meskipun menerima uang dari dana tanggung 

jawab perusahaan untuk pekerjaan penelitian 

dan advokasi mungkin tidak gampang bagi 

PPH Atma Jaya, proyek penelitian dengan para 

pengguna narkoba dan anak-anak penderita HIV/

ADIS memiliki potensi penggalangan dana yang 

kuat. Proyek ini merupakan kegiatan berwujud 

nyata dengan “wajah kemanusiaan” dan potensi 

kisah-kisah positif yang, dengan pendekatan 

dan komunikasi yang tepat, dapat menarik donor 

perusahaan, khususnya mereka yang beroperasi 

di sektor kesehatan. 

Umpan balik dari para donor menyiratkan 

bahwa kebanyakan perusahaan memutuskan 

bagaimana mereka membelanjakan dana 

kegiatan sosial secara tahunan, dan sebab itu 

organisasi sebaiknya memilih waktu yang tepat 

untuk menyerahkan proposal. Juga, disarankan 

untuk membagi proyek ke dalam tugas-tugas 

yang lebih kecil dengan tahapan pencapaian 

yang lebih nyata, sehingga organisasi dapat 

menyampaikan laporan dalam jangka waktu 

12 bulan. Hal ini menambah peluang proposal 

diterima karena memberikan kesempatan 
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kepada perusahaan untuk menyertakan 

laporan organisasi  ke  dalam laporan tahunan 

perusahaan kepada dewan direksi dan 

pemegang saham. Ide untuk membagi proyek 

ke dalam unit-unit yang lebih kecil juga berarti 

pos anggaran yang lebih kecil untuk menarik 

jumlah donor potensial yang lebih besar. Metode 

ini sukses diprakarsai oleh sebuah lembaga 

think tank di Kenya yang hanya mengajukan 

proposal kegiatan dengan anggaran maksimum 

sebesar $10 ribu-20 ribu kepada para sponsor 

perusahaan.2 

Lembaga think tank internasional lainnya telah 

berhasil menarik sponsor perusahaan dengan 

menyelenggarakan acara kebijakan tingkat tinggi 

seperti jamuan makan malam, yang memberikan 

kesempatan kepada para sponsor untuk berinteraksi 

dengan para pembuat kebijakan dan melakukan 

debat tentang isu yang menjadi perhatian bersama. 

Namun, harus diperhatikan bahwa prakarsa 

demikian memakan waktu dan kesabaran untuk 

sukses berkembang. Dalam kasus salah satu think 

tank Argentina yang mengadakan jamuan makan 

malam tentang kebijakan tahunan, butuh waktu 10 

tahun sebelum keikutsertaan dalam acara mulai 

banyak dicari oleh komunitas perusahaan.

Harus ada kode etik yang jelas untuk 

menetapkan dari perusahaan jenis apa suatu 

organisasi bersedia menerima uang dan apa 

batasannya. Disarankan untuk melakukan 

penelitian mendalam sebelum mendekati mitra 

potensial guna memastikan bahwa transaksi 

usaha perusahaan tersebut (sejauh yang dapat 

diinvestigasi) tidak akan membahayakan integritas 

dan reputasi institut penelitian tersebut. 

Dari Donor Individu
Selama konsultasi kami, tidak satu pun mitra 

KSI yang mengungkapkan kepercayaan diri 

terhadap potensi mereka untuk menggalang 

dana dari masyarakat umum. Semua mitra 

mengungkapkan pandangan bahwa fokus 

penelitian mereka terlalu abstrak dan terlalu jauh 

2    Konferensi Meja Bundar tentang Penggalangan Dana untuk 
Think Tank, Think Tank Initiative, Istanbul, Februari 2015, 
dihadiri oleh Ben Hillman.

dari perhatian sehari-hari orang Indonesia. Hal ini 

mungkin benar bagi sebagian organisasi, namun 

menurut kami, organisasi yang lain memiliki 

potensi untuk menggalang dana dari masyarakat 

dan perlu mempertimbangkan untuk membangun 

opsi ini menjadi rencana penggalangan dana. 

Sebagian mitra KSI memiliki potensi 

untuk menggalang dana dari individu pribadi. 

Dukungan luas dari masyarakat umum, seperti 

yang dimobilisasi oleh Greenpeace atau WWF, 

tidaklah realistis, mengingat sifat khusus dari 

pekerjaan yang dilakukan oleh para mitra KSI. 

Namun, sejumlah organisasi penelitian kebijakan 

dan advokasi kebijakan memiliki potensi untuk 

menggalang dana dari kelompok-kelompok 

tertentu orang Indonesia yang bersimpati 

terhadap perjuangan mereka atau tertarik dengan 

agenda penelitian/advokasi mereka. 

 l ELSAM dan PPH Atma Jaya masing-

masing memperjuangkan isu khusus (hak 

asasi manusia dan dukungan bagi orang 

Indonesia yang mengidap HIV/AIDS) yang 

menarik bagi sejumlah kelompok masyarakat 

umum. ELSAM telah membuktikan mampu 

menggalang dana dari masyarakat dengan 

menyelenggarakan acara publik dan bahwa 

terdapat audiensi yang bersimpati terhadap 

kerja advokasinya. Kedua organisasi tersebut 

perlu memetakan para pemangku kepentingan 

yang ada dan yang potensial secara 

menyeluruh, dan mulai membangun basis 

data orang-orang yang bersimpati terhadap 

perjuangan mereka, serta meminta dana 

(berdasarkan strategi penggalangan dana dan 

komunikasi yang dirancang dengan matang). 

 l PSHK memiliki banyak orang yang tertarik 

terhadap pekerjaan penelitian dan advokasinya. 

