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Ketika pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis bertemu 
untuk memastikan berlangsungnya tata kelola yang baik dan 

pembangunan secara berkelanjutan
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VISI      
Untuk membangun tata kelola yang adil, demokratis dan berkelanjutan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Akuntabilitas fidusia penuh diasumsikan sejak 2010

ORGANISASI KAMI

KEMITRAAN  bagi Pembaruan Tata 
Pemerintahan, atau KEMITRAAN, 
dibentuk pada 2001 setelah pemilu 
yang dilaksanakan secara jujur dan 
adil untuk dua generasi pada 1999. 
Pemilu bersejarah ini merupakan 
langkah penting bagi Indonesia 
untuk keluar dari sistem otoriter 
di masa lalu dan memasuki masa 
depan yang demokratis.

KEMITRAAN dibentuk dan dipimpin 
oleh sejumlah pemimpin terkemuka 
Indonesia dari pemerintahan, 
masyarakat sipil, dan sektor swasta 
untuk mendorong prinsip-prinsip 
tata kelola yang baik selama masa 
transisi. Pertama kali didirikan sebagai dana perwalian multi donor yang didukung 
oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Bank Dunia (the 
World Bank), dan Bank Pembangunan Asia (ADB), dan dikelola di bawah UNDP pada 
tahun 2000.

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang berdiri sendiri, yang 
dikelola sebagai Perkumpulan Perdata Nirlaba (Perkumpulan). Pada saat itu 
KEMITRAAN tetap beroperasi berdasarkan sistem-sistem dan prosedur-prosedur 
UNDP hingga akhir 2009. 

Sejak awal 2010, KEMITRAAN telah beroperasi dengan berbagai sistem yang 
sepenuhnya akuntabel untuk memenuhi tanggung jawab fidusia dengan menjadi 
perantara pendanaan maupun penerima sumber daya. KEMITRAAN telah mengelola 
lebih dari 400 proyek dengan nilai lebih dari US$160 juta sejak tahun 2000.

MISI
Untuk menyebarluaskan, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip 
tata kelola yang baik dan bersih di antara pemerintah, masyarakat sipil, dan 
bisnis dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, keseimbangan gender, 
kelompok marjinal, dan keberlanjutan lingkungan.
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MITRA PEMBANGUNAN KAMI
Kontribusi Donor 2000 – 2019 = US$ 162.770.077

Donor-donor lain (kontribusi di bawah US$100.000), termasuk Good Energies Foundation, Indonesia, Pemerintah 
Spanyol, BSR, The Samdhana Institute, Adaptation Fund, IOM, Pemerintah Prancis,  LTKL, Cowater International Inc., 
Transparency International Indonesia, University of Sydney, Woods and Wayside International, American University 

of Afghanistan, Pemerintah Inggris, UNESCAP, Pemerintah Korea dan Internal Funds
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The Netherlands 
Norway

Australia 
European Union
United Kingdom 

Sweden
World Bank  

United States Of America
UNOPS

The Asia Foundation 
Japan 

Denmark
CLUA 

RTI International
UNDP

New Zealand 
Ford Foundation

Siemens AG
Chemonics International Inc 

MCAI
IDLO

BP Berau Ltd. 
UNODC 

Packard Foundation
Genting Oil Kasuri Pte.ltd 

Oxford Policy Management Asia
IDH

Canada 
Cardno
Finland

University of Colorado 
NDI

Rockefeller Philanthropy
AXIS
MSI

NIMD
Bosch Foundation 

Switzerland 
Outright Action International 

UNEP
Other Donors

DONOR KONTRIBUSI DONOR 2000 - 2019

                                                                                                                 $ 38,997,073 
                                                         $ 21,241,006 
                                  $ 15,257,688 
                        $ 12,807,037 
              $ 8,464,273 
             $ 7,353,799 
            $ 6,113,655 
           $ 5,736,013 
          $ 5,376,527 
        $ 4,171,297 
        $ 4,084,312 
        $ 4,023,265 
      $ 2,519,322 
     $ 2,106,173 
     $ 2,015,139 
    $ 1,874,005 
    $ 1,834,384 
   $ 1,311,266 
   $ 1,218,938 
   $ 1,143,920 
   $ 1,115,528 
   $ 923,452 
   $ 902,130 
 $ 849,000 
 $ 795,612 
 $ 780,692 
 $ 642,999 
 $ 628,990 
 $ 620,377 
 $ 597,812 
 $ 537,187 
 $ 371,814 
 $ 347,000 
 $ 343,696 
 $ 284,409 
 $ 257,407 
 $ 192,227 
 $ 139,285 
 $ 120,015 
 $ 111,870 
       $  4,559,484
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Pemerintah Indonesia

Pemerintah Asing

Yayasan Swasta

Konsultasi Manajemen 
Internasional

Lembaga Multilateral

Sektor Swasta

Universitas

Lembaga lokal

• Kantor Staf Presiden (KSP)
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (KemenPAN-RB)
• Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) 
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (Kementerian 

ESDM) 
• Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 
• Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
• Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) 
• Jaringan Pemerintah Daerah dan Anggota DPR 
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko 

Perekonomian)
• Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Norwegia, Belanda, Australia, Uni Eropa, Amerika Serikat, 
Denmark, Kanada, Swiss, dan Inggris Raya

Asia Foundation, Ford Foundation, Packard Foundation, 
Bosch Foundation, RTI International, CLUA, National 
Democratic Institute, Woods and Wayside International, 
Rockefeller Philanthropy Advisors, and Good Energies 
Foundation

Oxford Policy Management, MCAI, Chemonics International, 
Cardno, IDLO, NIMD The Netherlands Institute for Multiparty 
Development, Outright Action International

World Bank, UNDP, UNESCAP, UNEP, United Nations Office 
for Project Services (UNOPS), and Adaptation Fund

Genting Oil, IDH The Sustainable Trade Initiative, BP Berau, 
BSR Business for Social Responsibility

AUAF American University of Afghanistan, University of 
Technology Sydney dan sebagian besar Universitas Indonesia

Lebih dari 300 organisasi lokal di seluruh Indonesia

MITRA STRATEGIS KAMI
2015 – 2020
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T I M  K A M I

• Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia, 2004 
– 2014)

• Boediono (Wakil Presiden Republik Indonesia, 2009 - 2014)

