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MENGENAL YAYASAN KOMUNITAS
COMMUNITY FOUNDATION (CF)

Siapa saja dapat membentuk yayasan komunitas. Di tahap awal  sebaiknya kita 
mengetahui apakah sudah ada yayasan komunitas yang beroperasi di wilayah yang 
akan kita inisiasi . 

Berikutnya mengkaji kelayakan pendirian yayasan komunitas dengan mengetahui 
apakah anggota masyarakat di wilayah itu betul-betul menginginkan dan bisa 
mendukung yayasan komunitas. Kajian ini juga harus meneliti potensi dukungan 
pendanaan dan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Membentuk 
Yayasan Komunitas

Kegiatan Yayasan Komunitas

Setelah berdiri, yayasan perlu  membangun karakter sesuai kondisi dan budaya 
lokal. Namun secara umum yayasan komunitas memiliki dua sifat: 

 Sumber daya keuangan diperoleh dari berbagai sumber: individu, perusahaan, 
kelompok, organisasi, atau juga pemerintah.

 Menyediakan dana hibah dan dana bergulir  bagi kegiatan masyarakat yang dapat 
memperkuat kelompok masyarakat setempat

Di beberapa Negara, yayasan komunitas berhasil mempersatukan berbagai 
pemangku kepentingan. Yayasan komunitas dapat menggunakan sumber daya yang 
dimiliki untuk menginisiasi berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, atau lainnya.

Yayasan Komunitas memiliki empat konstituen penting, yaitu :
1. Angota masyarakat di wilayah tertentu;
2. Individu serta lembaga yang ingin menyumbang;
3. Organisasi kemanusiaan dan lembaga nirlaba;
4. Relawan, termasuk dewan pembina, pengawas, dan pengurus.

Langkah Awal Mewujudkan Yayasan Komunitas

Langkah pertama, sebaiknya anda membuat diri anda merasa nyaman dengan 
berbagai kisah dan informasi mengenai yayasan komunitas. Lalu mulai aktif 
mengumpulkan berbagai informasi itu. 

Jika merasa serius, anda dapat menghubungi kami melalui alamat di bawah ini. 
Dengan senang hati kami akan membantu anda mewujudkan niat mulia itu.

Konstituen kunci Yayasan Komunitas
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Community Foundation 
tidak hanya di Desa

Sebagian besar dari yayasan komunitas memang berada di pedesaan. Namun, 
yayasan komunitas dapat  pula dibentuk dan beroperasi untuk memberikan 
keuntungan bagi masyarakat kota atau semi-kota.

Hingga saat ini, 
di seluruh dunia telah berdiri sekitar 
1175 yayasan komunitas yang 

beroperasi di lebih 46 negara.

Dok : www.ograntmakers.org

 Mengembangkan pengumpulan dana secara tetap melalui 
dana endowment yang disumbangkan oleh berbagai lembaga 
donor

 Memberikan layanan kepada berbagai lembaga donor

 Memberikan dana hibah dan mengembangkan kegiatan-
kegiatan berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan 
masyarakat untuk mengatasi kebutuhan yang sangat beragam 
serta kebutuhan jangka panjang di wilayah layanan tertentu.

Gagasan yayasan komunitas telah disesuaikan dengan beragam 

kebutuhan dan konteks --baik  sosial, politik, maupun budaya. Hasilnya, 

banyak sekali karakteristik dan pemahaman di tingkat nasional maupun 

lokal yang mencerminkan ragam standard yayasan komunitas. 

Di Australia, yayasan komunitas dipandang organisasi kemanusiaan 

independen yang bekerja di suatu wilayah. Mereka mengumpulkan dana 

dari donasi potongan pajak dana publik dan membangun modal dasar 

lewat investasi. 

Yayasan komunitas pertama kali digagas tahun 1908 di Cleveland, Ohio, 

Amerika Serikat oleh Frederick Harris Goff. Saat itu Goff bermaksud 

mengumpulkan dana dari berbagai kalangan masyarakat secara luas, baik 

yang bisa menyumbang besar maupun kecil. Ringkasnya, ia ingin sebanyak 

mungkin anggota masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan penyantunan. 

Sepintas Sejarah 
Yayasan Komunitas

 

Yayasan Komunitas merupakan yayasan yang dijalankan oleh 

anggota komunitas bagi komunitas. Lembaga ini menjadi perantara 

bagi komunitas untuk berhubungan dengan lembaga donor atau 

organisasi non pemerintah lainnya dalam menggalang gagasan, 

keahlian, atau dana. 

Penjelasan klasik Susanne Feurt, 
seorang pengamat yayasan komunitas, 
sepertinya masih patut kita simak. Ia 
mengatakan bahwa yayasan komunitas 
merupakan organisasi kemanusiaan yang 
independen, yang bekerja di suatu lokasi 
geografis tertentu, dan dari waktu ke 
waktu berupaya:

Sekitar tahun 1915 – 1930 gagasan Goff menyebar 

ke seluruh Amerika dan Kanada. Saat ini, lebih dari 

700 yayasan di Amerika dan 144 di Kanada. Inggris 

mulai mengadopsi gagasan ini tahun 1980-an dan 

terus mengembang hingga lebih 55 yayasan. Sedang 

di Australia mulai marak pada tahun 1983, dengan 

berdirinya Yayasan Komunitas Victoria dan terus 

tumbuh selama 12 tahun sesudahnya. 

Yayasan komunitas didirikan untuk memberi manfaat ekonomi maupun sosial 
kepada anggota masyarakat. Dalam hal manfaat sosial, yayasan komunitas bisa 
membiayai atau melakukan pengelolaan proyek yang bertujuan meningkatkan 
jumlah tenaga kerja, meningkatkan efeisiensi layanan publik, penguatan masyarakat 
dan individu, serta membangun dan meningkatkan infrastruktur di masyarakat.  

Manfaat Yayasan Komunitas
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mengimplementasikan program yang berbasis proyek. Dari titik inilah mereka 
mentrasformasi diri menjadi yayasan komunitas. Tantangan bagi mereka waktu itu 
adalah masyarakat tidak mengetahui soal yayasan dan tidak mempunyai kebiasaan 
menyumbang untuk membantu program masyarakat.

HCCF lalu berhasil melobi dewan kota untuk menyetujui pemerintah kota sebagai 
penyandang dana tambahan bagi HCCF sebesar 1,000,000 SK, atau US$ 30,000. Serta 
menominasikan tambahan pengurus dari dewan kota untuk bergabung bersama 7 
anggota pengurus yang sudah ada.

HCCF juga sempat memberikan hibah kepada 15 proyek. Jumlah ini kemudian 
meningkat menjadi 65 proyek hibah. Keberhasilan ini juga menggugah dukungan dari 
C.S.Mott Foundation dan the Rockefeller Brothres Fund di Amerika Serikat, dan juga 
beberapa lembaga Uni Eropa lainnya. 

Yayasan Komunitas Irlandia

Yayasan Komunitas Irlandia berdiri tahun 1990-an, dengan misi, yaitu: menggalang 
dana abadi bagi masyarakat dan sektor sukarela, menggalang dana abadi lainnya yang 
dapat berkontribusi pada kebutuhan anak-anak; dan mengembangkan program yang 
dapat mempromosikan dukungan bagi usaha profit yang ditujukan bagi keuntungan 
masyarakat. Mereka lalu membentuk satu kelompok kecil terdiri pimpinan perusahaan 
di Irlandia melakukan kampanye nasional dan berhasil menghimpun 1,300,000 
poundsterling sebagai Dana Abadi Nasional bagi Anak. 

Dewan Pengurus kemudian meyakinkan pemerintah untuk memberikan   dana sebesar 
1,000,000 poundstreling sebagai dana operasional untuk mengolah dana abadi yang 
telah diperoleh. 

Dewan Pengurus lalu mengumumkan di koran untuk merekrut direktur eksekutif 
sebagai pelaksana, dan akhirnya menemukan seorang aktivis hak asasi yang berencana 
bergabung dengan Amnesty Internasional. Bersama dewan pengurus, direktur eksekutif 
mulai menghubungi beberapa perusahaan besar di Irlandia dan meminta mereka untuk 
menjadi penyumbang dengan menjadi anggota Yayasan. Kampanye informal ini berhasil 
mengumpulkan dana untuk biaya operasional selama tiga tahun. Ini bukan hal yang 
mudah, terutama di negara yang miskin kegiatan filantropi.  

Keberhasilan Yayasan Komunitas Irlandia juga didukung Jaringan Yayasan Komunitas 
dari Inggris dan internasional. Tahun 2000, Yayasan Komunitas Irlandia bergabung 
dengan Jaringan Yayasan Komunitas Transatlantic (Transatlantic Community Foundation 
Network). Perlahan-lahan masyarakat Irlandian mulai menyadari dampak penting dari 
kegiatan filantropi. 

Yayasan Komunitas Irlandia terus menggalang dana abadi, dan telah memberikan hibah 
untuk berbagai kegiatan. Hingga akhirnya mereka berhasil meyakinkan pemerintah 
untuk memberikan potongan pajak bagi para penyumbang.
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Friendship for Community Foundation (FCF) – Thailand 

--www.kiasia.org--

FCF merupakan lembaga nirlaba dengan tujuan membangun dana tetap melalui sumbangan 
individu maupun lembaga donor untuk manfaat jangka panjang bagi komunitas. FCF 
menyediakan beragam informasi mengenai Yayasan Komunitas serta memberikan konsultasi 
bagaimana mendirikan Yayasan Komunitas yang baik. Saat ini FCF lebih banyak memfasilitasi 
Yayasan Komunitas di tingkat propinsi, yaitu Lampang, Udon Thani, dan Rayong. Namun 
pelayanan terbesar yang mereka ada di wilayah metropolitan Bangkok. 

