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Program ini dibangun di atas tiga 
pilar:  Belajar dan Mengajar, Beraksi, serta 

Advokasi.  Belajar dan Mengajar adalah dasar 

dari program kami - panduan ini adalah salah satu 

contoh dari pilar ini.  Para pembuat Perubahan 

berkumpul dalam pertemuan regional dan global 

untuk belajar dari para fasilitator, ahli, dan sesama 

pembuat perubahan, sembari saling berbagi 

praktik-praktik terbaik.  Proses ini juga mengambil 

tempat di dunia maya, melalui situs kami dan 

berbagai sumber daya: panduan online untuk 

proyek, panduan untuk memaksimalkan media 

sosial, dan panduaan ini yang ditujukan untuk 

membantu anak-anak muda memaksimalkan 

potensi proyek mereka melalui penggalangan 

dana yang efektif.  

Global Changemakers adalah 

jaringan anak muda global 

beranggotakan wirausahawan 

sosial, aktivis komunitas, dan 

relawan yang berusia antara 16 

hingga 25 tahun.  Misi kami adalah 

memberdayakan anak-anak 

muda untuk mengkatalisasikan 

perubahan sosial yang positif.  

Hingga hari ini, kami memiliki 

850 Pembuat Perubahan dari 

127 negara, dengan lebih dari 

empat juta penerima manfaat 

dari proyek-proyek yang dipimpin 

oleh para Pembuat Perubahan. 

1.0 Tentang Global 
Changemakers

http://www.global-changemakers.net/action-tools
http://www.global-changemakers.net/action-tools
http://www.global-changemakers.net/action-tools/social-media-toolkit
http://www.global-changemakers.net/action-tools/social-media-toolkit
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Dalam panduan ini,  kamu akan menemukan 

pedoman yang bisa membantumu memenuhi 

beberapa kebutuhan-kebutuhan proyekmu melalui 

penggalangan dana dan sumber daya dari berbagai 

sumber. Kamu akan mempelajari pertanyaan apa saja 

yang harus kamu jawab sebelum meminta bantuan dan 

cara untuk memprioritaskan kebutuhan-kebutuhanmu 

sehingga kamu tahu waktu penggalangan danamu 

harus dihabiskan untuk hal-hal apa saja. Kuncinya 

adalah dengan mempertimbangkan kepentingan – 

memikirkan bagaimana orang lain akan memperoleh 

manfaat saat ide proyekmu menjadi kenyatan – dan 

bersikap cerdas mengenai bagaimana meminta 

bantuan. 

Panduan ini mengasumsikan bahwa kamu sedang 

mengerjakan proyek yang dananya sedang kamu 

galang atau kamu sedang mencari  rekanan untuk 

proyek itu; jika kamu tahu bahwa kamu ingin membuat 

suatu perubahan namun kamu tidak (belum) tahu 

caranya, sebaiknya kamu terlebih dahulu melihat 

Panduan Membuat Project Gobal Changemaker yang 

bisa membantu mengembangkan proyekmu, yang 

nantinya bisa kamu perbaiki dengan cara menerapkan 

hal-hal yang akan kamu pelajari dalam panduan 

ini. Ingat: rencanakanlah terlebih dahulu proyekmu 

dengan matang sebelum menggalang dana. 

1.1 Tentang panduan 
ini 

2.0 Apa itu menggalang dana?
MenGGalanG dana: 

Apa itu? Bagaimana 
m e l a k u k a n n y a? 
Siapa yang memberi 
dana? Bagaimana 
jika kamu tidak suka 
meminta uang pada 
orang lain? 
Ketika anggaran dikencangkan, khususnya dalam 

ekonomi saat ini, memastikan kesinambungan 

jangka panjang dari proyek apa pun membutuhkan 

kerja keras – namun hal itu bisa terwujud.  

Semua proyek membutuhkan 
pembiayaan  (uang dan sumber daya yang 

dialokasikan secara khusus) agar bisa bertahan 

dan berkembang.  

Tanpa dana yang terus menerus dikucurkan, 

sebuah proyek tidak akan bisa terus berjalan 

dalam jangka panjang. Jadi, langkah pertama 

adalah mengetahui bahwa penggalangan dana 

adalah proses yang terus berjalan, di mana melalui 

proses ini kamu memastikan bahwa proyekmu 

memiliki sumber-sumber dana yang memadai.  Ini 

bukan acara yang diadakan sekali saja (sekalipun 

kamu mungkin memiliki acara khusus untuk 

membantu upaya penggalangan danamu dan 

kadang kala kamu hanya perlu menggalang dana 

untuk satu acara saja).  Dalam kebanyakan situasi, 

kuncinya adalah dengan melihat penggalangan 

dana sebagai salah satu hal yang harus terus kamu 

lakukan untuk menjaga agar proyekmu tetap hidup.  

Ingat: penggalangan dana lebih dari sekadar 

menggalang dana  – inti dari penggalangan 

dana adalah memastikan bahwa proyekmu, atau 

inisiatifmu, memiliki semua sumber daya yang 

dibutuhkannya agar bisa terus berjalan dalam 

jangka panjang.  to be sustainable long-term.
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Maraton tarian 24-jam untuk 
250 orang di Shanghai, China 
tanggal 12 Juni 2013 demi 
menggalang 50,000 RMB 
untuk penelitian kanker 

- Tempat 20,000 RMB 

- Makanan 12,000 RMB 

- Transportasi 6,000 RMB 

... dan selanjutnya 

- -Tempat 

- Makanan 

- Sorotan media dan iklan 

- Skema donasi 

- Material (misal: lantai dansa, musik) 

- Transportasi 

- Penari 

- Relawan 

- Bantuan Pertama 

Contoh jawaban...