• Marzuki Darusman (Jaksa Agung Republik Indonesia, 1999 - 2001)

• Nurcholish Madjid (Cendikiawan Muslim Terkemuka Indonesia - 
almarhum)

• Erna Witoelar (Duta Khusus Tujuan Pembangunan Milenium PBB, 
2003 - 2007)

• Felia Salim (Wakil Presiden Direktur Bank Negara Indonesia / BNI, 
2008 - 2015)

• J.E. Sahetapy (Ketua Komisi Hukum Nasional / KHN, 2000 - 2014)

• Benyamin Mangkoedilaga (Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan 
Persahabatan, Indonesia Timor Leste, 1999 - almarhum)

• Petrus Turang (Uskup Agung, Keuskupan Agung Kupang, NTT)

• Shanti Poesposoetjipto (Komisaris PT Samudera Indonesia Tbk)

• Daniel Dhakidae (Pemimpin Redaksi, Prisma)

• Nursyahbani Katjasungkana (Koordinator Nasional LBH-APIK / 
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia untuk Wanita)

• J.B. Kristiadi (Wakil Komisaris Utama (Independen) Bank 
Danamon)

• Naimah Hasan (Ketua Ikatan Sarjana Wanita Indonesia Daerah 
Aceh)

• Triyono Budi Sasongko (Purbalingga, Bupati Jawa Tengah, 2000 
- 2010)

• Azyumardi Azra (Rektor Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 1998 – 2006)

• Karel Phil Erari (Koordinator Nasional Forum Nasional Peduli HAM 
Papua)

• Djunaedi Hadisumarto (Ketua Bappenas, 1999 - 2001)

• Erry Riyana Hardjapamekas (Wakil Ketua KPK, 2003 - 2007)

• Makarim Wibisono (Duta Besar Indonesia dan Wakil Tetap PBB, 
2004 - 2007

• Todung Mulya Lubis (Duta Besar Republik Indonesia untuk 
Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia sejak 2018)

• Heru Prasetyo (Kepala Badan Nasional Badan REDD +, 2013 - 2015)

PENDIRI

Para Pendiri 
terdiri dari 
mereka yang 
menandatangani 
Anggaran Dasar 
KEMITRAAN 
2003
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TEMANS E R IK AT

Agus Widjojo (Gubernur Badan Pertahanan 
Nasional / LEMHANAS, 2016-sekarang)

Agus Rumansara (Aktivis LSM)

Agustin Teras Narang (Gubernur Provinsi 
Kalimantan Tengah, 2005 - 2015)

Azyumardi Azra (Rektor Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998 - 2006)

Endy M. Bayuni (Jurnalis Senior The Jakarta Post)

Eva Kusuma Sundari (Anggota DPR, 2014 - 
2019) 

Farouk Muhammad (Anggota dan Wakil Ketua 
DPD / DPD 2009 - 2019 - almarhum)

Felia Salim (Dewan Direktur Indonesia Eximbank)

Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum 
Universitas Indonesia)

Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja, 2019 - 
sekarang)

Kuntoro Mangkusubroto (Ketua Panitia 
Pengarah Fasilitas Pembiayaan Bentang Alam 
Tropis)

Lukita Dinarsyah Tuwo (Kepala BP Batam / 
Badan Pengusahaan)

Noke Kiroyan (Pendiri Kiroyan Partners)

Nursiti (Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong 
Aceh)

Nurul Arifin (Anggota Parlemen, 2019-2024)

Petrus Turang (Uskup Agung Kup ang Keuskupan 
Agung, NTT)

Sylviana Murni (Wakil Gubernur Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, 2015-2016)

Valina Singka Subekti (Dosen Senior dan Ketua 
Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia)

Yopie Hidayat (Anggota Pengurus Komisaris di PT 
Pegadaian-Persero)

KEMITRAAN adalah 
sebuah Perkumpulan 
Perdata Nirlaba yang 
didirikan berdasarkan 
hukum yang berlaku di 
Indonesia.
Badan pengelola 
utamanya adalah 
Teman Serikat. Mereka 
adalah para senior 
dan warga negara 
Indonesia yang 
memiliki reputasi 
terhormat yang sangat 
aktif dan mewakili 
berbagai sektor serta 
komunitas di Indonesia
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• Agus Widjojo (Gubernur Badan Pertahanan Nasional / LEMHANAS)

• Eva Kusuma Sundari (Anggota DPR, 2014 - 2019) 

• Farouk Muhammad (Anggota dan Wakil Ketua DPD / DPD 2009 - 2019 - almarhum)

• Felia Salim (Dewan Direktur Indonesia Eximbank)

• Petrus Turang (Uskup Agung Kup ang Keuskupan Agung, NTT)

• Valina Singka Subekti (Dosen Senior dan Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas 
Indonesia)

Dewan Eksekutif menunjuk seorang Direktur Eksekutif yang bertanggung 
jawab untuk pengelolaan dan operasional harian Kantor Eksekutif.

Manajemen Senior
• Hasbi Berliani (Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan dan Komunitas)

• Dewi Rizki (Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan dan Strategis)

• Inda Loekman (Kepala Manajemen Pengetahuan & Pembelajaran)

• Budi Setiawan (Kepala Keuangan & Hibah)

• Heny Pratiwi (Kepala Pengelolaan Manusia & Kantor)

DEWANEKSEKUTIF 

Teman Serikat dan Dewan Eksekutif 
rutin mengadakan pertemuan 
untuk melakukan pengawasan 
harian terhadap Kantor Eksekutif 
KEMITRAAN. 
Pertemuan lengkap anggota Teman 
Serikat akan memberikan arahan 
strategis jangka panjang dan tingkat 
tinggi, sementara Dewan Eksekutif 
memantau pelaksanaannya secara 
keseluruhan.

Direktur Eksekutif KEMITRAAN sejak Januari 2020 adalah 
Laode Muhamad Syarif, PhD.
[Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019]
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Upaya reformasi kami menerapkan 
pendekatan dua cabang yaitu penguatan 
kapasitas dari dalam, dan menerapkan 
tekanan dari luar, kepada lembaga-
lembaga yang menjadi fokus prioritas.

Untuk memastikan efektivitas program, 
kami bekerja di dua bidang: membangun 
kapasitas internal lembaga negara, 
sekaligus meningkatkan kemampuan 
masyarakat sipil untuk memantau 
lembaga-lembaga ini dan proses 
reformasi yang lebih luas.

