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APLIKASI HIBAH UNTUK DAYA RESILIENSI
A. JENIS HIBAH
HIBAH UNTUK DAYA RESILIENSI
Hibah ini tersedia bagi individu dan organisasi perempuan dan non-binari1 pembela HAM di Asia dan Pasifik
yang – secara sendiri maupun bekerja sama dengan yang lain – hendak mengimplementasikan sebuah
inisiatif, termasuk adanya kesempatan yang tidak diantisipasi, yang dapat berkontribusi untuk daya resiliensi
atau ketahanan hak asasi perempuan atau aktivisme hak asasi manusia.

B. PERMOHONAN HIBAH
Daftarkan secara daring (online) di www.uafanp.org; ATAU melalui email ke grants@uafanp.org
C. KRITERIA HIBAH
1. Dipimpin oleh perempuan atau non-binari – pembela hak perempuan atau non-binari harus menjadi
penikmat utama dari hibah ini, diutamakan bila disalurkan melalui organisasi perempuan;
2. Berfokus pada hak asasi manusia – pembela HAM atau organisasi yang mempromosikan kemajuan hak
asasi perempuan dan/atau LBTQI dengan menggunakan taktik atau strategi nirkekerasan dan
menjunjung universalitas dari hak asasi manusia;
3. Intervensi Strategis – hibah yang dimintakan adalah penanda adanya intervensi dalam menyikapi
situasi-situasi yang muncul atau peluang yang tidak diantisipasi bagi perlindungan dan dukungan
untuk pembela HAM perempuan dan non-binari. Intervensi dimaksud bisa saja langsung, strategis,
kreatif, atau inovatif yang memperluas strategi-strategi yang ada saat ini dalam membangun daya
resiliensi bagi hak asasi perempuan dan aktivisme HAM;
4. Terikat waktu – inisiatif yang diajukan harus diimplementasikan dalam 3 bulan setelah aplikasi
disetujui dan diselesaikan dalam 6 bulan kemudian;
5. Didukung atau Berjejaring – sang pembela atau organisasi itu memiliki dukungan dari pihak-pihak
lain yang terlibat dalam perjuangan hak asasi perempuan, hak seksual, atau area terkait lainnya di
tingkat lokal atau nasional.
Kami tidak mendanai:
• Laki-laki Cisgender2 atau organisasi atau jaringan yang dipimpin oleh laki-laki Cisgender;
• Permohonan individual tanpa dukungan dari organisasi, komunitas atau jaringan afiliasi yang
sudah dikenali atau penasehat UAF A&P;
• Aktivitas atau proyek untuk menyikapi krisis kemanusiaan atau bencana alam;
• Aktivitas atau proyek yang berfokus pada bantuan pembangunan atau dukungan karitatif;
• Proyek atau aktivitas yang merupakan program reguler dari organisasi;
• Anggaran operasional reguler dan/atau pendanaan antara (untuk mengisi kesenjangan dana)

D. JALUR-JALUR KOMUNIKASI YANG AMAN
DI. UAF A&P meyakini bahwa keamanan dan privasi dari para pemohon dan penerima hibah adalah penting

dalam program pendanaan mendesak. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa kita
menggunakan jalur komunikasi yang aman dan dienkripsi. Berikut ini adalah SATU-SATUNYA moda dan jalur
korespondensi yang kami akui:
•
Untuk email, Protonmail https://protonmail.com/signup
•
Untuk pesan, aplikasi Signal https://signal.org
Kami sangat merekomendasi agar Anda membuat akun di kedua jalur tersebut dan menggunakannya untuk
berkomunikasi dengan kami. Hanya dibutuhkan 10 menit untuk membuatnya. Jika Anda membutuhkan
bantuan dalam membuat akun aman tersebut, silakan menghubungi IT Support Facilitator kami, Esther,di
esther@uafanp.org
1

Non-binari adalah istilah payung untuk merujuk pada individu-individu yang identitas gender dan/atau ekspresi gendernya tidak secara eksklusif
adalah maskulin atau feminin, laki-laki atau perempuan – karenanya, berada di luar binari gender dan cisnormativity. UAF A&P menggunakan
istilah ini untuk mencakup individu-individu yang androgini, poligender, genderqueer, gender fluid dan a-gender.