FCF berfungsi sebagai fasilitator dari Yayasan komunitas dan menyalurkan dana hibah bagi 
kegiatan komunitas yang spesifik, termasuk menyediakan dana tetap bagi Yayasan komunitas 
yang akan berdiri. FCF menerima sumbangan dari individu, lembaga donor, maupun 
kegiatan-kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menggalang dana.

Proyek Rak Krungthep Community Foundation 

Bulan Juli 2004 anggota dari Kepemimpinan Komunitas Bangkok (Bangkok Community 
Leadership-BLC) bertemu untuk mendiskusikan rencana mendirikan Yayasan 
Komunitas. BLC merupakan bagian dari program kepemimpinan yang diorganisir oleh 
Keenan Institute Asia. Barangkali, Yayasan Komunitas ini akan menjadi yang pertama di 
Thailand. 

Mereka yang berkumpul kemudian memutuskan untuk menyebut diri sebagai Sahabat 
Mulanithi Rak Krungthep. Mereka merencanakan akan merekrut anggota baru yang juga 
mencintai kota mereka, untuk berpartisi dalam kegiatan Yayasan.

Yayasan komunitas merupakan organisasi kemanusiaan publik yang bekerja mengelola 
donasi. Sebagai contoh, seseorang yang ingin menyumbangkan uangnya buat masyarakat 
dengan cara mendirikan yayasan  keluarga dapat menyalurkannya kepada yayasan 
komunitas. Semua pengelolaan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dan 
secara rutin diaudit oleh akuntan publik sehingga yayasan ini dipercaya penyumbang.

Saat ini Yayasan mempunyai dana kurang lebih 200,000 bath (setara 50 juta rupiah) yang 
diberikan oleh penyumbang sebagai dana awal. Mereka kemudian menginvestasikan 
dana tersebut dan menggunakan bunganya untuk membantu para pasien rumah sakit, 
klinik, atau lembaga rehabilitasi medis. Penyumbang juga mengharapkan yayasan mampu 
mencari dana lain yang berkelanjutan.  

Yayasan ini juga memperoleh bantuan tehnis dari lembaga yang berbasis di New York, 
Synegros Institute. Synegros Institute mengirimkan beberapa beberapa praktisi untuk 
membantu program-program yang dijalankan yayasan. Yayasan ini bahkan sempat 
dikunjungi oleh Shannon St John dari yayasan Komunitas Triangle di Carolina Utara. 
Shanon sendiri telah bekerja untuk Yayasan Komunitas sejak tahun 80an, dan yayasan 
tempat Shanon bekerja telah memiliki dana hampir 90 juta dollar Amerika, dari donasi 
awal sejumlah 1,500 dollar Amerika. Bulan september 2004, dua orang terkenal di 

Thailand mendaftarkan diri sebagai anggota  Sahabat Rak Krungthep. Kedua orang itu 
membantu yayasan dalam menggalang dana.

Jika ingin menghubungi Yayasan, anda bisa menyurati Khun Onsiri Benjavejbhaisan 
melalui ‘corner@kiasia.org’ atau kontak melalui alamat: Community Foundation 
Project, Kenan Institute Asia, Queen Sirikit National Convention Center 2nd Floor, 
Zone D , Mr. James Rooney, JP Rooney Associates Bangkok , 60 New Ratchadapisek 
Road, Klongtoey, Bangkok 10110. 

International Community Foundation (ICFN) -  USA

www.icfdan.org

Yayasan ini berdiri tahun 1990 dengan mengemban misi kemanusiaan dengan 
memberikan pelayanan kepada masyarakat di Amerika dan Asia. Dengan lebih dari 70% 
dana dihibahkan bagi masyarakat sepanjang wilayah Baja California peninsula, Yayasan 
berkomitmen membantu lembaga-lembaga donor di Amerika untuk menyumbangkan 
dana ke Tijuana hingga Los Cabos. Bagi penyumbang Amerika, ICF menyediakan 
semua keuntungan tradisonal yang dapat direkatkan dengan kepentingan kemanusiaan, 
termasuk potongan pajak, penghematan biaya administrasi. Juga memastikan bahwa 
harapan penyumbang akan terus ditindaklanjuti termasuk kesempatan bagi individu dan 
keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan kemanusiaan. 

Dengan tetap bergantung pada keinginan dan minat dari penyumbang individual, ICF 
melakukan penelitian untuk program, wilayah, serta kebutuhan tertentu; menyediakan 
informasi lengkap dan terperinci yang membantu orang mengetahui potensi sumbangan 
mereka; memfasilitasi kunjungan lapangan; serta menyediakan laporan perkembangan 
program dan keuangan kepada para penyumbang.  

Tujuan dari ICF adalah untuk meningkatkan pemberian bagi tujuan kemanusiaan dan 
semangat sukarelawan melewati batas Amerika bagi keuntungan komunitas di luar 
Amerika dan lembaga non profit.  ICF memprioritaskan aliran dana mereka untuk 
mendukung kegiatan seputar budaya, kesenian, pendidikan, lingkungan dan konservasi, 
kesehatan dan pelayanan manusia, serta pembangunan ekonomi dan masyarakat.

The Healthy City Community Foundation (Banska Bystrica, Slovakia)

Czechoslovakia memasuki era demokrasi pada tahun 1989. Sejak itu lembaga non 
profit mulai tumbuh, termasuk yayasan komunitas. Pada tahun 1992 Rotary Club 
mendukung lahirnya sebuah lembaga baru yaitu The Healthy City Community 
Foundation yang memberikan layanan di bidang kesehatan. Beberapa kegiatan yayasan 
ini adalah training untuk guru, program pendidikan, dan publikasi. 

Pada musim panas 1993, HCCF yaitu berniat membangun tempat bermain yang luas 
bagi anak-anak Sasova. Kota Sasova dihuni sekitar sepertiga penduduk Slovakia. Saat 
itu tak ada taman bagi anak-anak bermain dan berkumpul bagi penduduk. HCCF 
lalu meminta anak-anak menggambar tempat bermain yang ideal versi mereka yang 
kemudian diterjemahkan oleh para psikolog. Saat itu HCCF berpikir bahwa para 
orangtua akan rela membantu menyelesaikan. Ternyata tidak.

Saat refleksi, pengurus HCCF menyadari bahwa mereka telah mengabaikan 
masyarakat setempat. Pengalaman ini menggarisbawahi keterbatasan HCCF dalam 
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Jika Anda telah menyelesaikan tantangan mengumpulkan dana kerja untuk lima tahun ini berarti 
arti telah mencapai keberhasilan pertama. Anda telah memiliki dana awal untuk membiayai 
kegiatan dalam jangka pendek dan menengah. Biasanya aset Yayasan Komunitas juga mulai 
meningkat. Anda boleh bergembira namun tidak boleh kehilangan waspada karena anda belum 
mencapai tingkat aman yang sesungguhnya. Tingkatan yang benar-benar aman bila anda bisa 
menggalang dana untuk kebutuhan jangka panjang yayasan. 

Maka sekarang anda menghadapi tugas lain yang lebih berat: mempertahankan gerak awal. 
Masa bulan madu yang menggembirakan dari menciptakan institusi baru telah selesai, dan Anda 
harus segera bekerja lebih keras untuk mempertahankan institusi. Tantangan di depan anda 
adalah terus-menerus meningkatkan jumlah aset tetap dan membangun reputasi kreatif dalam 
menyalurkan bantuan. Pengalaman berbagai organisasi yang berhasil baik melewati masa ini yaitu 
berkisar tiga hingga lima tahun. 

Beberapa pemikiran di bawah menyarikan pengalaman tentang sumber-sumber yang mungkin 
mendukung kerja inti Anda melewati masa tengah ini:  

a. Setiap orang yang komit untuk mendukung Anda selama lima tahun pertama: satu kebenaran 
yang tak dapat disangkal lagi dalam penggalangan dana bahwa calon terbaik adalah seseorang 
yang telah menyumbang kepada anda. Jika Anda telah mengurus sumbangan dengan baik, 
beberapa dari mereka akan senang membantu Anda bergerak ke tingkat selanjutnya. Mereka 
juga, akan memperkenalkan anda kepada kolega mereka yang mungkin menjadi kontributor 
baru.

b. Kontributor baru dari dana jangka panjang: pertimbangkan untuk meminta beberapa 
dermawan agar bersedia mengalokasikan sebagian sumberdaya mereka untuk mengurangi 
biaya kerja yayasan, misalnya keahlian dan ketrampilan.

Pada tahun kesepuluh semestinya anda bisa mencapai tahap keberlanjutan, dan kami berharap terjadi lebih cepat. 
Perencanaan dan penganggaran jangka panjang maupun kegiatan usaha dan strategis hendaknya telah membuat 
anda mampu menyokong biaya kerja anda sendiri. Banyak dari dukungan tersebut akan datang dari ongkos-ongkos 
yang anda pungut untuk mengelola sumbangan yang masuk, entah sumbangan permanen, sumbangan kecil yang 
sekedar lewat, sumbangan dari lembaga lain, atau pemberian dana bantuan proyek khusus dari yayasan. Sumber-
sumber lain mungkin berlanjut, termasuk dari pemerintah lokal, ongkos-ongkos untuk pelayanan dan sumbangan 
kerja Anda sendiri yang sedang tumbuh. 