PROGRAM KAMI
PENDEKATAN
KAMI

Advokasi reformasi kebijakan, saran teknis, penyedia dana proyek, fasilitator jaringan lembaga swadaya masyarakat.

KEMITRAAN bekerja dengan institusi 
pemerintahan untuk menjalankan 

reformasi dari dalam

KEMITRAAN bekerja dengan/
mengembangkan kapasitas 

masyarakat sipil untuk menerapkan 
tekanan dari luar

• Menangkap peluang untuk reformasi 
dengan mengidentifikasi panutan 
kepemimpinan dalam melakukan 
advokasi reformasi tata kelola baik di 
tingkat pusat maupun daerah

• Mendukung pendirian berbagai 
lembaga strategis

• Mendukung lembaga-lembaga 
strategis dalam merumuskan 
strateginya

• Mendukung pengembangan kapasitas 
lembaga-lembaga pemerintah, 
termasuk pengembangan kapasitas 
kebijakan publik dan penerapan 
kebijakan

• Pengembangan kapasitas dalam 
berbagai masalah tata kelola melalui 
pelatihan, studi banding, kunjungan 
pembelajaran, penilaian kebutuhan, 
pengembangan kurikulum, dan 
bimbingan teknis.

Mendukung (dan memperkuat 
kapasitas) organisasi masyarakat sipil:

• Sebagai mitra penting dalam 
mendorong pendekatan multi 
pemangku kepentingan dalam 
pembangunan 

• Sebagai fasilitator komunitas 
untuk bekerja secara langsung dan 
erat dengan komunitas marjinal. 
Kemudian melakukan advokasi berupa 
saran serta rekomendasi kepada 
pemerintah daerah (Pemda) untuk 
memberdayakan masyarakat dalam  
mendorong rencana pembangunan 
dan layanan berdasarkan tuntutan 
publik

• Sebagai kelompok yang melakukan 
penekanan dalam proses pembuatan 
kebijakan. Termasuk dalam kategori 
ini adalah memberikan ruang untuk 
memulai wacana publik tentang 
berbagai isu/ kepentingan publik

• Melaksanakan penelitian sebagai 
alat advokasi untuk mempengaruhi 
kebijakan

• Menyediakan pemantauan dan 
evaluasi.
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PROGRAM KAMI
Melalui pendekatan multi pemangku 
kepentingan, KEMITRAAN berupaya 
mengnyinergikan dan menyelaraskan 
berbagai kegiatan reformasi 
pemerintahan untuk mendorong 
transformasi melalui jejaring kemitraan.

KEMITRAAN beroperasi sebagai “jembatan” antara kebutuhan reformasi oleh berbagai 
aktor dalam negeri termasuk pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta serta 
dengan komunitas donor.

Reformasi pemerintahan yang efektif dan 
berkelanjutan perlu menyentuh inti permasalahan 
nasional, mengatasi berbagai tantangan nasional, 
dan secara efektif menangani isu-isu nasional yang 
sensitif. Terutama bila masih ada kebutuhan untuk 
membangun konsensus nasional yang lebih luas 
mengenai manfaat dari berbagai agenda reformasi. 
Oleh karena itu, sangat penting meningkatkan dan 
mengkonsolidasikan jaringan Indonesia dalam 
berkomitmen terhadap agenda tersebut. 

KEMITRAAN bekerja erat dengan para pemimpin 
Indonesia – mulai dari pemerintah pusat hingga akar 
rumput - untuk merancang strategi dan memainkan 
peran katalisator dalam menangani masalah-masalah 
tata kelola yang paling mendesak.

Komitmen tingkat nasional maupun lokal terhadap 
agenda reformasi sangat penting, terutama pada 
sektor-sektor sensitif seperti keamanan, intoleransi, 
hak asasi manusia, dan kejahatan lingkungan.

HUBUNGAN MULTI-
STAKEHOLDER

KEPEMILIKAN
INDONESIA

Menyediakan “jembatan” antara berbagai tuntutan reformasi (pemerintah, 
masyarakat sipil dan sektor swasta) dan berbagai sumber daya yang dapat membantu 
terwujudnya reformasi (donor, ahli, dan jejaring)

Membangun koalisi
menekankan prioritas terhadap reformasi
menyalurkan dukungan dana ke berbagai aktor

Mitra 
Pembangunan 

& Komunitas 
Internasional

Pemerintahan

Sektor
Swasta

Masyarakat
Sipil

KEMITRAAN

11



KEMITRAAN memberikan nilai tambah 
yang unik dalam menyelesaikan masalah 
tata kelola, terutama dengan kapasitas 
untuk menghasilkan kemauan politik di 
antara berbagai aktor, dengan melakukan 
kolaborasi yang membangun kepercayaan 
dan mendorong pembangunan.

Pada saatnya nanti, KEMITRAAN akan 
mampu mendukung pengembangan 
organisasi dan pelembagaan hubungan 
antara negara, pasar dan masyarakat sipil 
yang menciptakan hasil yang lebih adil 
dan berkelanjutan. KEMITRAAN dapat 
menangani isu-isu yang sensitif karena 
bekerja atas dasar pengetahuan dan bukti 
teruji, yang dihasilkan oleh penelitian 
internal maupun pelibatan jaringan ahli 
dari berbagai lintas sektor yang sangat 
luas

PRIORITAS
STRATEGIS 
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Sejak tahun 2000-2006, KEMITRAAN 
melaksanakan berbagai program dengan 
enam judul prioritas: Anti Korupsi, 
Desentralisasi, Reformasi Pegawai Negeri, 
Reformasi Hukum dan Peradilan, Reformasi 
Keamanan dan Kepolisian, dan Reformasi 
Pemilu/Perwakilan. 

Sejak tahun 2007, enam program tersebut 
telah direstrukturisasi dalam tiga kelompok: 
Tata Kelola Sektor Publik (Public Sector 
Governance/PSG), Tata Kelola Demokratis 
(Democratic Governance/DEG) serta Tata 
Kelola Keamanan dan Keadilan (Security & 
Justive Governance/SJG).

