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FARM ANIMALS IN ASIA – FUNDING THE FUTURE 
Catatan Panduan dan Formulir Pendaftaran “Expression 

of Interest (EOI)” Tahun 2022 

 
Catatan Panduan 

 
*Mohon untuk membaca Catatan Panduan di bawah ini dengan seksama sebelum mencoba melengkapi formulir 
pendaftaran terlampir. 

 
 
 

Siapa Compassion in World Farming (CIWF)? 

 
Compassion in World Farming International adalah organisasi kesejahteraan hewan ternak terkemuka 

di dunia. Kami percaya bahwa peternakan sejauh ini merupakan penyebab terbesar kekejaman 

terhadap hewan di Bumi dan kami berdedikasi untuk mengakhirinya. 

Mengubah sistem pangan dengan mengakhiri pabrik pertanian dan konsumsi daging yang diproduksi 

industri secara berlebihan, dapat sangat membantu memperlambat perubahan iklim dan membalikkan 

kehancuran alam. Ini juga akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan hewan dan kesehatan 

manusia. 
 

Sejak awal mulainya di Inggris pada 1960-an, Compassion telah membuat perbedaan bagi kehidupan 

miliaran hewan ternak di seluruh dunia. Kami bekerja di se luruh Eropa, di Amerika Serikat, dan Cina. 

Tetapi kami ingin memperluas jangkauan kami lebih jauh ke Asia dan Anda atau organisasi Anda dapat 

menjadi yang terdepan dalam kesejahteraan hewan ternak bersama kami. 

Kami bekerja untuk dua tujuan strategis utama yang membutuhkan kerja lebih lanjut di seluruh Asia 

untuk mencapainya. Kampanye kami untuk menciptakan kesepakatan global untuk mengakhiri pabrik 

peternakan dan dunia peternakan tanpa kandang akan membutuhkan pemangku kepentingan dan 

organisasi di Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan. Kami mencari semua jenis organisasi untuk 

bergabung menjadi masa depan kesejahteraan hewan ternak di Asia.  

Sistem pertanian dan pangan global saat ini mengarah pada deforestasi, perubahan penggunaan lahan, 

degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, penggunaan air yang berlebihan dan polusi serta 

emisi gas rumah kaca (GRK). Banyak LSM dan individu yang sudah fokus pada masalah perubahan iklim 

dan hilangnya keanekaragaman hayati ini. Kami siap mendukung semua kelompok dan individu yang 

tertarik untuk memperluas jangkauan mereka termasuk mengatasi dampak negatif dari peternakan 

hewan secara intensif. 
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Apa itu CIWF FARM ANIMALS IN ASIA: FUNDING THE FUTURE Program? 

 
Farm Animals in Asia: Funding the Future (Hewan Ternak: Pendanaan Masa Depan) 

 

Kita bias mengakhiri pabrik peternakan dengan cara: 
 

- Merubah praktek peternakan yang menyebabkan hewan kesakitan dan menderita; 
- Merubah pola makan menjadi pakan yang lebih banyak hijauan, lebih sedikit daging lebih baik;  
- Merubah sistem pakan menajdi sesuatu yang lebih seimbang dengan alam. 

 
 

Persetujuan global untuk mengakhiri pabrik peternakan dan dunia peternakan tanpa kandang akan membutuhkan: 
 

- Pertumbuhan pergerakan kesejahteraan hewan ternak di Asia. Kami ingin membangun jaringan dan 
hubungan baru di Asia. Kami meminta Anda untuk membantu kami dalam mencapai tujuan kami untuk 
hewan ternak di seluruh dunia 

-  Fokus awal kami adalah mendukung organisasi yang bekerja atau ingin bekerja untuk meningkatkan 

kehidupan semua spesies hewan ternak: ayam petelur, ayam pedaging, babi, sapi dan ikan, beberapa 

hewan ternak tersebut sebagai contoh.  
 

 

Hibah 

Apa saja hibah yang tersedia, apa tujuannya, dan berapa banyak yang dapat 

diajukan? 