Kinilah saatnya anda lebih luas dan cukup kuat menyelidiki beberapa sumber lain, diantaranya :

• Keuntungan dari Investasi atau ”Pelampung”: istilah Amerika ini merujuk pada penghasilan yang didapatkan 
atas dana yang diinvestasikan untuk jangka waktu pendek. Ini bisa termasuk dana cadangan kerja anda sendiri 
yaitu dana yang dikumpulkan untuk tujuan administrasi tetapi tidak dibutuhkan segera, atau dana pemberian 
bantuan dan dana proyek khusus yang belum dibayar.

• Pendapatan Pajak: Beberapa yayasan komunitas di luar Indonesia telah memanfaatkan dana dari pajak khusus 
yang dipungut oleh pemerintah lokal, yang kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan yayasan. Di 
Indonesia, item ini dapat disamakan dengan Dana Alokasi Khusus dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah), yang meliputi banyak pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pelayanan 
lainnya. 

• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: saat ini semakin banyak perusahaan  yang menyadari pentingnya tanggung 
jawab sosial suatu perusahaan. Dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah, perusahaan wajib 
menyisihkan sebagian kecil keuntungan bagi kegiatan sosial. Disamping itu, beberapa perusahaan besar 
yang bersifat transnasional juga diwajibkan oleh perusahaan induknya untuk menyisihkan beberapa persen 
keuntungan mereka bagi kegiatan sosial. 

• Mengorganisir Acara Bertema: Beberapa Yayasan komunitas telah berhasil dalam mengorganisir acara bertema 
dalam bentuk konser musik, makan malam, penjualan dengan undian, atau acara lainnya untuk mengumpulkan 
biaya kerja tahunan. Acara ini juga dapat memberikan membangun semangat juang para relawan Anda. 
Namun demikian, untuk mengelolanya memang membutuhkan tim kerja yang sangat besar dan solid, serta 
bersemangat pengabdian dari kerelaan. 

2. TAHAP BERJUANG UNTUK BERTAHAN HIDUP
c. Ongkos untuk pelayanan: perjalanan kerja selama lima tahun membuat 

pengetahuan dan keterampilan anda meningkat. Keahlian anda sangat 
berharga, dan anda sebaiknya tidak perlu merasa tak enak untuk 
memperlakukannya secara adil  sebagai sumberdaya yang bernilai. Anda bisa 
melihat beberapa contoh berikut mengenai pelayanan yang diberikan yayasan 
komunitas dan untuk itu dikenakan ongkos:

(i) Membantu yayasan  pribadi dan perusahaan dalam meninjau usulan-
usulan dan melakukan kunjungan ke lokasi proyek.

(ii) Memberikan bantuan kepada organisasi nirlaba dalam merencanakan 
penggalian sumberdaya atau menawarkan lokakarya penulisan 
proposal.

(iii) Mengelola sumbangan dari organisasi nirlaba dan lembaga swadaya 
masyarakat.

(iv) Menyewakan sebagian ruang kantor kepada organisasi nirlaba.

d. Dana Bantuan Proyek: sekarang yayasan anda telah berdiri sendiri dan 
pemberi dana besar, misalnya yayasan  atau lembaga internasional, mungkin 
berminat untuk mendukung program baru anda. Jika program yang anda 
tawarkan sesuai dengan visi misi mereka, maka mereka dapat menjadi sumber 
dana melalui bantuan proyek.

e. Dana anda sendiri yang tidak terlarang dari usaha halal lainnya: adakalanya 
yayasan komunitas mungkin ingin memberikan dana bantuan kepada diri 
mereka sendiri, terutama sebagai investasi dalam menguatkan pekerjaan. 
Misalnya menambah personil staf penggalangan sumberdaya yang dapat 
meningkatkan kemampuan yayasan  untuk menarik sumberdaya jangka 
panjang.

f. Sumbangan kerja: Jika telah berhasil mengumpulkan dana, anda dapat 
menyisihkan sebagian kecil dana tersebut untuk membentuk dana terpisah 
justru untuk membantu biaya administrasi. Kemungkinan lain adalah 
melakukan kampanye khusus untuk mengumpulkan sumbangan dalam 
mendukung biaya kerja.
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ITahap ini memang batu uji pertama, namun jika anda melihat dukungan dari 

masyarakat mulailah bersegera melakukan aksi nyata. Yakinlah bahwa anda 

mempunyai cukup modal awal, yaitu dukungan sosial serta kapasitas anda, 

terutama orang-orang yang dekat dengan anda.

Mulailah dengan merencanakan menyusun Visi Misi, Tujuan dan Program 

dari yayasan komunitas anda, dan diikuti dengan pembuatan rencana 

anggaran untuk lima tahun. Buatlah segala sesuatunya menjadi realistis 

dan profesional. Tabel di bawah ini akan sangat menolong anda menyusun 

rencana anggaran itu dan tentu anda boleh memodifikasi.

Inilah tahap yang biasanya 
menyisipkan rasa was-was 
kepada para penggagas. 

Tapi bagaimanapun tahap ini mesti 
dilewati.

RENCANA MENJALANKAN YAYASAN KOMUNITAS

LEMBAR KERJA

PROYEKSI BIAYA

Rp          Rp            Rp            Rp            Rp
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3  Tahun 4 Tahun 5 TOTALPos Pengeluaran

Gaji Staf
Konsultasi Profesional
Sewa Kantor
Keperluan (listrik, air)
Perjalanan Lokal
Pengembangan Sumberdaya
Kegiatan Penggalian Sumberdaya
Peralatan Kantor 
(fax, telp, komputer, printer, dll)
Komunikasi
Sambungan Internet
Alat Kantor yang lain
Biaya Fotokopi
Alat-alat Kantor
Percetakan
Perangko
Biaya pertemuan (meeting)
Langganan media
Iklan
Pemasaran dan Komunikasi
Penyaluran Bantuan 
pada Masyarakat
TOTAL

1. ”Lingkaran dalam”: orang-orang yang telah menangkap visi dan kesanggupan Yayasan  Anda untuk melayani 
para dermawan maupun penerima bantuan. Tentu saja daftar teratas ditempati oleh anggota dewan yayasan. 
Masukkan juga teman-teman yang telah mendukung inisiatif anda sebagai kelompok ini. Himbaulah mereka 
untuk mendukung serta menunjukkan loyalitas melalui kontribusi uang.

2. Tokoh Masyarakat: mereka yang mungkin belum mempunyai loyalitas kepada Yayasan Komunitas karena 
belum tahu, tetapi rutin menyumbang baik materiil maupun pemikiran kepada masyarakat. Satu alasan Anda 
yang bisa meyakinkan  mereka adalah contoh nyata program sukses dari Yayasan Komunitas yang sudah ada.

3. Donatur potensial: perusahaan, yayasan  pribadi atau asosiasi, yang umumnya mendukung kegiatan 
masyarakat. Tunjukkan kepada mereka bahwa investasi awal dalam Yayasan Komunitas akan mendorong 
pemberian yang lebih besar oleh lebih banyak orang dan institusi. 

4. Warga negara asing  (expatriates): banyak WNA yang mau berkontribusi pada berbagai kegiatan 
kemasyarakatan, namun mereka tidak mengetahui cara dan siapa yang harus dihubungi. Cobalah kontak 
mereka secara pribadi maupun melalui kedutaan besar atau perkumpulan yang sering mereka kunjungi. 

5. WNI di Luar Negeri : jangan melupakan mereka yang telah bermigrasi dari Indonesia dan berhasil 
di negara lain. Hubungi mereka melalui kenalan anda atau kedutaan besar Indonesia di sana. Di beberapa 
negara seperti Amerika dan Hongkong anda bisa memasang iklan di koran ataupun terbitan untuk WNI yang 
diterbitkan di negara tersebut.

6. Yayasan  pribadi: organisasi ini, terutama yang besar-besar, seringkali lebih suka memberikan dana awal 
melalui dana pendamping (matching grant) bagi upaya baru. Beberapa tahun terakhir, para yayasan besar 
mengakui bahwa Yayasan Komunitas adalah mitra unggul untuk bekerja sama.

7. Lembaga donor atau institusi internasional: beberapa Yayasan komunitas telah berhasil dalam 
permintaan dukungan untuk memulai kegiatan dari agen-agen bilateral dan multilateral seperti USAID, NZAID, 
CIDA, atau program pengembangan PBB dan program dari Uni Eropa. Mungkin juga bermanfaat untuk 
menjajaki dukungan terbatas dari Kedutaan Besar dan Konsulat yang ada di Indonesia

8. Pemerintahan Lokal: Sebagian besar Yayasan Komunitas yang telah berkembang, terutama di luar Amerika 
Serikat, telah menerima pendanaan untuk memulai kegiatan dari pemerintahan lokal (tingkat Propinsi, 
Kabupaten, kota, Kecamatan, Desa, atau Kelurahan). Alasannya jelas: mereka adalah pihak yang bertanggung 
jwab terhadap kelanjutan perbaikan pelayanan kepada warga. Akan tetapi anda harus menjamin dari awal 
adanya independensi dari Yayasan Komunitas anda.

Sekarang Anda mempunyai estimasi biaya untuk bekerja selama lima 
tahun. Setelah itu mulailah mengidentifikasi para penyumbang yang bisa 
anda dekati?

1. TAHAP MEMULAI Jika anda sudah mendaftar mereka yang potensial memberikan sumbangan, 
tentukan siapa yang bertanggung jawab mendekati setiap calon penyumbang 
itu dan kapan dilakukan. Daftar ini memberitahu anda seberapa besar potensi 
penggalangan dana akan anda peroleh dalam lima tahun mendatang. 