Sejak tahun 2012 hingga 2016, KEMITRAAN 
telah bekerja dalam lima wilayah program 
yang dikoordinasikan dalam dua kelompok. 
Kelompok Tata Kelola Demokrasi dan 
Keadilan (The Democracy and Justice /DJG) 
yang fokus pada: Tata Kelola Demokrasi dan 
Negara; Tata Kelola Desentralisasi, Reformasi 
Birokrasi dan Pelayanan Publik; serta Hak Asasi 
Manusia, Keadilan dan Anti Korupsi.
Kelompok Tata Kelola Pembangunan 
Berkelanjutan (The Sustainable Development 
Governance/SDG) fokus pada Pengentasan 
Kemiskinan dan Tata Kelola Ekonomi dan Tata 
Kelola Lingkungan Berkelanjutan. 

Sejak tahun 2017 hingga sekarang, 
KEMITRAAN telah mempertahankan area 
fokus yang sama dengan pembagian 
Klaster Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDG) yang 
lama ke dalam tata kelola berkelanjutan 
menjadi Strategis dan Komunitas dengan lima 
elemen tata kelola yang menyeluruh.

EVOLUSI 
PROGRAMATIS 
KEMITRAAN
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Tantangan reformasi tata kelola 
di Indonesia sangat luas. Untuk 
menjadi pemimpin tingkat nasional 
yang efektif di bidang reformasi, 
KEMITRAAN perlu tetap terlibat 
secara aktif pada seluruh spektrum 
agar dapat menjadi jembatan antar 
kelompok. Hal ini menghadirkan 
tantangan manajemen yang rumit 
karena sebagian besar pekerjaan 
diperoleh atas dasar proyek yang 
lebih ketat.

Untuk mempertahankan koherensi 
visi dan program, KEMITRAAN telah 
mengembangkan kerangka kerja 
hasil yang jelas di mana berbagai 
proyek dapat dipetakan dan 
hasilnya diukur secara sistematis.

Karena itu, fungsi dari lima 
bidang prioritas strategis seperti 
yang dirumuskan di bawah ini 
memberikan arahan dalam upaya 
untuk memobilisasi sumber daya 
dan untuk membentuk organisasi 
serta mempromosikan koherensi 
dalam inisiatif programnya.
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PRIORITAS STRATEGIS KAMI

Supremasi Hukum/Korupsi/
Penegakan Hukum:

Inklusivitas

Strategi untuk Teknologi

Regionalisasi

Keberlanjutan:

Menekankan pencegahan korupsi, 
integritas Pemilu dan pencegahan 
kekerasan serta ekstremisme.

Pengembangan pekerjaannya saat ini, 
KEMITRAAN akan fokus pada empat 
bidang:

• Upaya berkelanjutan untuk 
mendorong kolaborasi antar-
lembaga. 

• Berkontribusi untuk membuka, 
mendorong bentuk-bentuk baru 
dan kreatif dari pembiayaan 
lingkungan. 

• Fokus untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan di 
tingkat pemerintahan terendah, di 
desa dan masyarakat pesisir. 

• Pembangunan berkelanjutan 
adalah area khusus di mana 
KEMITRAAN akan berupaya 
menerapkan teknologi untuk 
tujuan publik. Misalnya 
memperkuat pengumpulan data 
untuk mendukung iklim dan tata 
kelola ekonomi yang lebih luas di 
tingkat desa.

Memperkuat sistem hukum yang 
tidak membela kelompok minoritas. 
Meningkatkan kapasitas aparat 
hukum yang tidak melindungi 
kelompok minoritas.

Mendorong peningkatan tata 
kelola teknologi yang lebih baik 
untuk sistem pengumpulan data 
yang efektif dan efisien dalam 
rangka menghasilkan informasi 
yang mendukung tujuan-tujuan 
kemasyarakatan.

Memperkuat pendekatan 
regional dengan 
mengupayakan berbagai 
kemitraan baru untuk 
memobilisasi sumber daya. 
Mempelajari dan berbagi 
pengalaman serta mencari 
dampak relevan yang lebih 
besar.
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KEAHLIAN KAMI
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Sejak didirikan pada tahun 2001, KEMITRAAN telah membentuk berbagai 
jaringan multi-pemangku kepentingan yang luas di semua tingkatan. Kami 
bekerja sama dengan pemerintah, mulai di tingkat nasional hingga tingkat 
desa, dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam 
tahap pembuatan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan publik.  

Dalam semua pekerjaannya, KEMITRAAN menerapkan pendekatan berbasis 
bukti.
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KEMITRAAN memiliki pengalaman 
yang kuat dalam melakukan 
penelitian dengan pemerintah 
pusat dan daerah serta mitra 
lainnya. KEMITRAAN telah berhasil 
memfasilitasi reformasi kebijakan 
publik, reformasi birokrasi, reformasi 
peradilan dan demokratisasi, 
undang-undang dan pelembagaan 
antikorupsi, serta strategi nasional 
lainnya melalui penelitian. 

KEMITRAAN telah mengembangkan 
penilaian tata kelola yang 
komprehensif di semua provinsi di 
Indonesia yang disebut Indonesia 
Governance Index (IGI). Selama 
bertahun-tahun KEMITRAAN telah 
melakukan beberapa studi, survei, dan 
penelitian di tingkat lokal. 

Sebagian besar penelitian yang 
terkait dengan sisi tata kelola 
penyelenggaraan layanan seperti: 
Indeks Kepolisian Indonesia 
(Indonesian Police Index/PGI), 

PENELITIAN
Penilaian Perubahan Iklim (Climate 
Change Governance Assesment/
CCGA), Tata Kelola Sanitasi, makalah 
strategi One Indonesia, studi tentang 
praktik terbaik pemerintah daerah, 
analisis pemangku kepentingan di 
sektor pendidikan dan kesehatan, 
penilaian kapasitas pemerintah 
tingkat kecamatan untuk 
meningkatkan layanan garis depan, 
lembaga non-negara dan penelitian 
sosial budaya untuk pembangunan 
Papua. 

Tim peneliti internal KEMITRAAN 
terdiri dari peneliti ahli multi-disiplin 
dengan pengalaman yang mumpuni 
untuk menjamin kualitas produk 
penelitian. 

Selain itu, KEMITRAAN memiliki 
kapasitas internal untuk melakukan 
pemodelan statistik. Tenaga ahli 
internal KEMITRAAN didukung 
oleh staf penelitian dan spesialis 
pembangunan yang memantau dan 
mendukung setiap tahap proses 
penelitian.
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KEMITRAAN telah sangat efektif 
dalam membangkitkan kesadaran 
publik tentang isu-isu utama seperti 
korupsi, SDGs, dan tata kelola 
kehutanan.