 

Selama tahun 2022, kami menawarkan tiga jenis hibah yang berbeda kepada organisasi yang 
berinvestasi dalam meningkatkan kesejahteraan hewan ternak di wilayah mereka:  

 

- Training Grant /  Hibah Pe la tihan sebesar US$ 4,000 

- Organisational Development Grant / Hibah Pengembangan Organisasi sebesar US$ 
7,000 

- Campaigning Grant /  Hibah Kampanye  sebesar US$9,000 

 

1. Training Grant / Hibah Pelatihan Maksimal Sebesar US$ 4,000 

Tujuan dari Hibah Pelatihan oleh Compassion in World Farming International adalah untuk mendukung 
individu dan organisasi di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan dalam meningkatkan kapasitas mereka 
atau mengambil langkah pertama untuk dapat melakukan advokasi unt uk hewan ternak. 

Kami menerima pelamar Hibah Pelatihan di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Topik dapat mencakup 

berbagai bidang yang relevan dengan kesejahteraan hewan ternak, misalnya:  

- Perasaan hewan dan kesejahteraan hewan 

- Dampak dari pabrik peternakan 

- Melakukan lobi, hubungan masyarakat, dan sosial media 

- Perencanaan Kampanye 

- Teori-teori perubahan  

 

Hibah dimaksudkan untuk menutupi biaya individu atau organisasi yang mengatur pelatihan (termasuk 
pelatih, tempat, materi) dan individu yang hadir  (transportasi, akomodasi). 
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2. Organisational Development Grant / Hibah Pengembangan Organisasi Maksimal 
Sebesar US$ 7,000 

Tujuan dari Hibah Pengembangan Organisasi oleh Compassion in World Farming International adalah 
untuk mendukung individu dan organisasi di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan dalam membangun 
atau memperluas kemampuan mereka untuk mengadvokasi hewan ternak. 

Kami menerima aplikasi untuk Hibah Pengembangan Organisasi di Indonesia, Jepang dan Korea Selatan. 
Area di mana Anda membutuhkan dukungan dapat mencakup berbagai persyaratan, misalnya:  

- Teori-teori perubahan 

- Tinjauan organisasi 

- Panduan tentang pendaftaran atau pembuatan entitas 

- Perencanaan bisnis 

- Strategi penggalian dana 

- Komunikasi dan/atau strategi kehadiran digital 

- Akuntasi dan perencanaan keuangan 
 
 

3. Campaigning Grants / Hibah Kampanye Maksimal Sebesar US$9,000 

 

Tujuan dari Hibah Kampanye oleh Compassion in World Farming International adalah untuk mendukung 

individu dan organisasi di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan dalam menutupi biaya pelaksanaan 

kampanye yang mengadvokasi tindakan pemerintah regional, nasional atau lokal. 

Pendekatan kami adalah untuk meningkatkan kehidupan hewan ternak dengan bekerja yang mengarah 

pada kebijakan pemerintah/otoritas lokal melalui tekanan publik, didukung oleh lobi dan advokasi.  

 
 

Siapa yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dana hibah 

melalui program Farm Animals in Asia: Funding the Future? 

 

Pemohon: 
 

 Mungkin individu, badan amal atau organisasi nirlaba yang bekerja dalam bidang-bidang seperti 

advokasi hewan ternak, advokasi hewan, perubahan iklim, perlindungan lingkungan atau yang 

ingin mengambil langkah pertama mereka untuk meningkatkan kehidupan hewan ternak.

 Harus beroperasi atau berencana untuk menjalankan kegiatan, program, proyek, dan 

kampanye di Indonesia, Jepang dan Korea Selatan.

 Idealnya memiliki alamat terdaftar di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan (pelamar terdaftar 

di negara lain tetapi beroperasi di negara-negara ini juga akan dipertimbangkan).

 Jika terpilih setelah tahapan EOI, pada tahap request for proposal (RFP), harus bersedia 

mengikuti proses uji tuntas yang dilakukan oleh CIWF (menyediakan dokumen untuk 

membuktikan identitas dan status hukum (sertifikat pendaftaran yang valid/dokumen t ata 

kelola) yang dapat mencakup; namun tidak terbatas pada;  laporan mutasi bank, rekening 

keuangan pendukung, dan referensi jika berlaku).

 Idealnya akan terdaftar atau sedang berusaha didaftarkan di Komisi Amal, Daftar Amal 

Nasional, Badan Pengatur Amal atau yang setara di negara masing-masing (hanya berlaku untuk 

organisasi amal atau nirlaba). 

 Harus memiliki rekening bank (terdaftar atas nama pemohon atau organisasi) di mana hibah 

dapat dikirim.