Kebanyakan dari mereka menghadiri 

kursus pelatihan atau berlangganan jurnal 

hukum PSHK. Terdapat potensi untuk 

meminta donasi dari kelompok ini. Ada 3.000 

anggota asosiasi advokat Indonesia yang 

juga teridentifikasi sebagai kelompok sasaran 

potensial selama konsultasi kami. 

 l Institut penelitian dengan fokus keagamaan 

dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok 

pemangku kepentingan yang mendukung 
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misi mereka. Meskipun salah satu organisasi 

tersebut gagal menggalang dana di masa 

lampau, fokusnya pada pendidikan Islam 

mungkin menarik komunitas yang lebih luas 

karena memiliki potensi untuk menunjukkan 

manfaat berwujud. 

 l Satu institut penelitian kebijakan membawa 

ide penggalangan dana yang menjanjikan, 

meskipun tidak berhasil pada percobaan 

pertama. Klub “sahabat organisasi” lembaga 

ini menawarkan kepada para pengusaha 

peluang untuk memberikan dukungan secara 

berkala. Sebagai imbalannya, mereka dapat 

memiliki akses terhadap hasil penelitian 

tertentu (berita terbaru secara berkala 

tentang isu politik, makalah penelitian, dll.) 

bergantung pada tingkat komitmen mereka. 

Meskipun orang dapat berkata bahwa 

hal ini lebih menyerupai struktur “layanan 

berbayar”, bergabung dengan “klub” dari 

suatu organisasi dengan reputasi yang baik 

selalu memiliki nilai nonmaterial yang melekat 

dengan jelas. Orang-orang kemungkinan 

besar bakal merasa bangga karena tercantum 

sebagai “sahabat” dan pendukung, dan hal ini 

dapat menjadi alat penggalangan dana yang 

sangat kuat. Model “klub” juga dapat berguna 

bagi pihak lain yang dapat mengadaptasi ide 

tersebut agar sesuai dengan organisasi dan 

perjuangan mereka.

 l Cara lain bagi organisasi mitra untuk 

menggalang dana tambahan adalah dengan 

menyelenggarakan acara penggalangan 

dana. Salah satu contoh yang telah disebutkan 

sebelumnya adalah jamuan makan malam 

untuk penggalangan dana tahunan dengan 

para pembicara tamu yang terkenal, dengan 

undangan untuk para audiensi yang akan 

membayar. Sangat penting untuk menarik 

para pembicara terkenal dalam acara ini 

dan memberikan peluang pembangunan 

jejaring kepada para peserta sebagai insentif 

tambahan untuk keikutsertaan.

Kemampuan untuk berkomunikasi secara 

efektif kepada audiensi target sangat penting 

untuk menarik dana dari para individu. Institut 

penelitian cenderung memandang diri mereka 

sendiri melalui pekerjaan sehari-hari: melakukan 

penelitian, menulis makalah kebijakan, dll., 

yang mungkin kurang menarik bagi audiensi 

yang lebih besar. Ada banyak cara yang dapat 

menerjemahkan kegiatan-kegiatan ini menjadi 

“kisah nyata” dengan menggunakan contoh dari 

orang-orang  biasa untuk menunjukkan bagaimana 

mereka terkena dampaknya, melalui pelanggaran 

hak asasi manusia, penularan HIV, kurangnya 

toleransi keagamaan, atau perlindungan hukum 

yang kurang memadai. Organisasi-organisasi 

juga dapat menunjukkan bagaimana penelitian 

mereka memengaruhi kebijakan dan praktik 

yang secara langsung berdampak  pada  mata 

pencaharian orang, seperti pembuatan kebijakan 

tentang konflik keagamaan yang dilakukan oleh 

PUSAD Paramadina.

“Orang bersedia memberi untuk orang, 

bukan untuk perjuangan” merupakan salah satu 

“kebenaran” yang paling mendasar tentang 

penggalangan dana. Tantangan bagi para 

mitra KSI adalah membuat pekerjaan mereka 

memiliki wujud yang cukup nyata untuk menarik 

rasa empati manusia yang dapat menginspirasi 

filantropi. Kuncinya adalah menemukan audiensi 

yang tepat dan berkomunikasi dengan mereka 

dengan menggunakan bahasa yang membawa 

pesan yang tepat, serta meminta mereka untuk 

mengambil tindakan (yaitu, memberikan donasi). 

Hal ini akan dijajaki lebih jauh dan dibahas dalam 

strategi penggalangan dana yang meyakinkan.

Membangun hubungan dengan para donor 

individu memakan waktu dan mungkin (setidaknya 

awalnya) tidak akan memberikan penghasilan yang 

berarti. Namun, hal ini dapat dimulai dari skala kecil 

dengan daftar atau basis data orang-orang yang 

bersimpati terhadap perjuangan dan surat yang 

sesekali dikirim untuk meminta dukungan atau 

keikutsertaan dalam jamuan makan malam untuk 

penggalangan dana, dan kemudian hubungan 

dibangun seiring berjalannya waktu. Meskipun 

donasi pribadi tidak menggantikan penghasilan hibah, 

keuntungannya adalah menciptakan basis dukungan 

yang lebih luas bagi organisasi di tengah masyarakat, 

yang dapat dibangun dan digunakan sebagai 

platform untuk advokasi kebijakan. 

Salah satu keuntungan meminta donasi 
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dari masyarakat umum adalah jenis pendanaan 

ini tidak dikhususkan untuk proyek tertentu dan 

dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, termasuk untuk membayar biaya 

overhead dan gaji staf. 

Mengingat ruang lingkup kajian pendahuluan 

ini, tidak mungkin untuk mengambil kesimpulan 

pasti tentang potensi penggalangan dana masing-

masing organisasi individu. Meskipun ide-ide yang 

digambarkan dalam studi ini dimaksudkan untuk 

memberikan arahan umum dan saran, kajian 

yang jauh lebih terperinci dan mendalam masing-

masing organisasi diperlukan guna menjajaki 

potensi dan peluang dengan lebih handal. Analisis 

demikian, yang perlu menyertakan perkembangan 

“peta pemangku kepentingan” masing-masing 

organisasi, akan menjadi bagian dari strategi 

penggalangan dana (sebagaimana yang 

disarankan di bawah ini). 