Advokasi merupakan bagian dari 
peran strategis yang diamanatkan 
oleh para Pendiri KEMITRAAN. 
Ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya KEMITRAAN 
yang bertujuan untuk mempengaruhi 
perubahan melalui reformasi tata 
kelola.

KESADARAN 
DAN
ADVOKASI 
PUBLIK
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Pusat Pengelolaan Pengetahuan 
KEMITRAAN menerbitkan berbagai 
kisah sukses, yang menyoroti 
berbagai keberhasilan proyek kami 
yang disampaikan melalui mitra 
lokal dan nasional. 

Di luar kesuksesan kami, Pusat 
Pengetahuan KEMITRAAN juga 
secara teratur mendokumentasikan 
praktik yang baik dan pelajaran yang 
didapat dari kegiatan-kegiatan kami.

PENGELOLAAN 
DAN SOSIALISASI 
PENGETAHUAN
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Mendorong inovasi dalam perubahan iklim dan pembiayaan 
terkait perubahan iklim melalui penelitian, proyek percontohan, 

pengembangan kebijakan dan kerja advokasi
•

Pelaksanaan proyek-proyek percontohan dan peningkatan 
penilaian tata kelola perubahan iklim

•
Mendukung pembangunan berbasis desa/akar rumput yang ramah 

terhadap perubahan iklim
•

Mengadvokasi kebijakan dan praktik yang berkelanjutan sebagai 
bagian dari koalisi multi-pihak, memperkuat dan memajukan 

reformasi pertanahan, perhutanan sosial, tata kelola lingkungan, 
dan pembangunan berkelanjutan

•
Mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil dan 

berkelanjutan melalui dukungan pengembangan kebijakan dan 
praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat, peningkatan 

desentralisasi pengelolaan hutan, pengakuan hak-hak masyarakat 
adat, dan konflik terkait sumber daya alam

•
Memperkuat perlindungan pembela hak asasi manusia di bidang 

lingkungan
•

Sebagai mitra strategis Badan Restorasi Lahan Gambut (BRG) 
dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 

KEMITRAAN mendukung penguatan kelembagaan KLHK untuk 
mencapai komitmen National Determined Contribution (NDC) dan 

Paris Agreement.

BAGAIMANA KEMITRAAN MENGGUNAKAN KEAHLIANNYA 
UNTUK MENINGKATKAN TATA KELOLA LINGKUNGAN
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Dua contoh berikut ini menunjukkan 
bagaimana KEMITRAAN telah memainkan 
peran kunci dalam dua pembangunan 
nasional yang penting. 

Contoh pertama, KEMITRAAN berperan 
sebagai katalisator dalam mendukung 
pengembangan hukum untuk 
membentuk Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Hal ini diikuti dengan 
mendukung Pemerintah dan DPR 
dalam memilih calon komisioner yang 
baik sekaligus mendukung kelompok-
kelompok masyarakat sipil untuk 
mengawasi secara kritis proses seleksi. 

Setelah dilantik, mereka meminta 
KEMITRAAN untuk membantu 
dalam perancangan dan perekrutan 
kelembagaan awal dan bahkan untuk 
memainkan peran sebagai koordinator 
donor. 

Dapatkah KEMITRAAN membuat klaim 
pada keberhasilan KPK? Tentu tidak. 
Tetapi sangat jelas bahwa KEMITRAAN 
memainkan peran kunci dalam 
mendukung KPK mengembangkan 
kemampuan dan strategi yang diperlukan 
untuk menjadi efektif.  

Dalam beberapa tahun terakhir, 
KEMITRAAN telah menjadi yang terdepan 
dalam upaya untuk memperkuat ekonomi 
dan keamanan lingkungan masyarakat 
pedesaan dengan mempromosikan 
sertifikat tanah hutan kemasyarakatan.

Pada akhir 2019, sekitar 20% dari semua 
kepemilikan sah tersebut terkait dengan 
program dan proyek KEMITRAAN. Ini 
membutuhkan berbagai kerja sama 
dengan badan-badan pemerintah pusat 
dan daerah serta kelompok berbasis 
masyarakat dan warga yang bergantung 
pada hutan. 

Apakah hanya KEMITRAAN yang 
memperoleh sertifikat lahan hutan 
kemasyarakatan ini? Tentu tidak, 
tetapi KEMITRAAN tidak diragukan 
lagi merupakan faktor kunci dalam 
memajukan agenda yang sangat penting 
ini dalam memperkuat keamanan 
ekonomi masyarakat yang rentan secara 
tradisional. 

Melalui berbagai penelitiannya, 
KEMITRAAN telah mengembangkan 
beberapa metrik kinerja tata kelola yang 
telah membantu mendorong tuntutan 
yang lebih luas untuk reformasi serta 
menyoroti kerentanan.

CAPAIAN 
SIGNIFIKAN KAMI
Reformasi tata kelola jarang sekali menjadi proses linier dan 
hasil substantifnya tidak selalu mudah untuk diukur, apalagi 
diklaim sebagai ‘keberhasilan’ dari intervensi satu aktor. Namun 
demikian, terdapat banyak bukti untuk menyoroti kontribusi 
KEMITRAAN terhadap perubahan kebijakan, yang menciptakan 
lingkungan yang memungkinkan untuk reformasi dan 
meningkatkan kesejahteraan.
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KEMITRAAN telah mengembangkan pengukuran berbasis bukti yang unik untuk 
mengukur kinerja tata kelola. 

Indeks Tata Kelola Indonesia (Indonesia Governance Index/IGI)
mengukur kinerja administrasi di tingkat provinsi, dan juga di tingkat kabupaten/kota.

Indeks Tata Kelola Kepolisian (Police Governance Index/PGI)
mengukur kinerja tata kelola 32 kepolisian daerah Indonesia.

Penilaian Tata Kelola Perubahan Iklim ( Climate Change Governance Assessment /
CCGA)
mengukur ketahanan iklim melalui CCGA & studi penandaan anggaran dalam energi 
terbarukan.
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Model Pembangunan 
Hijau yang Efektif 
dalam Mencapai 
Target NDC di 
Indonesia dengan 
Menggunakan Skema 
Perhutanan Sosial

Bekerja sama dengan pemerintah daerah 
dan LSM lokal, KEMITRAAN telah bermitra 
dengan masyarakat dalam mengajukan 
proposal perhutanan sosial yang 
mencakup lebih dari 900.000 hektar 
hutan di 58 kabupaten pada tahun 2020. 

