Scoping Exercise CRG* di Asia Pasifik (APCRG)
Memetakan mitra, memahami konteks, dan mengidentifikasi
kesenjangan terkait CRG gaps
Alat Pemetaan Jejaring Sosial

Salam khidmat.
Alat ini diperuntukkan kita mencoba praktek melakukan scoping atau melihat dari “atas”, jejaring
antara organisasi masyarakat sipil, organisasi populasi kunci dan organisasi komunitas lainnya.
Langkah-langkahnya adalah pertama, memahami profil organisasinya, kemudan hubungan antar
organisasi tersebut serta hubungannya dengan proses dalam Global Fund di tingkat Indonesia.
Prinsipnya adalah sama dengan yang biasa kitalakukan di sosial media, dimana kita punya jaringan
dengan teman-teman dekat kita, dan terkadang kita menemukan beberapa rekan kita juga
merupakan rekan dari teman dekat kita. Dan jika ditelusuri lebih jauh, ternyata ada hubungan pada
saat tertentu atau ada jeda komunikasi di antaranya.
Instrumen ini diberikan oleh Yayasan Spiritia yang ditunjuk oleh APCASO untuk membentu
melengkapi asesmen tentang CRG di tingkat regional Asia Pasific. Oleh sebab itu, informasi yang
kami peroleh akan disampaikan juga kepada APCASO untuk dikelola lebih lanjut sebagai hasil
regional Asia Pasific.
Kami mohon kesediaan Ibu/Bapak sebagai perwakilan organisasi yang kami pilih untuk mengisi tabel
dibawah ini. Kami memilih organisasi Ibu/Bapak, karena memiliki kaitan dengan Global Fund dan
terlibat dalam satu atau lebih tahap proses dalam Global Fund. Organisasi Ibu/Bapak kami posisikan
sebagai adalah sebagai titik awal (responden nol) untuk melihat organisasi-organisasi komunitas,
organisasi populasi kunci, dan organisasi masyarakat sipil apa yang menjadi mitra dan sama-sama
terkait dengan proses Global Fund.
Ada beberapa langkah untuk mendapatkan informasi yang lengkap:
1. Mangisi profil organisasi Ibu/Bapak sebagai informasi latar belakang dari responden,
2. Menyebutkan 3 kolaborator dari organisasi Ibu/Bapak. Kolaborator adalah semua organisasi
yang punya hubungan dengan organisasi Ibu/Bapak sekaligus juga ada hubungannya dengan
proses Global Fund.
3. Mengisi 10 organisasi komunitas, organisasi populasi kunci, dan organisasi masyarakat sipil
yang terkait dengan Global Fund, tetapi boleh saja, tidak punya hubungan langsung dengan
organisasi Ibu/Bapak untuk Langkah snowball dari asesmen ini.
4. Mohon dipastikan bahwa 10 organisasi yang disebutkan oleh Ibu/Bapak memiliki nomor dan
alamat (email) lengkap agar petugas pengambil data asesmen ini dapat membuat kontak
dengan organisasi tersebut.
5. Petugas pengambil data akan menghubungi Ibu/Bapak untuk meminta instrument yang
sudah terisi lengkap. Kami akan Kembali untuk menanyakan lebih lanjut jika ada informasi
yang terlewat. Jika memang tidak ada informasinya, maka silakan tulis N/A.
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Yang termasuk dalam organisasi yang dimaksud dalam asesmen ini adalah:

1. Civil society – Masyarkat Sipil
2. Nongovernmental organization (NGO) – Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah organisasi
masyarakat sipil yang terdaftar dalam peraturan perundangan di Indonesia.
3. Community-based organization (CBO) – Organisasi berbasis masyarakat, baik yang terdaftar
maupun tidak dan memiliki tujuan organisasi dalam memberi pelayanan pada beneficiary
nya dalam lingkungan masyarakat.
4. Community-led organization – Organisasi komunitas, baik terdaftar ataupun tidak yang
beranggotakan dan dipimpin oleh orang yang memiliki ciri dan tantangan khusus. In
itermasuk organisasi populasi kunci dari populasi rentan, yang mengalami stigma dan
kriminalisasi, ketidak-adilan, dan dapat mewakili anggota masyarakat yang memiliki ciri dan
tantangan yang sama. Keahlian dari organisasi ini dibangund berdasarkan pengalamannya.
5. Jaringan – adalah kelompok yang terdiri dari lebih dari dua (2) organisasi yang memiliki misi
yang sama dalam merespon isu atau tantangan tertentu.