 Harus bersedia memberikan laporan tentang pemberian hibah, kinerja, dan dampak 

 Harus bersedia menandatangani perjanjian hibah dengan CIWF dan mematuhi syarat dan 
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ketentuannya untuk pengiriman dan pelaporan hibah.

 
 

Apa yang Akan Didanai oleh Program Farm Animals in Asia: Funding the Future? 

 
 Proyek dan program yang memungkinkan individu dan organisasi untuk mendukung, 

mempromosikan dan mendorong kesejahteraan hewan ternak yang lebih tinggi untuk 

mengubah kehidupan hewan ternak. 

 Kegiatan pelatihan termasuk mempekerjakan pelatih, menyewa tempat dan materi. 

 Pengembangan organisasi termasuk gaji staf, biaya operasional inti, biaya pelaksanaan proyek, 

barang, dan peralatan yang tidak dikapitalisasi. 

 Kegiatan kampanye untuk mendidik, menyoroti, dan mempromosikan kebutuhan akan standar 

yang lebih tinggi dalam kesejahteraan hewan ternak

 
 

Apa yang Tidak Akan Didanai oleh Program Farm Animals in Asia: Funding the 

Future? 

 
 CIWF tidak akan menerima pemohon di mana uang hibah yang diajukan akan digunakan untuk 

tujuan politik atau agama selain jika aktivitas tersebut secara langsung relevan dengan 

kesejahteraan hewan ternak. 

 Dana hibah tidak boleh digunakan untuk perjalanan internasional untuk melakukan pelat ihan 

atau melakukan kegiatan tanpa persetujuan sebelumnya dari CIWF. 

 Dana hibah tidak boleh digunakan untuk pinjaman atau pembayaran utang. 

 Memberikan pemohon pendanaan untuk item tunggal yang dicatat sebagai aset di atas $5.000 

(item yang dikapitalisasi). 

 Dana hibah tidak boleh dihibahkan kembali oleh penerima kepada pihak mana pun.



Bagaimana Proses Pengajuan Hibah? 

 
Tahap 1 - (EOI) Expression of Interest / Ekspresi ketertarikan (submission of EOI applications / Pengajuan 
Pendaftaarn EOI). 

Tahap 2 – (RFP) Request for Proposal / Permohonan Proposal (shortlisted EOI applicants invited only / 

Hanya untuk pemohon yang lolos setelah tahap satu).  

Tahap 3 – Grant award & disbursement / Pembayaran dan Pencairan hibah (successful RFP applicants 

/ Hanya untuk pemohon yang lolos setelah tahap RFP). 

 
How will CIWF Asia grant applications be scored? 

 
Pemohon akan ditinjau pada tahap EOI dan RFP menggunakan matriks penilaian. Area fokus utama 
untuk penilaian akan mencakup: 

 Area untuk pendanaan misalnya pelatihan/pengembangan organisasi/kampanye .

 Rencana dan tujuan proyek

 Dampak dari hibah dan keberlanjutan proyek

 Keuangan proyek
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Bagaimana dan Kapan Hibah Akan Diberikan? 

 
Ini adalah program hibah terbuka yang berjalan hingga akhir tahun 2022. Hibah akan diberikan 

kepada pemohon yang mendapat skor tertinggi dalam matriks penilaian dan disetujui oleh tim 

Manajemen Hibah. Harap tunggu 8-12 minggu, sejak pengajuan formulir pendaftaran Anda untuk 

proses penilaian dan peninjauan penuh. Setelah peninjauan dan penilaian, dan sesegera mungkin, 

penerima hibah akan diberitahu tentang hasil formulir mereka, pada tahap mana penerima hibah 

yang berhasil akan menandatangani Perjanjian Hibah mereka. Pencairan dana hibah kemudian 

akan dibayarkan ke rekening bank pemohon melalui transfer bank – penerima hibah akan 

diberitahu tentang pengaturan khusus ini dalam perjanjian hibah mereka. 

 
Apakah Pemohon dapat Mengajukan Lebih dari Satu Hibah dalam Satu Tahun 
Pendanaan? 

 
Ya, pelamar dipersilakan untuk mengajukan lebih dari satu hibah dengan ketentuan bahwa setiap 

hibah adalah untuk proyek atau topik pelatihan yang berbeda. 

 
Bagaimana Proyek-Proyek yang Didanai Hibah Akan Dipantau? 