4.4 Persyaratan Keberhasilan 
Penggalangan Dana: Pelajaran dari 
Lembaga Think Tank Internasional

Mengidentifikasi sumber penghasilan baru 

potensial saja tidak cukup untuk memulai 

kegiatan penggalangan dana yang baru. 

Sejumlah prasyarat harus dipenuhi untuk 

memungkinkan keberhasilan, yang beberapa 

di antaranya berlaku terhadap institut penelitian 

secara lebih luas, termasuk yang berada di luar 

Indonesia. Meskipun lingkungan sosial, budaya, 

sejarah dan politik menimbulkan tantangan dan 

peluang yang berbeda bagi lembaga think tank 

di negara masing-masing, beberapa “pelajaran 

yang diambil” yang bersifat umum dari 

penggalangan dana untuk organisasi penelitian 

internasional telah dirangkum di sini. 

Konsultan penggalangan dana strategis 

Vanesa Weyrauch, yang memiliki pengalaman 

luas dalam memberikan nasihat kepada think 

tank di negara-negara berpenghasilan menengah 

di Amerika Latin dan Eropa Timur, menganggap 

unsur-unsur berikut ini sangat penting bagi 

keberlangsungan lembaga pada saat stabilitas 

keuangan dan bantuan berkurang: 

 l Fleksibilitas, keterbukaan, dan kemampuan 

untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan 

yang berubah. Meskipun perencanaan tahun 

jamak untuk sumber daya, personel, dan 

infrastruktur penggalangan dana penting, 

organisasi juga harus mampu menangkap 

peluang penggalangan dana yang baru 

ketika muncul. Penting untuk memiliki 

staf penggalangan dana khusus karena 

kegiatan dan hubungan dengan donor 

yang baru dan yang telah ada memerlukan 

komitmen dan kesetiaan. 

 l Komitmen  yang tegas untuk dan investasi 

dari organisasi dalam membangun 

penghasilan dari sumber-sumber lokal, 

meskipun di tahun-tahun pertama 

penghasilan ini mungkin kecil dan investasi 

yang diperlukan mungkin lebih besar dari 

hasilnya. Hal ini merupakan langkah yang 

tidak dapat diabaikan demi keberhasilan 

di kemudian hari, dan penting untuk tidak 

patah semangat apabila uang tidak segera 

mengalir masuk.

 l Daripada mengambil pendekatan “satu 

untuk semua”, setiap organisasi sebaiknya 

membangun model pendanaannya 

masing-masing, mengkaji kekuatan dan 

kelemahannya, dan mengambil keputusan 

strategis yang tepat tentang peluang 

penggalangan dana terbesar berada.3 

Suatu blog yang diterbitkan oleh Redstone 

Strategy Group4, konsultan yang berbasis di 

AS dengan daftar kliennya mencakup sejumlah 

lembaga think tank, menekankan nilai dari 

perencanaan strategis yang tepat. “Kami 

menemukan bahwa organisasi yang mulai 

dengan berpikir bahwa mereka memiliki 

‘tantangan penggalangan dana’ sering kali 

benar-benar memiliki tantangan strategi yang 

membuat penggalangan dana menjadi sulit. 

Mereka yang memiliki strategi bagus (termasuk 

pemantauan dan evaluasi yang kuat) lebih 

mungkin untuk membuat para donor merasa 

nyaman dengan ide pendanaan inti dan 

tahun jamak dengan cara: (1) memberikan 

3  Komunikasi pribadi, 7 Mei 2015.
4  http://www.redstonestrategy.com/
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pendana pengertian  yang jelas tentang makna 

mendukung suatu organisasi secara keseluruhan 

pada praktiknya; dan (2) menunjukkan kepada 

pendana bahwa think tank tersebut bijaksana 

dalam menggunakan sumber dayanya untuk 

mencapai yang terbaik.”

Pengalaman internasional juga menegaskan 

bahwa keberhasilan pengembangan dan 

implementasi strategi penggalangan dana 

memerlukan perencanaan dan investasi yang 

matang untuk jangka waktu yang panjang. 

Kurangnya kesadaran tentang hal ini merupakan 

alasan umum mengapa organisasi menyerah 

melakukan penggalangan dana ketika mereka 

tidak melihat hasilnya pada tahap awal.5 

Studi penggalangan dana yang tidak 

diterbitkan, penugasan dari institut penelitian 

berbasis  universitas  di  Australia, mengidentifikasi 

bahwa motivasi dan komitmen penggalangan 

dana pada tingkat manajemen senior sangat 

penting untuk mencapai keberhasilan. Laporan 

ini juga menyoroti perlunya mengidentifikasi 

audiensi target dengan jelas dan menyusun 

komunikasi dengan audiensi target tersebut. 

Pentingnya komitmen disoroti dalam “Giving 

in evidence – fundraising from philanthropy in 

European Universities”, laporan terbitan Komisi 

UE pada 2011 yang menyasar 164 universitas 

di 24 negara Eropa (Breeze dkk. 2011). Laporan 

tersebut mengidentifikasi faktor-faktor berikut 

ini dalam menentukan berhasil atau gagalnya 

kegiatan penggalangan dana:

 l Hubungan yang telah ada antara institusi 

tersebut dengan para donor filantropi

 l Komitmen badan manajemen dan tata 

kelola untuk menggalang dana

 l Komitmen staf akademik untuk menggalang 

dana

 l Tingkat investasi keuangan dan manusia 

dalam kegiatan penggalangan dana

 l Pemberian penghargaan kepada staf yang 

berhasil menarik donasi filantropi

 l Produksi dan penggunaan material untuk 

5    Konsultasi dengan think tank dari Amerika Latin, Asia 
Selatan dan Afrika Timur di Think Tank Initiative, Istanbul, 
Februari 2015.

tujuan penggalangan dana, seperti laman 

situs, selebaran dan brosur

 l Penggunaan basis data untuk memelihara 

dan memutakhirkan catatan tentang interaksi 

dengan para donor

Semua faktor di atas tampak relevan bagi 

konteks Indonesia dan telah dipertimbangkan 

dalam rekomendasi yang diberikan. Terdapat 

peluang lebih lanjut bagi institut penelitian 

kebijakan untuk belajar dari pengalaman sukses di 

negara-negara lain dan untuk mencoba prakarsa 

penggalangan dana yang baru. Salah satu 

yang menjanjikan namun belum dijajaki adalah 

crowdsourcing. Beberapa think tank di Amerika 

Latin telah mulai menjajaki crowdsourcing sebagai 

cara untuk menggalang dana untuk penelitian 

tentang isu kebijakan publik yang penting. 