Informasi Latarbelakang (Responden)
Organisasi atau jaringan
Nama
Posisi
Komponen (Disease) atau
fokus area dalam Global Fund
Lama kerja di organisasi atau
jaringan
Tahun mulai
Peran organisasi atau jaringan
ini dalam Global Fund (Anda
dapat memilih satu atau lebih
pilihan)

Keahlian/ kekhususan dalam
GF yang dimiliki organisasi
(Anda dapat memilih satu atau
lebih pilihan)






Principal Recipient
Sub-recipient
Sub- subrecipient
anggota CCM
 perwakilan Populasi Kunci
 Anggota pimpinan CCM / Para Ketua
 Anggota oversight committee
 Anggota perwakilan populasi kunci atau CSO dari
konstituensi CCM
 Penyedia Technical Assistance (TA) provider
 Anggota tim penulis Funding Request
 Anggota Technical Working Group
 Lain-lain (jelaskan _____________________________)
 Tidak ada (jika ini terpilih, survey berhenti di sini)
 Advocacy
 Fasilitasi kemitraan dan koordinasi dengan mitra
 Mobilisasi Sumber Daya
 Pengembangan Kapasitas
 Pemberian layanan
 Kepemimpinan dan penguatan kelembagaan
 Monitoring and evaluation / community-led monitoring
 Perencanaan strategis
 Lain-lain (jelaskan _____________________________)
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Sebelum menyebutkan sebagai kolaborator, maka Ibu/Bapak perlu mengkonfirmasikan terlebih
dahulu apakah mereka bersedia berpartisipasi dalam asesmen ini dan menjawab hal yang sama
seperti yang ditanyakan kepada organisasi/jaringan Anda. Jika mitra organisasi/jaringan Anda tidak
bersedia untuk berpartisipasi, maka Anda perlu untuk menggantinya dengan organisasi/jaringan lain
yang bersedia berpartisipasi. Hal ini karena ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ibu/Bapak
harus di tanyakan atau dikonfirmasikan dengan mereka.

Informasi Koneksi: Kolaborator 1
Organisasi Kolaborator 1
Nama Kolaborator 1
Posisi Kolaborator 1
Email atau informasi kontak
Kolaborator 1
Peran Kolaborator 1 di Global
Fund

Hubungan dengan Kolaborator
1, Anda adalah … nya (Anda
dapat memilih satu atau lebih
pilihan)

Bagaimana Anda dan
kolaborator 1 bekerja sama
dalam kaitannya dengan
Global Fund?

Dalam kaitannya dengan
proses Global Fund, mana di
antara pilihan di samping yang
menggambarkan seberapa
sering Anda bekerjsama dalam
enam bulan terakhir?






Principal Recipient
Sub-recipient
Sub- subrecipient
anggota CCM
 perwakilan Populasi Kunci
 Anggota pimpinan CCM / Para Ketua
 Anggota oversight committee
 Anggota perwakilan populasi kunci atau CSO dari
konstituensi CCM
 Penyedia Technical Assistance (TA) provider
 Anggota tim penulis Funding Request
 Anggota Technical Working Group
 Lain-lain (jelaskan _____________________________)
 Tidak ada (jika ini terpilih, survey berhenti di sini)
 Pemberi Dukungan Teknis
 Co-implementer (sesame pelaksana program)
 Funder (Pemberi dana) / PR / SR
 Funding recipient (penerima dana) / SR / SSR
 Mitra Advocacy
 Constituency co-member (sesama anggota konstituen)
 Representative (perwakilan)
 Advisor (penasihat)
 Lain-lain (jelaskan _____________________________)
 Bersama mengajak anggota komunitas yang berasal dari
berbagai situasi/lingkungan
 Saling berkonsultasi dan membahas berbagai isu
 Bertukar informasi dan/atau pengetahuan
 Menggunakan sumberdaya bersama (misalnya dana)
 Bersama secara kolektif mengambil keputusan
 Memiliki misi dan tujuan yang sama
 Lain-lain (sebutkan _____________________________)
 Tidak pada 6 bulan terakhir
 Satu kali pada 6 bulan terakhir
 Lebih dari satu kali pada 6 bulan terakhir
 Lebih dari satu kali pada masa sebulan terakhir
 Mingguan
 Populasi kunci atau anggota konstituen dari perwakilan
populasi kunci di CCM
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Penyedia Technical Assistance (TA)
Anggota tim penulis Funding Request
Anggota Technical Working Group (TWG)
Lain-lain (sebutkan _____________________________)

Informasi Koneksi: Kolaborator 2
Organisasi Kolaborator 2
Nama Kolaborator 2
Posisi Kolaborator 2
Email atau informasi kontak
Kolaborator 2
Peran Kolaborator 2 di Global
Fund

Hubungan dengan Kolaborator
2, Anda adalah … nya (Anda
dapat memilih satu atau lebih
pilihan)

Bagaimana Anda dan
kolaborator 2 bekerja sama
dalam kaitannya dengan
Global Fund?