2

Laki-laki Cisgender adalah individu-individu yang mengidentifikasi diri sebagai laki-laki dan yang terlahir sebagai laki-laki.
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I. INFORMASI KONTAK
Nama pengaju permohonan
ini:
Nama Organisasi atau
jaringan/Afiliasi Komunitas
(organisasi/jaringan atau
sponsor dibutuhkan untuk
menerima hibah ini)
Alamat surat:

Nama
Nama Organisasi
Jabatan/Posisi

Alamat
Kota/Kabupaten

Informasi Kontak:

Provinsi

Negara

Email

HP

Telp

Situs dan Media Sosial (jika
ada)

2. Apakah Anda
mengajukan
permohonan ini untuk
diri sendiri atau
organisasi sendiri,
ataukah untuk orang
atau organisasi lain?

Kode Pos

WhatsApp

WhatsApp
Telp

Telp

Twitter

Lainnya

Untuk diri sendiri atau organisasi sendiri (jika ya, lewatkan pertanyaan 3, 3A, & 3B)
Atas nama individu atau organisasi lain (jika ya, jawablah pertanyaan 3, 3A atau 3B)

3. Jika Anda mengajukan permohonan ini untuk seseorang selain diri Anda atau untuk organisasi/jaringan/
komunitas lain, silakan menuliskan nama dari orang, organisasi atau jaringan/komunitas di bawah
ini.(Lewatkan pertanyaan ini jika Anda TIDAK mengajukan permohonan ini untuk orang, organisasi
atau jaringan/komunitas lain).
Atas Nama Penerima Lain
3A.
(individu)

Nama Individu
Email

Telp

Nama Jaringan atau Organisasi

3B. Atas Nama Penerima Lain
(jaringan/organisasi)

Nama narahubung

Email

Telp
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II. INFORMASI ORGANISASIONAL
1. Misi dan Tujuan Organisasi atau Jaringan:

Area
1A. Tematik
dari
Keahlian:

Hak Sipil & Politik
Perubahan Iklim/ Keadilan
Lingkungan
Konflik/Membangun
Perdamaian
Keamanan Digital/ICT
Minoritas Etnis
Pengungsian Paksa/IDPs
Pemulihan Dan/Atau WellBeing
HIV/AIDS
Hak Asasi Manusia
Masyarakat Adat
Hak-Hak Buruh

Hak Tanah
Sistem Legal/Justisia
LGBTQI/SOGIE
Hak-Hak Migran Perempuan
Petani/Pedesaan
Orang Dengan Disabilitas
Partisipasi Politik Pengungsi/
Stateless
Minoritas Agama
Lansia
Kesehatan dan Hak Seksual
dan Reproduksi (SRHR)
Keadilan Sosial Dan Ekonomi
Pekerja Seks

Trafiking
Miskin Kota/Penduduk
Daerah Kumuh
Kekerasan Terhadap
Perempuan/Kekerasan
Berbasis Gender
Pembela Hak Asasi
Perempuan
Hak Asasi Perempuan
Kaum Muda/Perempuan
Muda

Lainnya:

Silakan ketik di sini

2. Para Kunci Pembuat Kebijakan dan Komposisi Gender

Siapa para pembuat
utama kebijakan di
organisasi/jaringan/
komunitasmu?

1. Nama Kontak

Jabatan/posisi

Identitas Gender

2. Nama Kontak

Jabatan/posisi

Identitas Gender

3. Nama Kontak

Jabatan/posisi

Identitas Gender
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3.

Pendukung/Endorsers:

Tuliskan nama dan
informasi kontak
sekurangnya dua
pendukung yang dapat
menjadi rujukan/referensi
tentang pekerjaanmu. Kami
mengusulkan agar Anda
memberitahu mereka
sehingga mereka dapat
memberikan tanggapan
segera.

1. Nama Pendukung

Nama Organisasi/Jaringan Afiliasi

Email

Telp

Hubungan dengan Anda (bagaimana Anda mengenalnya):

2. Nama Pendukung

Nama Organisasi/Jaringan Afiliasi

Email

Telp

Hubungan dengan Anda (bagaimana Anda mengenalnya):

4. Dukungan Donor:
Jika ada, tuliskan 1-2
pendana/donor yang saat
ini atau sebelumnya
(dalam 2 tahun terakhir)
dan kontak mereka.