Mengingat banyaknya penggunaan media sosial 

di Indonesia dan kesediaan orang Indonesia 

untuk memberi demi perjuangan kemanusiaan, 

penelitian kebijakan yang dapat dengan jelas 

menunjukkan dampak kemanusiaan dan sosial 

memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil 

apabila strategi, pendekatan dan infrastruktur 

crowdsourcing yang tepat dikembangkan. KSI 

dapat membantu para mitra untuk melakukan 

eksperimen di area ini.

ThinkNet telah mengembangkan kursus online 

yang didedikasikan untuk memikirkan kembali 

model pendanaan untuk think tank. Kursus 

tersebut mencakup modul berikut ini: 

1. Mendanai think tank: Pertimbangan umum: Apa 

yang dimaksud dengan model pendanaan? 

Berbagai jenis model dan implikasinya 

terhadap fungsi inti think tank. Di mana tempat 

yang sesuai bagi Anda? 

2. Penggalangan  dana  strategis:  Mengetahui cara 

melakukannya; peran pihak/unit penggalangan 

dana; desentralisasi penggalangan dana: 

bagaimana cara menghasilkan insentif yang 

memadai dan memastikan konsistensi. 

3. Alokasi pendanaan: Keputusan utama; kriteria 

utama; berinvestasi pada institusi: bagaimana 

caranya; implikasi pendekatan yang berbeda; 

berinvestasi pada pengaruh penelitian dan 

kebijakan. 

4. Membangun  sumber  pendanaan  baru: 
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4.5 Ringkasan tentang Potensi Penggalangan Dana Para Mitra KSI
     Sumber penghasilan yang ada      Sumber penghasilan baru yang potensial

Lembaga Hibah
Penghasilan 

Aktif
Pemberian/Donasi

Perusahaan
Pemberian/Donasi 

Pribadi

SMERU

CSIS

PPIM

PKMK

KPPOD

PPH Atma Jaya

PSHK

PUSAD Paramadina

PUSKAPOL UI

Sajogyo Institute

SEKNAS FITRA

SurveyMETER

AKATIGA

IRE

Article 33

ELSAM

Bagaimana cara memulai; jalur potensial untuk memeroleh penghasilan baru; keuntungan 

dan risiko/biaya; kebijakan dan strategi untuk mengatur beragam sumber pendanaan secara 

sehat.

5. Filantropi lokal: Mengapa penting? Bagaimana cara mempromosikannya? Ide kreatif

6. Kesinambungan: Apa artinya? Apa yang dapat dilakukan?

Kursus online ini ditawarkan secara teratur. 
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A
tas dasar temuan-temuan dalam kajian pendahuluan ini, kami 

memberikan rekomendasi berikut ini:

1. Para mitra KSI didorong untuk merancang atau 
merevisi keseluruhan rencana strategis untuk organisasi mereka 
dengan tidak melupakan penggalangan dana

Sebagaimana ditekankan dalam studi ini, keseluruhan rencana strategis 

merupakan prasyarat penting demi keberhasilan penggalangan dana, dan 

para mitra didorong untuk mengembangkan rencana strategis tahun jamak 

apabila belum.  Sebagai bagian dari perencanaan usaha, opsi untuk membuat 

penghasilan tambahan – khususnya membangun arus penghasilan aktif – 

sebaiknya dipertimbangkan. Para mitra dapat menikmati keuntungan dari 

dukungan praktis dalam membangun lengan pengembangan usaha. Hal itu bisa 

dibantu oleh konsultan pengembangan usaha eksternal yang telah terdaftar 

seperti SMERU dan melalui berbagi pengetahuan di antara sesama mitra. Institut 

penelitian seperti PSHK yang cukup maju dalam bidang ini mungkin bersedia 

untuk berbagi keterampilan teknis (know-how) dan pengalaman dengan mereka 

yang baru memulai. 

2. Para mitra KSI sebaiknya mempertimbangkan untuk mengatur 
lokakarya sehari tentang tip dan ide penggalangan dana untuk 
melengkapi Business Development Workshop and Clinic 

Tujuan lokakarya ini adalah untuk menginspirasi organisasi-organisasi guna 

membuka pikiran mereka terhadap sumber pendanaan nontradisional dan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri bahwa berinvestasi dalam penggalangan dana 

akan bernilai dan bermanfaat. Hal ini juga akan melengkapi para peserta dengan 

pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk memulai atau memperbaiki 

kegiatan penggalangan dana.

Lokakarya tersebut dapat diimplementasikan, contohnya oleh Venture for 

Fundraising (dari Manila). Organisasi ini memiliki pengalaman luas di bidang 

penggalangan dana sektor nirlaba di seluruh Asia, termasuk teknik-teknik 

penggalangan dana untuk organisasi dan universitas berbasis penelitian. 

Para konsultannya dapat menawarkan sesi konsultasi individu untuk masing-

masing organisasi yang ikut serta sehari setelah lokakarya, dan memberikan 

Rekomendasi5



21Kajian Peluang Penggalangan Dana untuk 
Lembaga Riset Kebijakan di Indonesia

bantuan dalam mengembangkan rencana 

penggalangan dana apabila diperlukan. 