Dengan meningkatkan akses masyarakat 
ke hutan, KEMITRAAN dan mitranya 
membangun kemampuan kelompok-
kelompok masyarakat untuk pengelolaan 
hutan dengan lebih baik dan produksi 
produk yang berkelanjutan serta 
meningkatkan akses ke pasar.
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KEMITRAAN telah melaksanakan 
Program Peduli sejak 2013 terkait dengan 
pengembangan layanan-layanan dasar 
bagi masyarakat. 

Program Peduli bertujuan untuk 
membantu kelompok masyarakat 
adat untuk mendapatkan pengakuan 
hukum, termasuk pengakuan hak untuk 
mengelola sumber daya alam dan 
wilayah-wilayah adat, serta penyediaan 
dan pemberian akses ke berbagai layanan 
dasar. 

Program Peduli bekerjasama dengan 20 
masyarakat adat di 22 Kabupaten yang 
tersebar di 14 provinsi. Peduli berkolaborasi 
dengan 14 mitra local dan telah 
menjangkau 21,968 penerima, termasuk 
4.700 perempuan. 

Program Peduli telah berhasil dalam 
meningkatkan penerimaan sosial 
masyarakat adat yang dikucilkan dari 
kelompok masyarakat yang lebih luas. 

Hal ini tercapai seiring dengan 
peningkatan kualitas produk andalan 
masyarakat adat; peningkatan keuntungan 
ekonomi masyarakat adat atas tanah 
dan layanan dasar; dan pembentukan 
kebijakan lokal untuk melindungi hak-hak 
mereka. 

INKLUSI 
SOSIAL

Dalam Mengejar Kesejahteraan bagi 
Masyarakat Paling Rentan dan Paling 
Terpinggirkan

Di tingkat internasional, program Peduli 
turut dilibatkan dalam Conference of 
the Parties 23 di Bonn, Jerman pada 
2017. Pemaparan mengenai Kepedulian 
terhadap Masyarakat Adat tentang Suku 
Anak Dalam di Sumatera Tengah dan 
Budayanya mendapat apresiasi dari para 
peserta COP 23. 

Program Peduli juga terpilih sebagai 
salah satu dari 140 peserta pada Paris 
Peace Forum 2019 yang diselenggarakan 
pada 11-13 November 2019 di Paris. Forum 
ini menampilkan berbagai kisah sukses 
dalam mendorong kebijakan inklusi 
sosial bagi masyarakat adat khususnya 
perempuan dan anak-anak di Indonesia.

Program Peduli: Inklusi Sosial 
untuk masyarakat adat dan 
masyarakat di wilayah terpencil
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4 22 20

Bajo & Boti

Penerima
Manfaat

Capaian
Program Peduli

Capaian
Program Peduli

Capaian
Program Peduli

Mitra                                             Penerima Manfaat        Verifikasi                                                   Luas                        Catatan

Hektar lahan yang dikelola
oleh 4 kelompok Masyarakat Adat

Capaian
Program Peduli Penerima manfaat mendapatkan

akses ekonomi yang lebih baik

Penerima manfaat mendapatkan
bantuan tempat tinggal

Penerima manfaat mendapatkan
Kartu Indonesia Sehat

Penerima manfaat mendapatkan
pendidikan yang lebih baik

Penerima manfaat mendapatkan
pelayanan kesehatan yang lebih baik

Peningkatan Pelayanan Dasar

Implementasi kebijakan layanan dasar dan
reformasi agraria agar menyertakan masyarakat adat

oleh Pemerintah Kabupaten Sigi

Implementasi Roadmap Pelaksanaan kebijakan
DAS Bijawan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Peraturan Daerah Kebupaten Mentawai mengenai
pengakuan dan pelindungan Uma YCMM

Mendorong pembuatan dan
implementasi kebijakan

Pengumpulan data 18 Kelompok Masyarakat adat
di 10 Provinsi

Laki-laki Perempuan

Lokasi Kegiatan
Program Peduli
Masyarakat Adat

Provinsi Kabupaten Komunitas
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Membantu Pembentukan dan Penguatan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perjalanan KEMITRAAN dalam Membantu Inisiatif Anti Korupsi

• Membangun kesadaran antikorupsi tingkat nasional melalui survei 
komprehensif mengenai korupsi (2000 - 2002) dan dukungan terhadap 
gerakan antikorupsi di seluruh negeri.

• Memfasilitasi pembentukan, dan kemudian memperkuat, komisi negara 
yang independen. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi 
Yudisial (KY) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

• Merumuskan peraturan yang mengadopsi UNCAC, strategi nasional 
antikorupsi dan mendukung pembahasan RUU Pengadilan Tipikor.

• Melakukan penilaian state of play dalam reformasi antikorupsi di sektor 
peradilan.

• OMS yang didukung untuk memantau pemilihan dan kerja komisi-komisi 
ini.

FASE PENDIRIAN

• Saat berbagai undang-undang antikorupsi yang kuat disahkan pada 
awal tahun 2000-an, KEMITRAAN bergerak ke tahap berikutnya dengan 
mendukung pemerintah untuk memilih calon yang baik untuk Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

• Memberi masukan kepada Parlemen dalam meninjau dan memilih nama-
nama calon komisaris yang diajukan oleh Pemerintah

• Mendukung kelompok masyarakat sipil untuk bertindak sebagai 
pengawas untuk kedua proses di atas (di Pemerintah dan di Parlemen)

• Setelah lima Komisioner dilantik oleh Presiden, KEMITRAAN bergerak 
untuk mendukung komisaris baru dengan sumber daya untuk memulai 
pekerjaan perencanaan dan pembangunan lembaga mereka dengan 
mengerahkan sumber daya untuk KPK.

• Sejak saat itu, KEMITRAAN mendukung KPK dalam membangun 
kemampuan dari dalam dan juga bekerja sama dengan organisasi 
masyarakat untuk memantau kinerja KPK dan peraturan antikorupsi 
pemerintah

• KPK menunjuk KEMITRAAN untuk mengkoordinasikan donor dalam 
upaya mendukung KPK.