Ingatlah bahwa Anda sedang mencoba ”menjual” tidak lebih dan tidak kurang 
daripada konsep. Anda sedang meminta calon donatur untuk berinvestasi dalam 
visi kemanusiaan atau kemasyarakat yang ditawarkan oleh Yayasan komunitas. 
Meskipun Anda mempunyai anggaran yang jelas, calon dermawan pasti ingin  
mengetahui lebih banyak informasi, termasuk:

ß		Visi dan Misi yang jelas, serta ringkas.

ß		Contoh-contoh bagaimana Yayasan Komunitas akan memberi manfaat kepada 
masyarakat.

ß		Pengalaman masyarakat lain yang telah berhasil mendirikan Yayasan komunitas.

ß		Informasi yang mengindikasikan bahwa anda merupakan bagian dari ”gerakan” 
Yayasan Komunitas di tingkat nasional maupun internasional.

ß	”Rencana Bisnis” jangka panjang Anda untuk mencapai tujuan.

ß		Daftar Dewan Pendiri, Pengawas dan Pengurus; dan para pendukung awal.

ß		Orang mungkin tidak memberikan apa yang anda minta, tetapi bisa jadi akan 
mendermakan sesuatu jika anda dengan sederhana mengatakan ”tolong berikan 
kepada kami apapun yang anda dapat berikan”.

Kemampuan anda memberikan informasi semacam ini dengan jelas dan 
meyakinkan akan semakin meyakinkan orang untuk mau mendukung dan 
memberikan sumbangan.



Rencana menggalang dana harus meliputi 
mekanisme pemantauan dan evaluasi 
kemajuan yayasan dalam melengkapi 
rencana strategi.  Pertanyaan yang 
harus dipertimbangkan dalam 
mengembangkan rencana evaluasi 
meliputi: 

• Kepada siapa kita mendengar? Baik di dalam 
yayasan maupun di dalam masyarakat. 

• Apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana 
cara menjawabnya? 

• Kesuksesan apa yang kita miliki untuk 
meyakinkan anggota masyarakat?

•  Seberapa efektif dan hemat biaya kegiatan 
penggalangan dana yang dilaksanakan?

 

Setiap dukungan selalu diberikan karena kehadiran pesan. Sampaikanlah 
pesan dengan jelas dan konsisten tentang tujuan dan fokus pelayanan 
anda. Akan sangat bermanfaat untuk penggalangan dana jika anda sempat 
menginvestasikan waktu dan pikiran untuk merumuskan dan mengemas 
pesan yayasan. 

Yayasan juga perlu mengidentifikasi calon penyumbang dan bentuk dukungan 
yang bervariasi berupa uang, barang, keterampilan, jasa, atau bentuk lainnya. 
Identifikasi ini akan sangat menolong dalam mengemas pesan sehingga sesuai 
dengan kepentingan dan kebutuhan pendonor.   

Buat daftar calon penyumbang, lalu bayangkan dan galilah apa yang menarik 
perhatian mereka agar mau menyumbang. Tak perlu ragu untuk mengejar 
orang-orang yang sangat kaya. Cobalah untuk mendekati beberapa  
kelompok potensial ini: 
• Para profesional, seperti pengacara, aritiek, atau dokter. 
• Para pemimpin sipil dan organisasi nirlaba. 
• Para ulama. 
• Para kolega dari orang-orang yang saat ini memberikan sumbangannya.
• Kaum muda. 
• Kelompok-kelompok minoritas. 

V. Kegiatan Menggalang dana
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Dalam setiap rencana strategis  selayaknya memuat 
pula aspek penggalangan sumber dana. Sebuah Yayasan 
Komunitas yang sukses umumnya berhasil mengembangkan 
kreatifitas menggalang dana dan aktivitas kemanusiaan, lalu 
memadukannya dengan apik. Tentu saja manajemen juga 
penting untuk terus dibenahi. Memang sungguh vital bagi suatu 
Yayasan Komunitas untuk berhasil merancang, menjalankan, 
dan terus-menerus mengembangkan agenda menggalang dana 
agar organisasi bisa tetap menjalankan perannya. 

Pengalaman selama ini 
mencatatkan lima hal 
penting dalam yayasan 
komunitas, yaitu misi, tujuan, 
strategi, rencana evaluasi, dan 
kegiatan penggalangan dana.  

ß Wilayah geografis yang akan dilayani yayasan. 

ß Keinginan yayasan untuk bermitra dengan para pemberi dana. 

ß Keterbukaan yayasan dalam menyampaikan berbagai masalah di dalam 
masyarakat. 

ß Keanggotaan yayasan, sedapat mungkin merekrut mereka yang selama ini 
dikenal sebagai tokoh masyarakat yang teruji memiliki kepedulian dan 
komitmen nyata bagi masyarakat.

INGAT
ß Jangan terlalu memusat pada satu masalah saja.  Sebuah Yayasan Komunitas 

harus menjadi “payung” yang cukup besar untuk menampung berbagai 
macam masalah dan kepentingan di dalam masyarakat.  

Yayasan Komunitas perlu memilih dengan tepat dan tegas wilayah yang akan 
mereka layani. Batas wilayah tidak harus selalu administratif-geografis, tetapi 
bisa juga batasan sosial atau budaya, misalnya: wilayah kumuh, atau etnik 
tertentu.  

1. Merumuskan Misi

Pernyataan Misi merupakan titik awal penjabaran cerita jati diri suatu Yayasan 
Komunitas.  Meski singkat, pernyataan visi ingin menyampaikan pesan yang 
kuat kepada orang banyak, organisasi lain, serta para penyumbang yang 
seringkali berlainan kepentingan.  Beberapa bahasan  yang harus dituangkan 
pada pernyataan misi adalah : ß	Bagian rencana ini harus menjawab sebuah pertanyaan besar:  “Seperti apakah 

sukses itu?”  

ß  Advokasi: misalnya perubahan dalam perundang-undangan yang menyokong 

pendanaan, kebijakan publik yang berkaitan dengan dengan organisasi nirlaba 

dan perbuatan kemanusiaan.

ß Pengelolaan dan kepemimpinan: misalnya tanggung jawab direksi dan para 

karyawan dalam menggalang dana, serta kesempatan-kesempatan pengembangan 

direksi dan karyawan. 

ß Kepemimpinan dalam masyarakat: misalnya inisiasi berbagai kegiatan,

ß Pengetahuan mengenai komunitas lembaga nirlaba: seperti kunjungan lapangan 

secara berkala. 

ß Sumber keuangan dan pendukung lainnya: seperti jumlah uang yang akan 

digunakan untuk berbagai tujuan, jumlah dana yang akan diciptakan, termasuk 

pengelompokan dan penilaian terhadap calon pemberi dana.

1I. Merumuskan Tujuan 

Rencana menggalang dana harus juga meliputi beberapa tujuan atau hasil 
yang ingin dicapai.  Rangkaian tujuan yayasan 
sebaiknya mengacu untuk: 

• Jadwal atau tenggang waktu untuk mencapai tujuan. 

• Pelaksana dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan 
tersebut.

• Perhitungan sumber daya yang dibutuhkan: SDM, keuangan, 
atau produk lainnya.

• Perangkat dan strategi komunikasi atau marketing. 

Terkadang, akan sangat membantu apabila menyusun informasi tersebut 
dalam bentuk matrix. 

Setiap tujuan rencana menggalang dana harus dilengkapi pula 
dengan penjelasan langkah-langkah mencapai tujuan tersebut. 

Meliputi:

1II. Menyusun Strategi



IV. Kegiatan Kelompok 

Perkiraan waktu: 5 jam

Kegiatan menggalang dana juga bisa dilakukan secara berkelompok. Anda 

bisa mencoba beberapa kegiatan menarik berikut:

a. Membersihkan mobil atau motor dan meminta pemilik untuk 

menyumbang secara sukarela;

b. Menjual makanan atau minuman yang dibuat oleh kelompok anda. 

Usahakan agar bahan baku juga berasal dari donasi pihak lain;

c. Mengumpulkan dan menjual hasil karya anggota kelompok, bisa foto, 

lukisan, gambar, batik, rajutan, sulaman, atau lainnya;

d. Menawarkan keahlian anggota kelompok, seperti fasilitator, penyanyi, 

pemusik, guru, atau lainnya kepada organisasi yang membutuhkan, dengan 

imbalan yang memadai. Seluruh hasil disumbangkan kepada organisasi. 

Jika organisasi anda memutuskan akan menggalang dana besar, maka anda dan seluruh anggota kelompok harus mempunyai komitmen yang 
kuat juga. Anda bisa mempertimbangkan kegiatan di bawah ini :

a. Membuat merchandise lainnya 

- Rancang dan cetaklah pin, kaos, gelas, atau topi dengan pesan yang kuat, sehingga orang mau menggunakannya terus menerus.

- Buatlah dalam jumlah besar sekaligus, sehingga lebih murah dibandingkan anda membuatnya dalam jumlah terbatas. 

- Jual barang-barang itu kepada orang-orang terdekat maupun publik.  

b. Lomba Lari atau Gerak Jalan 5 Km

- Cara termudah adalah menggunakan momentum penting di tempat anda, misalkan hari lahir kota, hari kemerdekaan, atau hari 
besar agama.