Venture for Fund Raising, bersama Canadian 

International Development Research Centre 

(IDRC), memproduksi buklet yang sangat 

bagus, “Resource Mobilization – A Practical 

Guide for Research and Community-Based 

Organisations”. Buklet ini dapat diunduh secara 

gratis dari bagian sumber daya di laman situs 

IDRC (www.idrc.ca).

3. Para mitra KSI didorong 
untuk mengembangkan dan 
mengimplementasikan strategi 
penggalangan dana yang dibuat khusus 
untuk mereka masing-masing 

Para mitra KSI dapat mempertimbangkan 

untuk melibatkan jasa konsultan penggalangan 

dana yang berbasis di Jakarta, PIRAC/

Sekolah Fundraising untuk mendukung para 

mitra dalam pengembangan dan implementasi 

strategi pengembangan usaha/penggalangan 

dana individual yang lebih mendalam. PIRAC 

memiliki spesialisasi di bidang penggalangan 

dana untuk organisasi nirlaba lokal dan berbasis 

masyarakat serta menawarkan paket lengkap 

dukungan penggalangan dana, termasuk:

 l Pengkajian “posisi pasar” organisasi dan 

potensi penggalangan dana

 l Pengembangan strategi penggalangan 

dana yang terperinci 

 l Identifikasi kebutuhan pelatihan

 l Pemberian pelatihan penggalangan dana 

(hanya dalam Bahasa Indonesia), baik yang 

dibuat khusus untuk individu atau dengan 

menghadiri lokakarya pelatihan mereka

 l Pemantauan dan evaluasi berkala kegiatan 

penggalangan dana untuk masing-masing 

organisasi 

4. Para mitra KSI didorong untuk 
menyusun infrastruktur yang 
dibutuhkan demi keberhasilan kegiatan 
penggalangan dana

Semua kegiatan penggalangan dana yang 

baru memerlukan investasi dalam infrastruktur 

dan sumber daya manusia seperti:

 l Mempekerjakan atau menugaskan staf 

khusus untuk melakukan kegiatan 

penggalangan dana (dapat berupa 

pekerjaan paruh-waktu dan sejalan dengan 

pekerjaan komunikasi/humas/advokasi)

 l Melatih staf dan manajemen mengenai 

teknik penggalangan dana (oleh PIRAC 

atau untuk keterampilan menulis proposal 

dalam bahasa Inggris melalui penyedia 

pelatihan yang berbeda) 

 l Menyusun sistem TI dan basis data untuk 

memungkinkan pemantauan dan evaluasi 

atas kegiatan penggalangan dana. 

5. Para mitra KSI untuk menilai  
kemajuan dalam jangka waktu 12 
hingga 18 bulan sejak memulai

Kegiatan mana pun yang dipilih akan sangat 

bermanfaat untuk mengkaji perkembangannya 

dalam jangka waktu 12 hingga 18 bulan guna 

mengidentifikasi potensi kebutuhan untuk 

dukungan lebih lanjut dan untuk membagikan 

kisah sukses serta pelajaran yang diambil 

dengan sesama mitra. 

http://www.idrc.ca
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K
onsultasi kami telah menunjukkan bahwa lembaga riset kebijakan 

dan advokasi Indonesia yang didukung oleh KSI pada umumnya 

sadar bahwa lingkungan pendanaan sedang berubah dan bahwa 

di masa mendatang mungkin tidak dapat bergantung pada donor 

internasional untuk mempertahankan program-program mereka. Diversifikasi 

penghasilan dan perluasan basis dukungan untuk pekerjaan penelitian 

dan advokasi para mitra merupakan satu-satunya jalan untuk memberikan 

perlindungan terhadap ancaman berkurangnya pendanaan donor internasional. 

Banyak mitra KSI yang mengungkapkan minat untuk bereksperimen dengan 

kegiatan penggalangan dana guna mendiversifikasi penghasilan. Namun, 

kesadaran terhadap investasi yang dibutuhkan tetap rendah. Meskipun ada 

sedikit upaya penggalangan dana yang telah dicoba hingga kini, dengan pola 

pikir yang benar, sumber daya, dan dukungan praktis, mengamankan pendanaan 

dari sumber-sumber baru merupakan tujuan yang realistis bagi sebagian besar 

organisasi yang didukung oleh KSI. Penyediaan pendanaan inti selama tiga 

tahun ke depan memberikan waktu yang cukup untuk merancang rencana 

penggalangan dana yang strategis dan menyusun kegiatan penggalangan dana. 

Rekomendasi di atas menyarankan jalur yang dapat diambil untuk mendukung 

para mitra KSI dalam proses ini. 

Meskipun mengharapkan sumber penghasilan baru untuk menggantikan 

dukungan donor internasional dalam waktu dekat tidak realistis, saat ini 

dapat diambil tindakan-tindakan untuk membangun dasar bagi keberhasilan 

penggalangan dana di masa depan dari sumber-sumber alternatif. 

Mengembangkan strategi penggalangan dana dan berkeksperimen dengan 

kegiatan penggalangan dana akan membantu mengidentifikasi para pendukung 

potensial, memperluas jaringan pengaruh, dan mengasah keterampilan 

penggalangan dana.  Para mitra KSI sebaiknya tidak melupakan hal berikut ini:

 l Menggalang dana dari sumber baru akan menjadi kerja keras – hal ini 

memerlukan investasi besar dalam hal waktu, upaya, dan komitmen dari 

manajemen dan dewan.

 l Penggalangan dana memerlukan keterampilan berbeda dari yang telah 

dikembangkan organisasi dalam keterlibatan mereka sebelumnya dengan 

donor internasional. 

 l Keberhasilan penggalangan dana memerlukan struktur tata kelola yang 

Kesimpulan6
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sehat dan perencanaan strategis tahun 

jamak. Tujuan dan kegiatan yang 

ditetapkan dalam rencana usaha dapat 

dikomunikasikan kepada para donor 

potensial, yang akan meningkatkan 

kesediaan mereka untuk memberi dan 

kepercayaan mereka bahwa sumber 

daya akan digunakan secara efisien. 