Dalam kaitannya dengan
proses Global Fund, mana di
antara pilihan di samping yang
menggambarkan seberapa
sering Anda bekerjsama dalam
enam bulan terakhir?






Principal Recipient
Sub-recipient
Sub- subrecipient
anggota CCM
 perwakilan Populasi Kunci
 Anggota pimpinan CCM / Para Ketua
 Anggota oversight committee
 Anggota perwakilan populasi kunci atau CSO dari
konstituensi CCM
 Penyedia Technical Assistance (TA) provider
 Anggota tim penulis Funding Request
 Anggota Technical Working Group
 Lain-lain (jelaskan _____________________________)
 Tidak ada (jika ini terpilih, survey berhenti di sini)
 Pemberi Dukungan Teknis
 Co-implementer (sesame pelaksana program)
 Funder (Pemberi dana) / PR / SR
 Funding recipient (penerima dana) / SR / SSR
 Mitra Advocacy
 Constituency co-member (sesama anggota konstituen)
 Representative (perwakilan)
 Advisor (penasihat)
 Lain-lain (jelaskan _____________________________)
 Bersama mengajak anggota komunitas yang berasal dari
berbagai situasi/lingkungan
 Saling berkonsultasi dan membahas berbagai isu
 Bertukar informasi dan/atau pengetahuan
 Menggunakan sumberdaya bersama (misalnya dana)
 Bersama secara kolektif mengambil keputusan
 Memiliki misi dan tujuan yang sama
 Lain-lain (sebutkan _____________________________)
 Tidak pada 6 bulan terakhir
 Satu kali pada 6 bulan terakhir
 Lebih dari satu kali pada 6 bulan terakhir
 Lebih dari satu kali pada masa sebulan terakhir
 Mingguan
 Populasi kunci atau anggota konstituen dari perwakilan
populasi kunci di CCM
 Penyedia Technical Assistance (TA)
 Anggota tim penulis Funding Request
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 Anggota Technical Working Group (TWG)
 Lain-lain (sebutkan _____________________________)

Informasi Koneksi: Kolaborator 3
Organisasi Kolaborator 2
Nama Kolaborator 2
Posisi Kolaborator 2
Email atau informasi kontak
Kolaborator 2
Peran Kolaborator 2 di Global
Fund

Hubungan dengan Kolaborator
2, Anda adalah … nya (Anda
dapat memilih satu atau lebih
pilihan)

Bagaimana Anda dan
kolaborator 2 bekerja sama
dalam kaitannya dengan
Global Fund?

Dalam kaitannya dengan
proses Global Fund, mana di
antara pilihan di samping yang
menggambarkan seberapa
sering Anda bekerjsama dalam
enam bulan terakhir?






Principal Recipient
Sub-recipient
Sub- subrecipient
CCM member
 KP representative
 Member of CCM leadership / Executive Committee
 Member of oversight committee
 KP or civil society constituency member of the KP
representative to the CCM
 Technical Assistance (TA) provider
 Funding Request writing team member
 Technical Working Group member
 Other (please indicate _____________________________)
 None (if none, end the survey here)
 Pemberi Dukungan Teknis
 Co-implementer (sesame pelaksana program)
 Funder (Pemberi dana) / PR / SR
 Funding recipient (penerima dana) / SR / SSR
 Mitra Advocacy
 Constituency co-member (sesama anggota konstituen)
 Representative (perwakilan)
 Advisor (penasihat)
 Lain-lain (jelaskan _____________________________)
 Bersama mengajak anggota komunitas yang berasal dari
berbagai situasi/lingkungan
 Saling berkonsultasi dan membahas berbagai isu
 Bertukar informasi dan/atau pengetahuan
 Menggunakan sumberdaya bersama (misalnya dana)
 Bersama secara kolektif mengambil keputusan
 Memiliki misi dan tujuan yang sama
 Lain-lain (sebutkan _____________________________)
 Tidak pada 6 bulan terakhir
 Satu kali pada 6 bulan terakhir
 Lebih dari satu kali pada 6 bulan terakhir
 Lebih dari satu kali pada masa sebulan terakhir
 Mingguan
 Populasi kunci atau anggota konstituen dari perwakilan
populasi kunci di CCM
 Penyedia Technical Assistance (TA)
 Anggota tim penulis Funding Request
 Anggota Technical Working Group (TWG)
 Lain-lain (sebutkan _____________________________)
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Pertanyaan Snowball: Identifikasi sampai 10 masyarakit sipil, organisasi
community-led, atau berbasis komunitas yang Anda ketahui secara langsung
ataupun tidak langsung terlibat dalam program Global Fund di Indonesia.
Nama

Posisi

Organisasi

Email atau Info Kontak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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