- Publikasikan ke seluruh kota lewat berbagai media: selebaran, media cetak dan elektronik. Usahakan bekerjasama dengan media 
lokal sehingga anda tidak perlu mengeluarkan biaya. Publikasi minimal satu bulan sebelum acara;

- Buatlah proposal kepada perusahaan besar dan lokal untuk untuk menjadi sponsor. Carilah sebanyak mungkin.

- Buatlah kaos sebanyaknya dan bagikan secara cuma-cuma kepada peserta lomba. Anda dapat menjual media kampanye di kaos 
kepada pengusaha lokal sehingga mereka bisa menampilkan logo di kaos.

- Bekerjasamalah dengan organisasi olahraga setempat sehingga memudahkan penyelenggaraan dan juga menghemat biaya. 

- Anda juga bisa menyelenggarakan lomba olahraga lainnya, golf, sepakbola, basket, bola voli, bulutangkis, atau renang.

c. Malam Dana Kemanusiaan

- Mintalah pengelola atau pemilik hotel atau aula yang akan anda gunakan agar mau menyumbangkan satu hari secara gratis untuk 
malam dana anda;

- Hubungi pemusik, penyanyi, serta selebritis yang rela menyumbangkan tenaga untuk mengisi acara malam dana. Usahakan 
memperoleh kepastiann mereka minimal satu bulan sebelum acara;

- Buatlah undangan seunik mungkin dan jual dengan harga terjangkau. Rancang undangan dalam beberapa kategori dengan harga 
yang berbeda yang bisa anda sesuaikan dengan prioritas tempat duduk dalam ruangan acara;

- Hubungi pihak sponsor untuk membantu pembiayaan dan juallah ruang iklan kepada mereka. Anda bisa menampilkan logo 
perusahaan melalui banner yang dipasang di luar dan di dalam ruangan, buku panduan acara yang dibagikan kepada seluruh 
penonton, atau media lainnya;

- Pilihlah pemandu acara yang bisa membuat acara menjadi meriah dan sukses. Usahakan agar pemandu acara bekerja secara 
sukarela.

- Hubungi petugas keamanan untuk membantu mengamankan acara.

- Langkah ini bisa anda gunakan untuk acara lainnya seperti lelang lukisan atau baju orang ternama atau selebritis, atau kegiatan 
lainnya.  

Selamat berkreasi menggalang dana. 

V. Kegiatan massal

Perkiraan waktu: tergantung pilihan kegiatan 
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TIPS MENGGALANG DANA



Tips ini berdasarkan pengalaman anggota AMA mengumpulkan dana 
yang bisa menghasilkan ratusan ribu US dollar untuk membantu kegiatan 
kemanusiaan.  Tips ini juga memberikan catatan perkiraan waktu yang 
dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan menggalang dana. Namun harus 
diingat, kunci sukses upaya ini terletak pada publikasi (advertising) dan 
kerjasama dengan berbagai pihak serta organisasi di sekitar kita.

Tuangkan niat anda dalam sebuah surat, lalu cetak di kertas kop surat organisasi 
anda dan kirimkan ke berbagai organisasi non pemerintah atau perusahaan. 
Semakin banyak yang menerima akan semakin baik. Jangan lupa 
memberikan ”stempel-kembali” ke pengirim jika alamat tidak diketahui. Target 
utama surat-surat anda sebaiknya organisasi atau kelompok yang memang 
sudah mengenal atau pernah bekerjasama dengan lembaga anda. Jika anda ingin 
menghemat biaya, kirimkan surat melalui organisasi pengelola jaringan kerja, dan 
meminta mereka untuk mengirimkannya kepada anggota jaringan. 

1. Menulis surat

Perkiraan waktu: 5 jam

Sediakan sebanyak-banyaknya kaleng bekas wadah susu, biskuit, atau lainnya. Bisa 

juga kardus minuman air mineral, atau mie instan. Bersihkan, lalu lapisi kaleng atau 

kotak dengan label atau tulisan yang juga mencantumkan nama lembaga anda. 

Gunakan kreativitas anda agar kaleng itu bisa tampil menarik.

Langkah berikutnya adalah menyebarkan kotak amal ini, 

bisa dengan cara:

a. Meletakkan di perusahaan yang telah anda minta kesediaan mereka untuk 

membantu usaha anda.

b. Meletakkan di tempat umum yang sering didatangi orang, seperti restoran, 

bioskop, terminal, atau pasar.

c. Untuk memperkuat, mintalah kepada pemimpin perusahaan atau tokoh publik 

untuk tampil bersama anda. Lebih baik lagi jika ia dan anda bisa berkeliling di 

antara orang banyak yang menjadi target pengumpulan dana. Cara ini pun bisa 

anda lakukan di supermarket, mall, terminal, atau pasar.

II. Kotak amal

Perkiraan waktu: 8 jam

Banyak sekali perusahaan yang peduli pada kegiatan kemanusiaan, sosial, lingkungan, serta 
pendidikan, dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Karenanya, anda tak usah ragu 
mendekati mereka. Beberapa tips kreatif dibawah ini dapat anda lakukan:

a. Menggalang Dana di Kafe atau Bar

- Kirimkan surat kepada manajer kafe atau bar yang popular di wilayah anda. Selain 
menjelaskan maksud dan mekanisme penggalangan dana, jangan lupa meminta 
kesediaan sang manajer untuk menemui anda. Intinya, anda meminta mereka 
bersedia menyumbangkan sebagian kecil hasil penjualan makanan atau minuman bagi 
kegiatan anda, bisa sebesar 100 – 1,000 rupiah untuk setiap makanan atau minuman 
yang terjual. 

- Cara lain dengan meminta kafe atau bar untuk mengutip harga masuk kepada para 
pengunjung, walaupun biasanya mereka tidak pernah meminta biaya masuk. Usahakan 
harga sekedarnya saja, sehingga pengunjung rela mengeluarkan uang, sekitar 5,000 
– 10,000 rupiah. Sebagai imbalan, anda bisa menyediakan minuman atau makanan 
ringan bagi mereka.

- Anda juga bisa mengadakan malam dana. Publikasi harus anda lakukan minimal satu 
bulan sebelum acara dan usahakan menggunakan berbagai media: leaflet, brosur, 
koran, bulletin, radio, bahkan televisi.

b. Menggalang Dana di Rumah Makan 

- Ide dan pendekatannya hampir sama dengan kafe.

- Jika anda mempunyai hubungan yang cukup baik dengan pemilik atau pengelola 
rumah makan, cobalah meminta agar relawan anda menjadi penyaji, sekaligus mereka 
akan menyebarkan informasi kegiatan kemanusiaan organisasi anda kepada tamu 
rumah makan itu. 

- Cara lain lagi, membuat pengumuman di setiap meja berdampingan dengan menu 
tentang kegiatan kemanusiaan anda, dan menghimbau tamu agar mereka rela 
mendonasikan uang kembalian. 

- Sekali lagi, kunci utama keberhasilan penggalangan dana di rumah makan adalah 
publikasi, publikasi, dan publikasi. 

c. Mengetuk hati pengusaha lokal

- Kegiatan yang ditawarkan sangatlah mudah untuk dilakukan. Namun anda perlu 
memastikan bahwa anda memang betul-betul membutuhkan sumbangan yang 
berasal dari pengusaha lokal. Hubungi mereka melalui surat atau telepon untuk 
mau meluangkan waktu bertemu anda. Saat bertemu, jelaskan tentang kegiatan 
kemanusiaan anda dan himbau mereka untuk menyumbang. 

- Hubungilah sebanyak mungkin pengusaha lokal, seperti bengkel kendaraan, rumah 
makan, hotel, wisma, toko kelontong, salon, dan lainnya. Jangan khawatir untuk 
menghubungi perusahaan lokal yang besar, seperti hotel, tempat kebugaran, rumah 
makan, atau perusahaan travel. Ingatlah selalu, sebagian besar manusia mempunyai 
naluri menyumbang dan mereka haruslah didekati secara proaktif.

d. SMS Kemanusiaan

Hubungi operator telepon selular di wilayah anda, dan tawarkan kerjasama SMS-
kemanusiaan dengan sistem pembagian keuntungan yang adil. Upayakan agar mereka 
mau memberikan porsi lebih besar kepada lembaga anda.

III. Bekerjasama dengan Swasta

Perkiraan waktu: 15 jam



Perusahaan 

7. Sponsorship

Ini merupakan cara penggalangan dana yang umum, namun masih sangat efektif. Setiap perusahaan 
memiliki dana promosi yang bisa anda raih. Rancangan kegiatan, proposal, dan pendekatan sangat 
menentukan keberhasilan anda memperoleh sponsorship. 

8. Pesta karyawan

Buatlah acara-acara kecil selama setengah atau satu hari untuk karyawan perusahaan tertentu. 
Kegiatan bisa dilaksanakan di kantor pada waktu makan siang, di rumah, atau di tempat lainnya. 

9. Liburan bersama

Anda bisa merancang kegiatan untuk mengisi hari libur atau akhir minggu bagi karyawan di 
satu perusahaan. Banyak orang yang tidak bisa merancang kegiatan yang menarik untuk liburan 
bersama, jadi mereka menunggu kreatifitas anda. 

10. Game penggalangan dana (buat permainan di perusahaan. Bisa juga yang menang mendapat hadiah,  
 misalnya tiket nonton)

Buatlah acara permainan di satu perusahaan dan anda bisa menyediakan hadiah-hadiah kecil bagi 
para pemenang. Hadiah juga bisa anda upayakan gratis atau cukup murah, misalnya tiket menonton 
film atau teater, bisa juga buku atau lukisan yang ditandatangani oleh pembuatnya. Sebaiknya anda 
menyiapkan tiket sumbangan, sehingga seusai acara karyawan bisa menyumbang sebesar tiket yang 
mereka pilih.