Pentingnya perencanaan strategis yang 

sehat merupakan salah satu pelajaran 

yang diperoleh dari pengalaman lembaga 

think tank internasional. Struktur tata 

kelola internal yang lemah dan kurangnya 

perencanaan strategis dan kepatuhan 

terhadap rencana kegiatan merupakan 

kendala utama untuk menarik dukungan 

dalam jangka yang lebih panjang dari 

para donatur yang berbeda.

 l Pengalaman internasional juga 

menunjukkan bahwa penggalangan 

dana hanya bisa berhasil apabila ada 

“kesepakatan” pada tingkat tertinggi 

organisasi dan apabila seluruh 

organisasi tersebut digerakkan untuk 

mendukungnya. Penggalangan dana tidak 

boleh dianggap sebagai kegiatan terpisah 

yang didelegasikan kepada anggota staf 

individu, melainkan sebagai bagian inti 

dari kehidupan berorganisasi.

 l Bagi banyak mitra KSI, menemukan donor 

baru berarti menemukan cara baru untuk 

mengomunikasikan perjuangan mereka 

sehingga dapat diakses dan menarik 

audiensi yang lebih luas. 

 l Kegiatan penggalangan dana perlu dicoba 

dan diuji, dikaji dan diadaptasikan, dan 

kemudian dicoba dan diuji – lagi dan lagi. 

Setiap percobaan (berhasil atau gagal) 

perlu dievaluasi dan akan memberikan 

informasi untuk kegiatan berikutnya. 

Penggalangan dana dapat menjadi 

tantangan yang menarik; membuka sumber 

dukungan baru berarti menambahkan lebih 

dari sekadar nilai finansial dalam hidup suatu 

organisasi. Membangun hubungan baru 

dengan yayasan, donor individu atau bisnis 

merupakan peluang untuk memperluas basis 

dukungan organisasi. Hal ini berarti menarik 

lebih banyak orang dalam komunitas untuk 

mendukung perjuangan – orang-orang yang 

memiliki keyakinan yang sama, mendukung 

misi mereka, dan yang menghargai 

keterampilan penelitian, keahlian teknis, dan 

kegiatan advokasi mereka. 
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Organisasi Profil

1 AKATIGA 

www.akatiga.org

AKATIGA menyelenggarakan penelitian 
tentang isu sosial untuk mengurangi 
kemiskinan di antara kelompok marginal 
di Indonesia. Penelitian difokuskan 
pada empat tema utama: reformasi 
agraria, tenaga kerja, mikrobisnis, dan 
tata kelola. Topik penelitiannya baru-
baru ini meliputi jaringan tenaga kerja 
di Indonesia, keamanan dan ketahanan 
pangan, perdagangan sektor informal di 
Bandung, dan pemuda serta perubahan 
desa. Didirikan pada 1991, AKATIGA 
berbasis di Bandung.

2 Article 33 Indonesia 

www.article33.or.id

      

Article 33 merupakan organisasi advokasi 
berbasis penelitian yang berfokus 
pada industri ekstraktif, pembangunan 
yang berkesinambungan dan inklusif, 
serta perubahan iklim. Penelitian dan 
kegiatan Article 33 membahas tata 
kelola, akuntabilitas dan keterbukaan 
dalam industri ekstraktif, manajemen 
pendapatan sektor pertambangan dan 
perhutanan, dan pembangunan yang 
inklusif.  Didirikan pada 2009, Article 33 
berbasis di Jakarta.                             

3 CSIS – Centre for Strategic and 
International Studies 

www.csis.or.id

CSIS merupakan institut penelitian 
kebijakan yang berfokus menghasilkan 
studi berorientasi kebijakan tentang isu 
dalam negeri dan internasional. CSIS 
melakukan penelitian tentang perubahan 
ekonomi, politik, sosial, serta hubungan 
internasional, dan memiliki program 
publikasi aktif dalam topik yang luas. 
Publikasinya mencakup buku, monografi 
dan jurnal. CSIS memelihara jaringan 
penelitian, akademik dan organisasi 
lainnya yang luas di seluruh dunia, 
termasuk Australia National University. 
Didirikan pada 1971, CSIS berbasis di 
Jakarta.

Lampiran A 
Tinjauan Singkat Tentang 

Lembaga Mitra KSI
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4 ELSAM – Lembaga Studi & 
Advokasi Masyarakat 

www.elsam.or.id

ELSAM merupakan organisasi 
advokasi kebijakan yang didirikan oleh 
sekelompok aktivis hak asasi manusia 
dan advokat. ELSAM mempelajari 
dampak hukum dan kebijakan terhadap 
hak asasi manusia. Organisasi ini juga 
memberikan advokasi, pendidikan, dan 
pelatihan tentang hak asasi manusia 
dan publikasi informasi tentang hak 
asasi manusia. Di antara publikasi-
publikasi ELSAM, terdapat laporan 
tahunan tentang situasi hak asasi 
manusia di Indonesia. Didirikan pada 
1993, ELSAM berbasis di Jakarta.

5 IRE – Institute for Research and 
Empowerment 

www.ireyogya.org

Fokus IRE adalah kemiskinan, tata kelola 
lokal, dan pemberdayaan masyarakat. 
Tujuannya adalah untuk memperdalam 
demokrasi dan keterlibatan masyarakat 
sipil. Topik penelitian IRE baru-baru ini 
meliputi keikutsertaan warga dalam 
mengurangi kemiskinan, pengurangan 
kemiskinan di area pedesaan, dan 
bagaimana organisasi masyarakat sipil 
dapat mewakili masyarakat yang lebih luas 
dengan lebih baik. Didirikan pada 1994, 
IRE berbasis di Yogyakarta.