FASE PENGUATAN
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• Memastikan kompetensi dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu: revisi 
undang-undang pemilu sejak tahun 2004, mendukung orgasnisasi masyarkaat 
untuk terlibat dalam pendidikan pemilih, membuka akses pemantauan 
masyarakat sipil pada Pemilu 2004 dan 2009, mendukung pelaksanaan Pemilu 
2009 dengan mendukung pengembangan 46 Peraturan Pemilu;

• Mendukung perempuan dalam politik di seluruh Asia Tenggara. KEMITRAAN 
bekerja untuk mengembangkan kemampuan mitra organisasi masyarakat 
Timor Leste untuk berhasil melakukan advokasi peningkatan jumlah perwakilan 
perempuan di parlemen sebesar 5,3% pada Pemilu 2012 (dari 32,2% menjadi 
38,5%);

• Mengupayakan konsolidasi UU Pemilu Indonesia dalam mempersiapkan Pemilu 
2019 serentak serta basis pengetahuan dan kemampuan Anggota Parlemen 
muda dalam berbagai isu pemerintahan yang berkelanjutan, antikorupsi, proses 
pembuatan kebijakan, jejaring dan kampanye.

Membantu Pengembangan Mekanisme Pemilu 
Indonesia di tingkat nasional dan daerah

Perjalanan KEMITRAAN dalam Membantu Reformasi Pemilu
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KEMITRAAN dikelola oleh Teman Serikat. Dan sebuah 
Komite Teman Serikat yang disebut Dewan Eksekutif. 
Teman Serikat merupakan badan pengambil 
keputusan tertinggi di KEMITRAAN. Perannya adalah 
menentukan filosofi, ideologi, nilai dan etika serta 
menyusun agenda strategis KEMITRAAN secara 
keseluruhan.

Dewan Eksekutif memantau pelaksanaan 
keseluruhan rencana strategis. Anggota Teman 
Serikat dan Dewan Eksekutif merupakan tokoh 
penting di pemerintahan Indonesia, masyarakat 
sipil dan sektor swasta. Anggota Teman Serikat dan 
Dewan Eksekutif merupakan aset penting dalam 
menginformasikan kegiatan KEMITRAAN.

KAPASITAS KAMI
TATA KELOLA
KAMI
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KAPASITAS KAMI

• KEMITRAAN selalu mencapai hasil 
audit wajar tanpa pengecualian sejak 
audit pertamanya di tahun 2004. 
KEMITRAAN juga telah merekrut tiga 
kantor akuntan independen untuk 
melakukan audit kepatuhan atas 
laporan keuangan mitra pelaksana.

• Pada tahun 2009, KEMITRAAN 
telah menyampaikan Checklist for 
Organizational Capacity Assessment 
(COCA) yang terintegrasi dengan 
Harmonized Approach to Cash 
Transfers (HACT). Ini merupakan 
sistem keuangan PBB berdasarkan 
pendekatan manajemen risiko, dan 
dengan demikian menjadi lembaga 
Indonesia pertama yang memenuhi 
persyaratan tersebut. Sehingga 
KEMITRAAN dapat menerima dana 
secara langsung dari para donatur, 
terutama dari Pemerintah Belanda. 
Pada tahun 2018, KEMITRAAN 
menyampaikan ORIA Kedutaan Besar 
Belanda yang dilaksanakan oleh 
PricewaterhouseCoopers (PwC).

• Tahun 2012 KEMITRAAN dianugerahi 
Penghargaan Manajemen oleh PPM 
Jakarta atas inovasi, pencapaian, 
pengembangan model bisnis dan tata 
kelola perusahaan yang baik.

Peningkatan Tata Kelola Internal Secara Konsisten
Perjalanan KEMITRAAN dalam Membangun Akuntabilitas dan Transparansi

• Tahun 2015 KEMITRAAN menerima 
Sertifikasi ISO 9001:2015 dari PT SAI 
Global untuk Sistem Manajemen Mutu 
untuk pengembangan, pengelolaan, 
dan pelaksanaan layanan yang 
berkaitan dengan tata kelola yang 
baik.

• Tahun 2016 KEMITRAAN menjadi 
lembaga Indonesia pertama dan 
masih satu-satunya yang terakreditasi 
sebagai Badan Pelaksana Nasional 
(National Implementing Entity/NIE) 
Adaptation Fund di Indonesia.

• Tahun 2017 KEMITRAAN memperoleh 
peringkat tertinggi dalam Penilaian 
Kapasitas Kelembagaan oleh Bank 
Dunia.

• Tahun 2018 KEMITRAAN Lulus 
Financial Capacity Assessment (FCA) 
oleh UNOPS.

• Tahun 2020, KEMITRAAN didukung 
oleh Green Climate Fund (GCF) 
sebagai salah satu mitra terakreditasi.

• Tahun 2020, KEMITRAAN mendapat 
pengakuan internasional dari Global 
Go To Think Tank Index (GGTTTI) 2020, 
dalam kategori 2020 Think Tank with 
The Most Significant Impact on Public 
Policy.
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Hingga saat ini, KEMITRAAN telah 
menjalin kerjasama dengan sedikitnya 
28 instansi pemerintah pusat, DPR 
maupun DPRD dan sembilan badan/
komisi pelengkap negara, 29 pemerintah 
daerah, 162 organisasi masyarakat sipil, 
11 kelompok media, dan hampir 100 
perguruan tinggi termasuk 33 lembaga 
penelitian. Mitra lokal, nasional dan 
regional ini juga bekerja dengan mitra 
pelaksana mereka.

KEMITRAAN juga telah membangun 
kemitraan kolaboratif dengan organisasi-

Seluruh kegiatan telah menjangkau setiap provinsi termasuk program terintegrasi di beberapa daerah

JEJARING & ALIANSI KAMI
Sepanjang keberadaannya, KEMITRAAN 
telah membangun jaringan kemitraan 
yang luar biasa, melibatkan lembaga 
pemerintahan dan non-pemerintahan di 
setiap provinsi di Indonesia.

organisasi internasional seperti Oxford 
Policy Management, MCAI, IDLO, NIMD 
- The Netherlands Institute for Multiparty 
Development, The Asia Foundation, 
Ford Foundation, Bank Dunia, UNDP, 
UNESCAP, UNEP, Adaptation Fund, 
bersama dengan semakin banyak 
lembaga manajemen internasional seperti 
Chemonics International, dan Cardno. 
Kerja sama dengan pihak swasta telah 
dibangun dengan kelompok-kelompok 
seperti Genting Oil, IDH The Sustainable 
Trade Initiative, BP Berau, BSR Business for 
Social Responsibility.
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PUSAT PENGETAHUAN 
TATA KELOLA
Beberapa produk pengetahuan kami dikenal dan diakui sebagai pelopor dalam 
perangkat advokasi kebijakan di Indonesia. KEMITRAAN memiliki arsip laporan dan 
buku katalog dan digital yang sangat banyak yang tersedia dalam database on-line.