11. Kado Sosial

Tawarkan kepada para karyawan di satu atau beberapa perusahaan untuk membuat kado sosial 
untuk isu atau kasus tertentu. 

Media massa (koran, radio, dan televisi)

1. Meminta sumbangan “ruang” siar 

Ingatlah anda membutuhkan banyak publikasi sehingga cukup banyak orang yang mengetahui 
program anda, sumbangan apa yang bisa mereka berikan, dan cara menyumbang. Datalah semua 
layanan informasi massa yang ada di kota anda. Buatlah agenda untuk mendekati mereka agar mau 
memberikan sedikit ruang bagi yayasan anda menyampaikan informasi kepada publik. Melakukan 
pekerjaan ini secara rutin akan sangat membantu anda menggalang dana masyarakat. 

2. Acara donasi bersama 

Menawarkan acara donasi bersama seringkali berhasil menarik hati para pengelola media massa. 
Anda bisa membebankan biaya penyelenggaraan kepada mereka. Keberhasilan acara ini juga akan 
memperkuat dukungan mereka untuk mau secara rutin menampilkan informasi kegiatan yayasan 
anda. 

3. Anda juga bisa memuat di terbitan-terbitan internal kelompok (seperti keagamaan, profesi,   
 kampus, dll)

Terbitan internal kelompok masih belum banyak dilirik oleh banyak organisasi untuk menggalang 
dana. Padahal jumlahnya begitu banyak dan biasanya jauh lebih mudah meminta ‘ruang iklan 
sumbangan” kepada mereka dibandingkan bisnis media massa. Cakupan mereka memang terbatas, 
tetapi jika anda bisa memuat cukup rutin di beberapa terbitan internal, cukup banyak orang yang 
mengetahui apa yang anda minta. 

Website / handphone

1. SMS sumbangan

Saat ini penggunaan telepon genggam sudah “merakyat”. Bisnis-bisnis berbasis SMS terbukti cukup 
banyak yang berhasil. Maka, SMS bisa juga kita gunakan untuk menggalang sumbangan. 

2. Website penggalangan dana

Anda bisa membuat website atau fasilitas lain berbasis internet untuk menceritakan kegiatan anda 
dan bantuan yang anda harapkan dari pengunjung situs anda. 

Jalan Mampang Prapatan VI No. 67 

Jakarta Selatan

Phone/Fax. 021-7990139

 

Website : www.kemala.org

Email: yaskemala@cbn.net.id

Yayasan Kemala 6

Paket informasi 
“YAYASAN KOMUNITAS”

K R E AT I V I TA S
MENGGALANG DANA



Perorangan / Keluarga / Komunitas

1. Bazar Teras

Galanglah teman atau siapa saja untuk memberikan barang-barang mereka yang masih bisa dijual. 
Atau membuat sesuatu, misalnya kue. Lalu adakan “Bazar Teras” yang menjadi arena bagi teman-
teman anda untuk menjual barang-barang tersebut.  

2. Toko Souvenir Eksklusif

Hubungilah teman atau orang-orang yang senang membuat sesuatu yang unik, misalnya mahasiswa 
atau pekerja desain produk. Mintalah mereka membuat satu atau dua barang, dan menyerahkannya 
kepada anda untuk menjual. Kemaslah barang tersebut sehingga menjadi unik. Jumlahnya yang 
terbatas dapat menambah kesan eksklusif pada barang itu. 

3. Tabungan sosial di meja kerja

Siapkan kotak kecil di meja anda. Masukkan uang-kembalian anda di dalamnya. Anda bisa 
membuatnya banyak, dan membagikan kepada rekan-rekan anda, atau di kantor-kantor. 

4. Pesta kebun 

Buatlah pesta kebun bertema, misalnya ilegal loging, pemanasan bumi, atau tema lain yang lebih 
ringan. Intinya kegiatan ini memberikan suatu kesempatan kepada rekan anda, dan rekan mereka, 
untuk berkumpul dalam suasana yang menyenangkan dan bermakna. Selain pesta kebun, anda juga 
bisa menyelenggarakan makan malam, nonton bareng, atau kemah bersama. 

5. Ulang tahun 

Sebenarnya cukup banyak orang yang ingin menyelenggarakan ulang tahun mereka menjadi 
menarik dan bermakna. Anda bisa menawarkan ulang tahun menjadi kesempatan untuk 
memperlihatkan peran mereka bagi orang lain. Acara ulang tahun ini tidak harus anda 
selenggarakan khusus untuk satu orang, tetapi bisa berlaku untuk mereka yang lahir pada bulan 
yang sama. Jadi, dalam satu tahun anda bisa menyelenggarakan 12 kali kegiatan menggalang dana 
dari mereka yang berulang tahun.  

6. Multi level fundraising

Anda juga bisa menerapkan konsep multi level marketing untuk menggalang dana. Tentu saja anda 
perlu menyiapkan rancangan yang matang terlebih dahulu dan manajemen yang baik.  

7. Malam musik / karaoke

Musik selalu memiliki magnet kuat untuk menggugah dan mengumpulkan orang. Ajaklah beberapa 

kelompok musik, jika tidak bisa mengundang kelompok yang telah ngetop anda bisa mengajak 
kelompok jalanan

8. Libatkan orang-orang berbakat 

Akan sangat menarik jika anda bisa mengajak orang-orang yang memiliki keterampilan seni untuk 
mengisi acara anda. 

9. Acara anak-anak 

Para orang tua sangat membutuhkan acara atau kegiatan bagi anak-anak mereka untuk bermain 
dan belajar. Juga mempererat hubungan mereka. Keberhasilan anda memberikan kegiatan yang 
baik bagi anak-anak akan memberikan kesan tulus bagi organisasi. 

Publik 

1. Kotak sumbangan 

Ini merupakan yang paling umum dilakukan dalam menggalang uang dari masyarakat. Jika anda 
masih berkeras ingin melakukannya buatlah jauh lebih kreatif. Rancang dan buatlah kotak amal 
yang kreatif sehingga tidak mengganggu pemandangan sekaligus menarik perhatian orang banyak. 
Anda bisa menempatkan kotak-kotak amal di berbagai lokasi atau gedung yang dikunjungi oleh 
banyak orang. Menyisipkan kegiatan seni atau lainnya dalam cara ini akan menambah kuat daya 
tarik program penggalangan anda lewat cara ini. 

2. Buatlah komputer screen saver atau cliparts. 

Mintalah rekan anda yang mahir melakukan desain visual berbasis komputer untuk membuat 
screen saver atau cliparts. Screen saver dapat anda gunakan sebagai media publikasi program-
program anda, sementara itu tidak ada salahnya anda menjual paket clipart. 

3. Menyediakan antar – jemput untuk jangka waktu tertentu 

Selalu ada sekelompok orang yang membutuhkan layanan antar jemput, yang bisa anda targetkan 
sebagai sasaran penggalangan dana. Caranya, sediakan layanan antar jemput buat kebutuhan 
mereka. Untuk mobil dan supir, anda bisa meminta bantuan rekan-rekan anda atau membuat 
program relawan. Anda bisa memberikan penggantian bensin, namun cukup banyak yang rela 
bensin mereka digunakan untuk layanan sosial seperti ini. 

Event

1. Event massal 

Orang banyak selalu menantikan event-event massal yang bisa mereka ikuti atau kunjungi, 
misalnya olah raga, musik, atau outbound. Jumlah peserta dan pengunjung yang diperkirakan cukup 
besar membuat anda bisa meminta para perusahaan sebagai penyandang dana. 

2. Jual buku 

Mintalah kepada teman, penerbit, atau para penulis untuk ikut serta dalam acara penjualan buku 
yang anda selenggarakan. Seluruh hasil penjualan akan disumbangkan bagi kegiatan yayasan anda. 
Bujuklah para penulis untuk mau menandatangani buku karya mereka yang akan dijual pada acara 
jual buku yang anda selenggarakan. Anda juga bisa merancang penjualan khusus buku-buku tua 
atau yang sudah bersifat eksklusif. 

3. Tour sepeda 

Sepeda selalu memiliki nilai unik. Anda bisa membuat acara tour bagi para penggemar sepeda 
yang akan mengumpulkan sumbangan dari orang-orang yang mereka jumpai selama tour. Rute 
tour tidak harus ke luar kota, di dalam kota pun bisa menarik hati para penggemar sepeda itu. 
Jangan lupa untuk merancang kegiatan menarik yang akan disisipkan pada saat mereka berhenti di 
tempat-tempat yang telah ditentukan. 

Kelompok profesional 

1. Progam donasi buat kelompok profesional 

Kaitkan program-program layanan masyarakat yang anda lakukan dengan berbagai jenis pekerjaan 
yang anda. Rancanglah dengan hati-hati, setelah mantap buatlah pendekatan dengan beberapa 
orang kunci di suatu kelompok profesional, atau mendekati organisasi asosiasi yang menaungi 
mereka. 

4. Menyediakan layanan jasa lainnya

Layanan jasa lainnya yang bisa anda coba adalah pencucian mobil, penjaga bayi, membereskan 
kebun, kursus, dan layanan jasa lainnya. Intinya sederhana, identifikasi tenaga ahli atau terampil 
yang ada di sekitar anda dan rangkullah mereka. 