6 KPPOD – Komite Pemantauan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah 

www.kppod.org

KPPOD merupakan organisasi 
penelitian yang memeriksa kebijakan 
dan praktik pemerintah pusat dan 
daerah dalam mengimplementasikan 
otonomi daerah untuk pembangunan 
ekonomi. Laporan penelitian baru-baru 
ini meliputi kerja sama perdagangan 
antardaerah, kinerja pertumbuhan 
tata kelola lokal dan kabupaten, 
dampak peraturan setempat terhadap 
kegiatan usaha (studi kasus perikanan) 
dan kualitas infrastruktur, belanja 
pemerintah setempat dan korupsi. 
Didirikan pada 2000, KPPOD berbasis 
di Jakarta. 
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7 PKMK - Pusat Kebijakan dan 
Manajemen Kesehatan 

www.chpm.fk.ugm.ac.id

PKMK merupakan pusat penelitian dan 
konsultasi di Fakultas Kedokteran Uni-
versitas Gadjah Mada. PKMK menga-
dakan penelitian dan melakukan kon-
sultasi, pembentukan jejaring, advokasi, 
sosialisasi, dan pelatihan berdasarkan 
empat area fokus: penyediaan layanan, 
peraturan, pembiayaan kesehatan, dan 
pengembangan sumber daya manusia. 
PKMK bekerja erat dan mendukung 
asosiasi rumah sakit kabupaten, aso- 
siasi rumah sakit swasta, asosiasi dinas 
kesehatan provinsi/kabupaten, LSM, or-
ganisasi kuasipemerintah, dan asosiasi 
lainnya di bidang manajemen layanan 
kesehatan. Didirikan pada 1998, PKMK 
berbasis di Yogyakarta.

8 PPH Atma Jaya - Pusat 
Penelitian HIV & AIDS 

www.arc-atmajaya.org

Pusat Penelitian HIV & AIDS merupakan 
pusat penelitian terkemuka untuk HIV 
dan AIDS di Indonesia. Proyek peneli-           
tiannya saat ini meliputi pengobatan dan 
pemulihan kecanduan narkoba, pence-
gahan HIV terintegrasi, penelitian daerah 
tentang pekerjaan seks dan kekerasan 
(memahami faktor keamanan dan perlin- 
dungan), dan subpopulasi dengan tingkat 
prevalensi HIV yang tinggi. Didirikan pada 
1997, PPH berbasis di Universitas Atma 
Jaya di Jakarta.

9 PPIM – Pusat Pengkajian Islam 
dan Masyarakat

www.ppim.or.id

PPIM merupakan pusat penelitian yang 
berbasis di Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah. Lembaga ini men-
dorong para cendekiawan dari berbagai 
disiplin untuk mempelajari jenis Islam 
dan pendidikan Islam yang unik di 
Indonesia. PPIM memublikasikan jurnal 
yang terkenal, Studia Islamika. Didirikan 
pada 1995, PPIM berbasis di Jakarta.

10 PSHK – Pusat Studi Hukum dan 
Kebijakan 

www.pshk.or.id

PSHK merupakan institut penelitian 
kebijakan yang didirikan oleh 
sekelompok akademisi, advokat, dan 
mahasiswa hukum yang berkomitmen 
terhadap reformasi hukum di Indonesia. 
PSHK adalah think tank terkemuka 
dalam isu reformasi hukum. Topik 
penelitiannya baru-baru ini meliputi 
mekanisme penegakkan hukum tentang 
pekerja anak-anak dan kerja paksa 
di Indonesia, akses publik terhadap 
pengadilan, termasuk sistem informasi 
publik berbasis internet tentang kajian 
peradilan, serta kerangka hukum badan 
penegakan hukum. Didirikan pada 
1999, PSHK berbasis di Jakarta.
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11 PUSAD Paramadina – Pusat 
Studi Agama dan Demokrasi, 
Yayasan Wakaf Paramadina 

www.paramadina-pusad.or.id

Visi PUSAD Paramadina adalah 
Indonesia yang lebih demokratis, 
damai, dan berkeadilan. PUSAD 
Paramadina mengadakan penelitian 
dan advokasi tentang isu sosial, politik, 
dan keagamaan. Topik penelitian 
PUSAD baru-baru ini meliputi 
penghentian pelibatan kaum jihad di 
Poso, pluralisme agama di Indonesia, 
gambaran gender dalam materi 
pendidikan agama, konflik keagamaan 
di Indonesia, dan gereja-gereja yang 
dipersengketakan di Jakarta. Didirikan 
pada 1986, PUSAD Paramadina 
merupakan pusat penelitian berbasis 
universitas di bawah yayasan Wakaf 
Paramadina di Jakarta.

12 PUSKAPOL UI – Pusat Kajian 
Politik Universitas Indonesia 

www.puskapol.ui.ac.id

PUSKAPOL UI merupakan pusat 
penelitian di Departemen Studi Politik 
Universitas Indonesia. PUSKAPOL UI 
bertujuan untuk mengembangkan dan 
memajukan model tata kelola politik 
yang demokratis, adil, dan setara. 
Penelitian PUSKAPOL UI berfokus 
pada partai politik, pemilihan daerah, 
dan perwakilan politik. Topik publikasi 
penelitiannya baru-baru ini meliputi 
perwakilan politik wanita dan politik 
partai daerah. Didirikan pada 1999, 
PUSKAPOL UI berbasis di Jakarta.