KEMITRAAN mendirikan Pusat Pengetahuan Tata Kelola sebagai cara untuk 
meningkatkan pengumpulan data, metodologi penelitian seperti studi pustaka, 
FGD, studi pemetaan, wawancara ahli, dan metode kuantitatif yang melibatkan 
perhitungan statistik serta penulisan dan penerbitan di berbagai media.

PRODUK PENGETAHUAN KAMI
2000-2020

No Tema        Publikasi   
                                                                                                                                       575
  1 Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan             81
  2 Reformasi Birokrasi/Reformasi Pelayanan Publik             68
  3 Reformasi Peradilan Pidana / Reformasi Hukum & Keadilan             62
  4 Desentralisasi dan Otonomi Daerah             62
  5 Anti-Korupsi             52
  6 Hutan & Kehutanan             43
  7 Reformasi Pemilhan Umum             39
  8 Pemberdayaan Masyarakat Sipil             34
  9 Reformasi Kepolisian             32
 10 Reformasi Partai Politik             25
  11 Tata Kelola yang Baik             23
 12 Tata Kelola Sektor Swasta             19
 13 Perempuan & Gender             12
 14 Demokrasi              8
 15 Pemberantasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi                6
 16 Perlindungan Hak Asasi Manusia              5
 17 Tata Kelola Terbuka              4
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UNIT 
BISNIS
STRATEGIS
Unit Bisnis Strategis (Strategic Business 
Unit/SBU) didirikan pada tahun 2015 
untuk melengkapi beberapa program 
yang sedang berjalan dan memastikan 
keberlangsungan organisasi. Hingga 
saat ini kami telah memberikan layanan 
konsultasi kepada beberapa klien antara 
lain University of Technology Sydney, 
Australia - Institute for Sustainable 
Futures (UTS-ISF), Beyond Petroleum (BP), 
Genting Oil Kasuari Pte. Ltd., Business 
Social Responsibility (BSR), The Asia 
Foundation (TAF), Dutch Sustainable 
Trade Initiative (IDH), dan American 
University of Afghanistan.

SBU KEMITRAAN memastikan proses 
bisnis klien akan mematuhi prinsip 
dan praktik tata kelola berkelanjutan 
yang akan segera berdampak pada 
kinerja bisnis atau program mereka. 
Kami memberikan wawasan dan data 
bermakna yang memungkinkan para 
pemimpin bisnis dan publik untuk 
membuat keputusan yang cermat dan 
berdasarkan data tentang tantangan yang 
dihadapi organisasi mereka.

Berikut ini antara lain produk atau 
layanan dengan mitra dan klien strategis 
kami yang telah bekerjasama dengan 
KEMITRAAN:
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a. Indeks Tata Kelola Indonesia di 
tingkat provinsi dan kabupaten;

b. Indeks Tata Kelola Polisi di tingkat 
provinsi (Polda) dan kabupaten 
(Polres);

c. Tata Kelola Air & Sanitasi;

d. Tata Kelola Penambangan Timah 
Berkelanjutan.

PENELITIAN 
DAN ADVOKASI 
KEBIJAKAN

1

SOSIAL, 
PENGUASAAN 
TANAH DAN 
PEMETAAN ADAT

2
a. Pemetaan Partisipatif Tanah Adat

b. Pemetaan udara (Analisis Ekosistem, 
Mitigasi dan Pengelolaan Bencana, 
Perencanaan & Pengelolaan 
Penggunaan Lahan).

PENILAIAN DAN 
STUDI KUALITATIF

3
a. Penilaian Kesenjangan 

Pengembangan Kemampuan 
Pemerintah Lokal: evaluasi 
dampak dari program penguatan 
pemerintahan lokal di Papua Barat 
dengan Beyond Petroleum;

b. Merancang dan melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi program; 
dan

c. Penilaian dan studi kualitatif.
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BANTUAN TEKNIS 
BAGI KEMENTERIAN 
DAN PEMERINTAH 
DAERAH

4
a. Bantuan Teknis bagi Kementerian 

seperti Penetapan Indeks Tata Kelola 
Kepolisian Daring Tingkat Polres, 
Provinsi dan Mabes, Indeks Pelayanan 
Kesehatan di 59 Kabupaten; Badan 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
tentang Uji Coba Indeks Risiko 
Terorisme di tingkat kabupaten;

b. Menghubungkan Korporasi dan 
Pemerintah Daerah dalam proses 
kebijakan publik yang partisipatif, 
seperti penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), 
peta jalan dan dokumen strategis 
lainnya yang menjadi bagian dari 
sebagian besar program KEMITRAAN;

c. Bantuan Teknis untuk Perusahaan 
dalam merumuskan Strategi CSR 
Berkelanjutan misalnya Penyusunan 
Peta Jalan Timah Berkelanjutan 
dengan Inisiatif Perdagangan 
Berkelanjutan Belanda (IDH), Peta 
Jalan Tata Kelola Pertambangan 
Berkelanjutan dengan Beyond 
Petroleum dan banyak lainnya.

PENINGKATAN 
KAPASITAS DAN 
PELATIHAN 
BAGI MULTI-
STAKEHOLDERS

5
a. Meningkatkan kapasitas organisasi 

masyarakat lokal dalam advokasi 
kebijakan isu-isu strategis seperti 
pengelolaan sumber daya alam, 
mata pencaharian alternatif, tata 
kelola berkelanjutan, perubahan 
iklim, dan masalah terkait tata 
kelola lainnya;

b. Merumuskan model pelatihan 
yang terintegrasi dan partisipatif;

c. Pelatih dan mentor yaitu 
pengembangan organisasi, 
keberlanjutan, model bisnis.
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