2. Mintalah sumbangan dari pengelola perumahan

Banyak perumahan di perkotaan yang dikelola oleh badan usaha. Cobalah sesekali kunjungi 
mereka dan meminta mereka untuk menyumbang. Anda bisa menambahkan daya pikat dengan 
menawarkan beberapa model kegiatan yang bisa anda selenggarakan. Kegiatan ini bisa menjadi 
media juga bagi anda untuk menggalang dana dari para penghuni. 

Rumah makan / bar / cafe

1. Sumbangan tips 

Hubungilah sebanyak mungkin rumah makan, bar, dan kafe di kota anda. Mintalah kesediaan para 
karyawan untuk menyumbangkan tips yang mereka selama waktu tertentu misalnya satu hari, tiga 
hari, atau satu minggu. 

2. Kotak sumbangan

Buatlah kotak sumbangan yang menarik, lalu taruhlah di berbagai rumah makan, bar, atau kafe.  

3. Malam dana 

Buatlah malam dana bagi kegiatan yayasan anda. Mintalah kepada pemilik rumah makan, atau kafe 
untuk memberikan tempat dan makan gratis bagi para undangan malam dana anda. 

Bioskop / teater / pusat hiburan

1. Sumbangan hasil penjualan tiket

Ajaklah pengelola bioskop, teater, atau pusat hiburan lainnya untuk menyalurkan sumbangan 
melalui anda. Anda bisa menawarkan banyak model: menyumbangkan hasil penjualan tiket selama 
satu hari atau dalam jangka waktu tertentu. Mintalah mereka untuk memasang spanduk atau 
pengumuman lainnya tentang kerjasama ini sebelum hari-H.

2. Memberikan tiket dan anda jual dengan potongan harga. 

Mintalah kepada bioskop / teater / atau pusat hiburan untuk memberikan anda tiket gratis yang 
boleh anda jual dengan potongan harga, atau sebagai hadiah dalam kegiatan penggalangan dana 
yang lain.  

3. Sumbangan tips

Seperti yang anda minta pada karyawan rumah makan atau kafe, anda juga bisa membuat program 
menggalang dana dari karyawan yang bekerja di pusat-pusat hiburan untuk menyumbangkan tips 
yang mereka peroleh selama satu hari misalnya. 
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• Merancang program “relawan bulan ini”. 
• Menampilkan foto-foto mereka di saat bekerja dan dalam suasana bersama,
• Membuat hadiah-hadiah kecil.
• Menawarkan kesempatan berkembang secara profesional. 
• Memberitakan kegiatan mereka di media massa.
• Menyediakan minuman dan makanan ringan bagi mereka di saat bekerja.
• Memberikan sertifikat.
•   Memberikan imbalan uang jika memang organisasi anda mampu, walaupun sekedar   
 mengganti biaya transportasi.  organisasi.

Mengelola relawan (manajemen)
Kekuatan para relawan terletak pada kemampuan organisasi untuk menjaga, menumbuhkan, 
dan mengelola mereka. Di sinilah manajemen organisasi anda akan sangat menentukan 
bagaimana tim relawan anda bisa bekerja optimal. Beberapa cerita sukses mencatat bahwa 
hal-hal di bawah ini sangat membantu mereka mengelola relawan: 
• Menyediakan kontrak kerja yang jelas. 
• Membuat aturan yang jelas dan terbuka.
• Membuat administrasi personalia dan kerja dengan baik.
• Menyediakan peralatan kerja dan keselamatan yang memadai.
• Menyelesaikan masalah secara terbuka dan persuasif, jangan biarkan masalah
  mengambang di antara mereka atau antara mereka dengan organisasi. 
• Memabangun dan melaksanakan secara konsisten mekanisme pertanggungjawaban kerja. 

Evaluasi 
Evaluasi kegiatan, proses kerja, dan capaian secara periodik, partisipatif, dan terbuka. Selain 
untuk mengukur pencapaian kegiatan atau program, evaluasi juga merupakan sebuah 
langkah pengakuan dan penghargaan.

Memberikan tantangan kepada relawan
Membagi beban kerja dan tanggung jawab kepada relawan merupakan seni tersendiri dalam 
manajemen organisasi. Anda dituntut untuk bisa merancang stretegi, mekanisme, dan cara 
berkomunikasi yang tepat sehingga proses ini menjadi lancar. Kesalahan dalam proses ini 
alih-alih akan memberikan manfaat kepada organisasi, malahan akan menimbulkan masalah 
yang akan memakan sumberdaya 
Beberapa pertimbangan berikut akan membantu anda dalam memberikan tugas kepada 
relawan: 
• Berikan pekerjaan yang benar-benar sanggup mereka kerja sebagai tugas pertama. 
• Serahkan tugas-tugas beresiko tinggi kepada relawan 
 yang berpengalaman terlebih dahulu. 
• Serahkan tanggung jawab pimpinan proyek hanya kepada relawan yang benar-benar
 pengalaman, jika tidak ada sebaiknya untuk sementara waktu dipegang oleh staf. 
• Sampaikan dengan jelas dan terbuka. 

Pengakuan
Tanamkan selalu hal ini dalam pikiran anda: pengakuan, pengakuan, pengakuan. 
Pengakuan merupakan imbalan yang paling dihargai oleh para relawan tanpa harus 
berlebihan. Anda ditantang untuk bisa memberi pengakuan dengan cara yang unik, tidak 
selalu berbentuk uang, piagam, atau selembar kertas formal. Anda bisa mencoba beberapa 
pendekatan di bawah ini untuk memberikan pengakuan: 
• Membangun kedekatan staf dan pimpinan organisasi dengan relawan. 
• Meninjau secara rutin mengenai hasil, proses, dan suasana kerja.
• Membuat acara makan siang, minum kopi, rujakan, atau kegiatan refreshing di luar kantor 

untuk merayakan keberhasilan. 
• Membuat plakat yang memuat semua nama relawan.
• Membuat kartu ucapan. Buatan pribadi akan memberikan kesan mendalam bagi relawan. 
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• Tentukan informasi tentang keterampilan, pengalaman,  dan kelengkapan yang harus 
dimiliki oleh relawan, serta pelatihan yang anda berikan.

• Susunlah tahapan kegiatan rekrutmen dan waktunya. 
• Buatlah formulir pendaftaran yang mencatat data calon relawan.

Penyaringan dan wawancara
Penyaringan dan wawancara terhadap calon relawan dapat menunjukkan kepada mereka 
bahwa anda menangani proyek dan menghargai waktu mereka dengan serius. Agar proses 
ini berjalan baik, ada patutnya anda memperhatikan hal berikut: 
• Menyusun daftar pertanyaan.
• Membuat lembar pencatatan wawancara. 
• Menugaskan staf yang kompeten untuk mewawancarai calon relawan. 

Meningkatkan unjuk kerja relawan

Pengenalan dunia kerja
Jangan meremehkan tahapan ini. Dalam tahap ini anda tidak hanya memberikan penjelasan 
teknis pekerjaan saja, tetapi juga, anda sedang membangun rasa memiliki, dan status. Tahapan 
ini sangat penting dalam meningkatkan komitmen mereka untuk benar-benar menampilkan 
kemampuan terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan. Ingatlah bahwa komitmen merupakan 
faktor yang sangat menentukan dalam sistem kerelawanan. 
Pelatihan
Pelatihan amat mempengaruhi rasa percaya para relawan kepada organisasi dan diri mereka 
dalam bekerja. Rancanglah pelatihan secara sistematis, terukur, dan terencana sehingga tidak 
memboroskan sumberdaya organisasi. Beberapa jenis pelatihan yang bisa anda berikan 
kepada relawan adalah: teknis kerja dan penguasaan alat, manajemen, kepemimpinan, dan 
juga komunikasi. 

Cobalah untuk mendiskusikan lebih mendalam untuk mengidentifikasi semua aspek yang  
terkait, seperti:
• Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 
• Manfaat yang akan diterima organisasi.
• Jenis pekerjaan yang akan ditangani oleh para relawan, 
 dan jenis keterampilan yang dibutuhkan.  
• Wilayah kerja relawan.
• Berapa banyak relawan yang dibutuhkan.
• Kemampuan organisasi untuk mengelola.
• Kesiapan staf bekerjasama dengan relawan. 
• Serta dana yang dibutuhkan.

Merekrut 
Setelah memiliki rencana yang jelas tentang pelibatan relawan dalam pekerjaan organisasi, 
tahap berikutnya anda akan mulai mempublikasikan rencana itu. Sebaiknya anda tidak 
menyepelekan wilayah sebaran dan isi informasi yang anda keluarkan, karena sangat 
mempengaruhi kualitas calon relawan yang bisa anda pilih nantinya. Beberapa aspek dibawah 
ini perlu anda perhatikan dalam proses rekrutmen: 
• Jangan menunggu, ajaklah. Rancanglah kalimat yang anda gunakan sehingga tidak berkesan 

memohon, tetapi menggugah keinginan calon relawan untuk berbagi dan membantu. 
Ingatlah anda mencari orang yang sungguh-sungguh ingin membaktikan diri kepada 
masyarakat. 

• Pilihlah calon relawan yang sungguh-sungguh berminat dan benar-benar bersedia
 menyisihkan waktunya.
• Jangan terburu-buru membuat rencana dan mengorganisirnya. 
• Sampaikan dengan jelas tugas dan beban kerja yang akan menjadi tanggung jawab mereka.
• Jelaskan juga imbalan dan konsekuensi dari pekerjaan yang akan mereka lakukan. 

 
Alasan menjadi relawan
Ragam alasan yang mendorong seseorang memutuskan dirinya menjadi relawan 
sangat bervariasi, umumnya: 

•  Mencari tambahan pengalaman, pembelajaran, dan kepuasan pribadi.