1. Nama Pendana/Donor
Email

Telp

2. Nama Pendana/Donor
Email

Telp

5. Metode Rujukan ke UAF A&P

Bagaimana Anda
mengetahui tentang UAF
A&P? (Silakan
mencentang semua yang
sesuai)

Mencari di internet/situs UAF A&P
Media Sosial
Email lists/grup email
Pernah menerima hibah/dana UAF A&P
(penerima hibah UAF A&P)
Pernah mengajukan sebelumnya tetapi
tidak diterima (bukan penerima hibah
UAF A&P)

Penasehat UAF A&P
Staf UAF A&P
Penerima hibah UAF A&P
Kolega/teman
Lainnya

III. PERTANYAAN TENTANG PERMOHONAN HIBAH UNTUK DAYA RESILIENSI (HARUS DIJAWAB)
PEDOMAN PERTANYAAN: Pedoman pertanyaan ini akan membantu Anda menentukan apakah perlu mengajukan
permohonan Hibah untuk Daya Resiliensi. Jika Anda menjawab YA pada salah satu pertanyaan di bawah ini, silakan
mengisi pertanyaan 1-8 di bagian berikutnya.
• Apakah Anda meminta hibah untuk diri sendiri atau organisasi/jaringan/komunitas untuk membangun inisiatif
langsung, strategis, kreatif atau inovatif untuk memperluas pendekatan yang saat ini digunakan untuk
membangun daya resiliensi bagi pembela hak perempuan dan non-binari di Asia dan Pasifik?
• Apakah inisiatif yang diajukan dapat diimplementasikan dalam 3 bulan sejak pengajuan ini disetujui dan
diselesaikan dalam 6 bulan untuk menyikapi situasi yang tidak diduga atau peluang kritis yang ada bagi
perlindungan dan dukungan untuk pembela hak perempuan dan non-binari di Asia dan Pasifik?
• Apakah Anda mengajukan permohonan hibah untuk aktivitas atau inisiatif selain apa yang disebutkan di atas,
tetapi memperkuat relisiensi dari pembela hak perempuan dan non-binari, dan organisasi/jaringan atau
komunitas di Asia dan pasifik?
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1. Silakan dengan singkat
menjelaskan aktivisme
Anda dalam memajukan
atau melindungi hak
perempuan dan LGBTQI+
(atau orang/organisasi/
jaringan/komunitas yang
Anda ajukan)

2. Kejadian atau situasi apa
yang memicu Anda (atau
organisasi/jaringan/
komunitas) untuk
mengajukan permohonan?
Kapan dan mengapa hal
tersebut terjadi?
Apakah ini kejadian yang
tidak diperkirakan
sebelumnya?
Mohon Jelaskan.

3. Inisiatif atau aktivitas
spesifik apa yang Anda
(atau organisasi/jaringan/
komunitas) akan
implementasikan?
Bagaimana cara
implementasi yang Anda
atau organisasi atau
jaringan/komunitas
usulkan?Mohon jelaskan
dengan singkat.

4. Bagaimana rentang waktu
(timeline) yang Anda atau
organisasi usulkan untuk
menjalankan inisiatif atau
aktivitas ini?
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5. Apakah ada mitra Anda
(atau organisasi/jaringan/
komunitas) yang akan
terlibat atau direncanakan
untuk terlibat?
Bagaimana Anda (atau
organisasi/ jaringan/
komunitas) akan
melibatkan mereka?
Mohon jelaskan.

Kapasitas apa saja yang
Anda (atau organisasi/
jaringan/ komunitas)
miliki untuk
membantumu
menjalankan inisiatif
atau aktivitas tersebut?

7 Apa saja hasil atau
dampak yang Anda
(atau organisasi/
jaringan/ komunitas)
harapkan dari inisiatif
atau aktivitas yang
diusulkan itu?
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8 Jika disetujui,
bagaimana Anda
akan menindaklanjuti
capaian atau dampak
dari inisiatif ini selain
dengan hibah dari
UAF A&P?

IV. ANGGARAN YANG DIAJUKAN
1. Berapakah jumlah anggaran yang diajukan?
Mohon tuliskan mata uang yang digunakan.
2. Bagaimana dana tersebut akan digunakan? Mohon berikan informasi pada setiap mata anggaran dengan
menggunakan tabel di bawah ini. Catatan: UAF A&P menyediakan hibah hanya hingga USD 5.000.
BIAYA Jenis Mata Uang

ITEM ANGGARAN

TOTAL

0.00

3. Selain mengajukan hibah ke UAF
A&P, sumber dukungan pendanaan
lain apakah yang tersedia bagi
inisiatif ini?
V. KERAHASIAAN
Apakah Anda ingin
permohonan ini
dirahasiakan?

Ya

Tidak

Jika Anda memilih “Ya”, UAF A&P tidak akan memberitahukan informasi
nama dan kontak kepada pihak lain di luar organisasi ini (kecuali
sepanjang proses untuk persetujuan permohonan ini ketika kami
berkonsultasi dengan penasehat UAF A&P dan kontak terpercaya lainnya)