 
Pelamar yang berhasil akan diminta untuk memberikan CIWF tidak lebih dari 2 laporan yaitu 

laporan tengah semester (mid-term report) dan laporan akhir (final report) (penerima hibah 

pelatihan (Training Grants) hanya diminta untuk memberikan laporan akhir). 

Laporan tengah semester (mid-term report) biasanya akan diperlukan di tengah-tengah proyek, 

atau pada waktu yang disepakati bersama. 

CIWF akan menyediakan template laporan untuk menangkap statistik sederhana tentang dampak 

dan evaluasi hibah. Pelaporan akhir akan jatuh tempo segera setelah akhir kegiatan Anda yang 

didanai hibah, atau pada waktu yang disepakati bersama, tetapi harus sebelum Januari 2023. 

CIWF akan kembali menyediakan template laporan untuk menangkap beberapa detail tentang 

dampak dan evaluasi hibah 

 
Kapan Tanggal Penutupan dari Aplikasi Expression of Interest (EOI)? 

 
Kami menerima aplikasi EOI hingga 30 September 2022. Untuk membantu merencanakan rentang 

waktu proposal Anda, harap tunggu 8-12 minggu, sejak pengajuan formulir pendaftaran Anda, 

untuk proses penilaian dan peninjauan penuh. Hibah akan diberikan berdasarkan urutan pemohon 

(first come first serve) dimana CIWF dapat menutup program untuk pemohon baru jika semua dana 

hibah telah dialokasikan. 

 
Apakah Pemohon EOI Bisa Mendapatkan Feedback Mengenai Formulir Pendaftaran 
Mereka?  

 
Ya, atas permintaan pemohon dapat mengirim email ke: fundingthefuture@ciwf.o rg 

mailto:fundingthefuture@ciwf.org
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Jadwal Utama Program Hibah Funding the Future  

 
Kegiatan 

CIWF Farm Animals in Asia: Funding the Future diluncurkan Maret 2021 – Terbuka untuk pemohon 
Expression of Interest (EOI) 

Pemohon EOI dinilai dan ditinjau. Pemohon diberitahu tentang hasil dari EOI 

Hanya pemohon yang lolos pada tahap EOI yang akan melaju ke tahap selanjutnya; Request for Proposal 
(RFP) 

Pengumpulan RFP 

Meninjau dan menilai RFP oleh Team Manajemen Hibah CIWF 

Pemberitahuan kepada pemohon tentang hasil RFP – pemohon yang berhasil lolos pada tahap RFP 
selanjutnya akan menandatangani perjanjian hibah 

Pembayaran dana hibah pertama kepada akun bank pemohon 

Kegiatan yang didanai hibah dapat dimulai 

Laporan tengah semester 

Pembayaran dana hibah kedua kepada akun bank pemohon (hanya untuk campaigning and 
organisational development grants) 

Laporan akhir 

 

 
Bantuan 

Jangan ragu untuk mengirim email kepada kami di fundingthefuture@ciwf.org jika Anda memerlukan 

dukungan dan bantuan untuk melengkapi EOI Anda atau jika Anda memiliki pertanyaan umum tentang 

program Farm Animals Asia: Funding the Future. 

 
 

Tettarik untu Mendaftar?  

 
Jika Anda memenuhi kriteria kelayakan dan ingin didukung oleh Farm Animals Asia: Funding the Future 

Program, maka kami mengundang Anda untuk mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaraan EOI.  

 

Jika formulir pendaftaraan Anda terpilih, Anda akan diinformasikan melalui email dan diundang untuk maju 

ke tahap berikutnya untuk mengajukan proposal yang lebih rinci yang menjelaskan untuk apa Anda akan 

menggunakan uang hibah, memberikan rincian biaya dan dokumen pendukung y ang relevan. 

Proposal kemudian akan dinilai, ditinjau oleh tim manajemen hibah CIWF dan penerima hibah akan 

diberitahu tentang hasilnya. Penerima hibah yang berhasil  akan diminta untuk menandatangani perjanjian 

hibah dengan CIWF sebelum pencairan hibah pertama dapat dilakukan ke rekening bank Anda dan proyek 

Anda kemudian dapat dimulai. 

 

Semoga berhasil  dan mohon untuk diingat jika Anda memerlukan bantuan atau memiliki pertanyaan, jangan 

ragu untuk menghubungi tim manajemen hibah CIWF! 

mailto:fundingthefuture@ciwf.org