•  Mencari kemajuan profesional, menciptakan keterampilan kerja, dan memperluas 
jaringan profesional. 

•  Menikmati interaksi sosial, misalnya bertemu dengan banyak orang baru. 

•  Mempelajari tentang masyarakat, negara, atau komunitas baru. 

•  Menjadi bagian dari perubahan positif bagi masyarakatnya, karena terdorong 
untuk memenuhi nilai-nilai “berbagi dan peduli”.

•  Membangun pemberdayaan dan kepercayaan diri. 

•  Memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan maupun pengalaman 
kerja. 

•  Bahkan sekedar untuk mendapatkan kesibukan.

Relawan, kekuatan ini sangat besar. Di dalamnya ada bertumpuk pengetahuan, 
beragam pengalaman, aneka keterampilan, dan juga segudang waktu. Mereka yang berhasil 
merekrut itu lalu menyatukan dan mengolahnya, berhasil membuktikan kekuatan yang 
tadinya tersembunyi menjadi kekuatan yang benar-benar hadir baik bagi organisasi maupun 
masyarakat. 

Harapan para relawan
Setiap relawan selalu mememiliki harapan pada saat mereka menyisihkan apa yang mereka 
miliki untuk pekerjaan yang anda tawarkan, yaitu:  
• Pengakuan dan masukan tentang kinerja mereka. 
• Kondisi kerja yang memuaskan dan aman.
• Memperoleh uang saku sekedarnya berdasarkan kebijakan dan prosedur organisasi. 

Jika suatu organisasi memutuskan tidak memberikan uang saku, maka relawan harus 
mengetahui hal ini sebelum mereka mulai bekerja. 

Mengelola Relawan 
Perjelas alasan dan niat organisasi mengapa membutuhkan relawan
Ini merupakan tahap awal yang sangat menentukan kelancaran dan kesuksesan anda dalam 
merekrut dan merawat relawan. Pastikan anda dan seluruh staf organisasi mengetahui 
betul alasan organisasi untuk melibatkan relawan dalam kegiatan. Identifikasi yang jelas akan 
memudahkan anda dalam memilih pekerjaan yang akan dilakukan relawan, menentukan 
kualifikasi, merancang pola rekrutmen, membangun mekanisme pengelolaan dan perawatan, 
serta metode monitoring dan evaluasi. Maka jangan ragu untuk menginvestasikan waktu dan 
pikiran anda saat manapaki tahap ini. 

Dari pengalaman banyak organisasi, ada banyak alasan mengapa mereka membutuhkan 
relawan, bisa saja: 

• Keterbatasan ekonomis dan membutuhkan tenaga pelaksana 

 dalam jumlah yang besar.

• Memperluas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

• Memperkuat keterlibatan masyarakat. 

• Memperkuat nilai independensi: relawan sering dipandang sebagai 

 pihak yang tidak mencari keuntungan, 
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Desentralisasi layanan telah menghasilkan unit-unit kelembagaan seperti Papua Civil 
Society Strengthening Fund (PCSSF), Perkumpulan Kemala Sulawesi (PKS), Pakat Borneo 
di Kalimantan, Perkumpulan Kemala Jawa (PKJ), dan Mitra Kemandirian Sumatra (MKS). 
Sebagai unit layanan yang bertugas memobilisasi sumberdaya untuk tingkat regio, 
lembaga-lembaga ini terus dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas, responsifitas, dan 
profesionalitas mereka.  

Unit Pengelola Region (UPR)
Kemala memandang bahwa jaringan yang dilandasi visi yang sama menjadi modal 
berarti buat gerakan penguatan organisasi rakyat dalam penyelematan lingkungan. 
Di pusaran pandangan inilah Kemala mengembangkan strateginya dalam bekerja. 
KEMALA mencoba menghubungkan banyak individu dan organisasi di seluruh 
Indonesia untuk membangun koalisi yang peduli pada manajemen sumber daya alam 
lokal. Manajemen ini seharusnya memiliki cukup informasi, kemampuan teknis yang 
baik, kreatif, serta aktif secara politis. 

Strategi ini juga mendukung penguatan dan pertumbuhan lembaga-lembaga yang 
berkontribusi meningkatkan manajemen sumber daya alam. Penguatan kemampuan 
lokal dalam mengatur diri dan sumber daya alamnya akan semakin menguatkan 
struktur demokrasi yang memungkinkan kelompok masyarakat bisa berperan dalam 
pengambilan keputusan dan kehidupan politik. 

KEMALA selama ini sangat peduli mendukung upaya-upaya menguatkan berbagai 
kelompok masyarakat di Indonesia. Kepedulian ini diwujudkan dalam berbagai 
program yang bekerja di berbagai level baik tingkat nasional, regional, propinsi, 
maupun kabupaten/kota. Biasanya mitra-mitra Kemala membentuk aliansi mereka 
sendiri dalam dalam bekerja dan menguatkan gerakan peningkatan manajemen 
sumber daya alam. Di atas jaringan kerja dan koalisi yang muncul secara alami inilah 
Kemala berkembang.

Sementara itu, saat ini Yayasan Kemala sedang memusatkan 
sumberdayanya kepada program dan kegiatan berikut :

a. Fasilitasi penguatan kapasitas organisasi mitra dan UPR.

b. Pengelolaan dan distribusi informasi berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya 
alam oleh rakyat.

c. Fasilitasi pengembangan Yayasan Komunitas (Community Foundation) di tingkat 
region, propinsi, maupun kabupaten/kota.

d. Pengelolaan dan sinergi jaringan.

e.  Bantuan teknis.

Fokus Program

Dewan Pengurus:     1.  Dadang Trisasongko (Ketua)

                              2.  Julia Kalmirah

                              3.  Avi Mahaningtyas

                              4.  Sombolinggi

                              5.  Stepanus Djuweng

                              6.  Edi Giay

Badan Pelaksana :     Nur Amalia (Direktur Eksekutif)
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Paket informasi 
“YAYASAN KOMUNITAS”

SEKILAS
YAYASAN KEMALA



Yayasan Kemala
Nama Kemala sesungguhnya kependekan dari Kelompok Masyarakat 
Pengelola Sumberdaya Alam. Kelompok ini beranggotakan berbagai organisasi non 
pemerintah, organisasi rakyat, komunitas, tokoh masyarakat, serta individu yang berkomitmen 
atas demokratisasi pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, berkelanjutan, adil, 
dan bisa dipertanggungjawabkan. Anggota Kemala tersebar di enam wilayah: Sumatera, Jawa, 
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sekilas Yayasan Kemala

Visi
Kedaulatan rakyat atas wilayah hidup dan kelestarian alam di wilayahnya.

Misi
Mempromosikan gerakan demokratisasi pengurusan sumberdaya alam 
(natural resources governance). 

Pada tahun 1996 sampai 2001, tiga organisasi 
besar yaitu WRI, WWF-US, dan TNC bekerja 
sama mengembangkan program yang bertujuan 
mendukung gerakan penyelamatan keragaman 
hayati di Indonesia. Mereka menamakan program 
itu Biodiversity Support Program, yang sering 
disingkat BSP. Selanjutnya nama program 
tersebut disandingkan dengan nama kelompok 
yang dibangun, Kelompok Masyarakat Pengelola 
Sumberdaya Alam disingkat Kemala, menjadi BSP 
Kemala. 

BSP Kemala memberikan hibah, asistensi teknis, 
dan bantuan perjalanan kepada mitra-mitra 
Kemala. Dukungan itu bukanlah sebagai proyek 
yang berdiri sendiri, tetapi mengait kepada 
program telah berkotribusi kepada gerakan 
menuju keadilan dan keberlanjutan sumberdaya 
alam. Mitra Kemala sendiri dipilih melalui proses 
penjajakan oleh Senior Program Officers dan 
rekomendasi dari ornop yang mempunyai 
reputasi baik. Para mitra Kemala secara aktif 
mendiskusikan dan merumuskan strategi 
program serta kegiatan BSP Kemala. 

Sejarah Kemala

Menjelang program BSP-Kemala berakhir para mitra menghendaki inisiatif 
ini bisa terus berlanjut. Dari keinginan inilah Yayasan Kemala dibentuk dan 
terdaftar pada tanggal 20 Juli 2000 sebagai lembaga yang akan memotori 
gerakan Kemala selanjutnya. Sebagai penerus inisiatif, Yayasan Kemala 
juga memberikan dukungan kepada mitra dalam bentuk hibah, bantuan 
perjalanan, pelaksanaan berbagai pertemuan dan lokakarya, asistensi teknis, 
informasi, dan juga penguatan jaringan.

Untuk efisiensi distribusi dukungan serta memperkuat jaringan di tingkat 
wilayah / regio, mitra Kemala membentuk simpul layanan di setiap wilayah 
yang akan meneruskan dukungan itu kepada lembaga swadaya masyarakat 
maupun organisasi komunitas lokal di di tingkat akar rumput. Pola ini 
diharapkan bisa lebih cepat menjawab dan merespon perubahan situasi 
politik yang terjadi.

Hubungan antara Yayasan Kemala dengan mitranya adalah hubungan 
kemitraan yang setara. Prioritas kegiatan serta isu-isu strategis dibicarakan 
bersama di forum tahunan mitra Kemala (atau “Forum Kemala”) untuk 
tingkat nasional, dan Forum Regio untuk tingkat regio atau wilayah. 
Sementara itu, masing-masing regio memiliki mekanisme tersendiri dalam 
soal keanggotaan Kemala.

Visi dan Misi