13 Sajogyo Institute 

www.sajogyo-institute.or.id

Sajogyo Institute merupakan pusat 
penelitian yang berfokus pada isu 
reformasi agraria dan kebijakan desa. 
Sajogyo Institute juga memfasilitasi 
pelatihan, pemikiran kritis, pendidikan 
dan kesadaran masyarakat melalui 
kerja advokasi. Publikasi utamanya 
adalah tentang reformasi agraria 
di Indonesia. Didirikan pada 2005, 
Sajogyo Institute berbasis di Jakarta.
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14 SEKNAS FITRA –Sekretariat 
Nasional Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran

www.seknasfitra.org

SEKNAS FITRA merupakan LSM 
advokasi yang juga bekerja sebagai 
organisasi pengawas yang berfokus 
pada belanja dan anggaran negara, 
baik pada tingkat nasional maupun 
daerah. SEKNAS FITRA bertujuan 
untuk meningkatkan keterbukaan 
seluruh proses anggaran dan 
meningkatkan keterlibatan warga. 
Kegiatan SEKNAS FITRA meliputi 
analisis anggaran negara, peningkatan 
kesadaran masyarakat tentang isu 
akuntabilitas anggaran, advokasi 
keterbukaan anggaran, dan reformasi 
hukum guna membuat peraturan 
keuangan menjadi lebih terbuka, 
akuntabel, dan bersifat partisipatif. 
Didirikan pada 1999, SEKNAS FITRA 
berbasis di Jakarta.

15 SMERU Research Institute

www.smeru.or.id

SMERU merupakan institut penelitian 
dan kebijakan masyarakat yang 
berfokus pada isu sosioekonomi dan 
kemiskinan di Indonesia. Didirikan pada 
1998 oleh AusAID dan World Bank, 
area studi SMERU saat ini meliputi 
kemiskinan, migrasi, kesehatan, 
keamanan pangan, dan perlindungan 
sosial dan anak. Laman situs SMERU 
menampilkan pusat sumber daya yang 
mencakup basis data komprehensif 
tentang LSM Indonesia. SMERU 
berbasis di Jakarta.

16 SurveyMETER 

www.surveymeter.org

SurveyMETER merupakan pusat 
penelitian yang terkenal karena 
melakukan survei rumah tangga 
skala besar. SurveyMETER bekerja 
dengan berbagai lembaga, para 
pembuat kebijakan dan peneliti untuk 
meningkatkan kualitas pengumpulan 
dan analisis data. Penelitian 
SurveyMETER berfokus pada isu 
sosial, ekonomi, dan kesehatan. 
SurveyMETER secara berkala 
mengadakan evaluasi dampak campur 
tangan kebijakan untuk Pemerintah 
Indonesia dan World Bank. Beberapa 
studinya baru-baru ini adalah: Survei 
Kehidupan Keluarga Indonesia, 
Dampak Tsunami dan Pemulihannya, 
dan Transisi Sosial dan Ekonomi di Bali. 
Didirikan pada 2002, SurveyMETER 
berbasis di Yogyakarta.
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AKATIGA Nurul Widyaningrum, former Director (Skype)
Fauzan Djamal, Executive Director (Skype)

Article 33 Indonesia Chitra Retna Septyandrica, Executive Director

CSIS Medelina Hendytio, Deputy Executive Director

ELSAM 
Indriaswati Dyah Saptaningrum, Executive 
Director
Zainal Abidin, Deputy Director

IRE Krisdyatmiko, Executive Director
Titok Hariyanto, HR Development

KPPOD Robert Endi Jaweng, Executive Director

PKMK Niluh Putu Eka Andayani, Acting Director, plus 
five staff (telephone)

PPH Atma Jaya Gabriella Anindita, Director

PPIM Ali Munhanif, Director (Skype)
Dadi Darmadi, Researcher (Skype)

PSHK
Eryanto Nugroho, Executive Director
Gita Putri Damayana, Director M&E and 
external relations

PUSAD Paramadina Ihsan Ali-Fauzi, Director
Husni Mubarok, Program Manager

PUSKAPOL UI Sri Budi Eko Wardani, Executive Director
Anna Margret Lumban Gaol, Deputy Director

Sajogyo Institute Noer Fauzi, Director
Yerna Pellokilay, Program Manager

SEKNAS FITRA Yenny Sucipto, Director

SMERU Research Institute Asep Suryahadi, Executive Director

SurveyMETER Ni Wayan Suriastini (Skype)

Lampiran B 
Tinjauan Konsultasi

Para Mitra KSI yang Mengikuti Konsultasi
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Yayasan Indonesia

Rajawali Foundation Agung Binantoro, Director

Sampoerna Foundation Nenny Soemawinata, Managing Director
Muntohar, Head of Branch Management

Ancora Foundation Ahmad Zakky Habibie, Scholarship Manager

Institut Penggalangan Dana

PIRAC/Sekolah Fundraising, 
Jakarta

Hamid Abidin, Director
Nor Hiqmah, Training Manager
Ninik Annisa, Training Manager

Venture for Fund Raising, 
Manila Pinky Medina, Executive Director (by email)

Konsultasi Lainnya

The Habibie Center Rahimah Abdulrahim, Executive Director

State Islamic University Amelia Fauzia, Lecturer and expert in Islamic 
philanthropy

Vanessa Werauch ThinkNet (Argentina)

Goran Buldioski Think Tank Fund (Hungary)

Enrique Mendizabal On Think Tanks (Peru)

Fernando Straface CEPEEC (Argentina)

Orazio  Bellettini Grupo FARO (Ecuador)

Guy Lodge Institute for Public Policy Research (UK)

Bekele Shiferaw Partnership for Economic Policy (Kenya)

Wang Huiyao Center for China and Globalization (China)

Fu Weigang Shanghai Institute of Finance and Law (China)
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Lina Jakob
Lina Jakob adalah konsultan dengan pengalaman panjang di sektor nonpemerintah 
dan pemerintah. Selama satu dekade ia bekerja sebagai spesialis penggalangan dana 
untuk organisasi not-for-profit di Eropa dan Australia, dan sebagai manajer kebijakan 
interface antara penelitian dan kebijakan bagi Pemerintah Australia (AusAID saat ini 
diintegrasikan ke DFAT). Lina memiliki gelar Master dalam Sejarah Asia dan Politik 
dari Universitas Heidelberg dan PhD di bidang Antropologi dari Australian National 
University. 
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Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia 
yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang 

lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.
KSI adalah konsorsium yang dipimpin oleh RTI International dan bermitra dengan Australian National 

University (ANU), Nossal Institute for Global Health, serta Overseas Development Institute (ODI).