Contoh jawaban...

Contoh jawaban...

Sebagaimana yang disebutkan dalam Panduan pengelolaan Proyek  Global Changemakers, 

langkah pertama adalah mengetahui dengan sangat jelas apa yang ingin kamu capai dan apa yang harus 

kamu lakukan agar mencapainya. 

3.0 Apa yang ingin kamu 
capai? Apa  yang  kamu   
butuhkan? Siapa yang telah 
melakukannya?”

Langkah  1: Tujuan 
Apa yang ingin kamu capai?  
Apa tujuanmu: secara spesifik, apa yang ingin kamu buat/raih/lakukan? 

Di mana? Untuk siapa? Berapa banyak orang? Kapan? 

  
 
 
 
 

Langkah  2: Kebutuhan 
Apa yang akan kamu butuhkan?   
Apa yang kamu butuhkan untuk mewujudkannya? Kamu harus membuat 

daftar selengkap mungkin.  

  
 
 
 
 
  

Langkah 3: Anggaran 
Berapa biayanya?  
Berapa harga barang-barang kebutuhanmu? Buat daftar barang-barang 

kebutuhanmu berdasarkan harganya, dari tinggi ke rendah. 
  
 
 

http://www.global-changemakers.net/action-tools


Panduan Penggalangan Dana  7

Beberapa di antara kebutuhan Lebo:

•	 Venue Tempat (sebuah lokasi bagi para siswa untuk berkumpul) dan hak 

hukum/kepemilikan atas tempat tersebut 

•	 Transportasi bagi anak-anak itu dari dan ke tempat mereka bersekolah 

•	 Staf untuk menjalankan sekolah itu (yang digaji ditambah relawan untuk 

membantu) 

•	 Furniture 

•	 Makanan 

•	 Kurikulum/buku/materi pembelajaran 

•	 Aliran pendapatan tetap (Akankah para orang tua diharuskan membayar 

untuk menyekolahkan anak-anak mereka? Seperti apa model bisnisnya? 

Bisakah Lebo meminta anak-anak di TK itu untuk memproduksi sesuatu 

sehingga sekolah ini bisa dijalankan sebagai perusahaan sosial?)

•	 PR (bagaimana cara memberi tahu para orang tua tentang sekolah ini?)

•	 Penelitian pasar (sekolah lain apa saja yang ada di wilayah itu?  Apakah 

ada cara bagi Lebo untuk berkolaborasi dengan mereka untuk mendirikan 

taman kanak-kanaknya?)

Misalnya:

Beberapa di antara kebutuhan Lebos:

•	 Tempat (lokasi bagi para siswa untuk berkumpul) dan hak hukum/

kepemilikan untuk menggunakan tempat itu sebagai tempat bagi anak-anak 

di TK 

•	 Transportasi bagi anak-anak itu dari dan ke tempat mereka bersekolah

•	 Staf untuk menjalankan sekolah itu (yang digaji ditambah relawan untuk 

membantu) 

•	 Furniture

•	 Makanan 

•	 Kurikulum/buku/materi pembelajaran 

•	 Aliran pendapatan tetap (Akankah para orang tua diharuskan membayar 

untuk menyekolahkan anak-anak mereka? Apa model bisnisnya? Bisakah 

Lebo mengajak para siswa di TK itu untuk memproduksi sesuatu sehingga 

sekolah ini bisa dijalankan sebagai perusahaan sosial?)

•	 PR (bagaimana cara memberi tahu para orang tua tentang sekolah ini?) 

•	 Penelitian pasar (Apakah sekolah lain ada di wilayah itu? Apakah ada cara 

bagi Lebo untuk berkolaborasi dengan mereka untuk mendirikan taman 

kanak-kanaknya?)

Sponsor material artinya meminta orang-orang mendonasikan bukan uang namun 

barang atau material atau apa pun yang mereka “produksi” untuk memenuhi kebutuhanmu.  

Dalam situasi Lebo, ini artinya meminta meja dan kursi dari perusahaan furniture, kendaraan dari 

perusahaan transportasi, buku dari penerbit, dan sebagainya.  Mendapatkan donasi material 

akan sangat mengurangi jumlah uang yang kamu butuhkan untuk menjalankan proyekmu.   

Gunakan lembar kerja ini untuk mengurutkan daftar hal-hal yang kamu butuhkan dari yang 

paling mahal hingga yang paling murah – ini akan membantumu memprioritaskan permintaan 

bantuanmu.  

Sekarang, mari kita gunakan contoh nyata: Lebo dari Afrika Selatan ingin 

mendirikan taman kanak-kanak di kotanya.  Mari kita asumsikan bahwa ia telah meneliti 

pasarnya dan telah mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah itu.  Apa 

yang ia butuhkan untuk mewujudkan keinginannya? 

  

 
  

 

 

  

 

 

  
 
 
  

 

 
  
  
  

 

 
  

 

 

  

 

 

  
 
 
  

 

 
  
 
  
 

Perhatikan baik-baik daftar yang  kita susun untuk Lebo – uang tunai tidak 

dicantumkan di sana. Tentu saja, uang tunai bisa membantu Lebo membeli banyak hal 

dalam daftarnya, namun hal yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah sponsor 

material untuk membantumu memperoleh hal-hal yang kamu butuhkan.

minta dari perusahaan transportasi

paling mahal 

minta dari penerbit 

minta dari perusahaan furniture

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Anggap saja  kamu tahu persis apa yang ingin kamu raih, apa yang kamu butuhkan, dan apa 

saja komponen-komponen segi tiga emas yang sudah ada, apa saja yang terjadi di komunitas 

setempatmu dan bisa kamu manfaatkan.  

Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan untuk menyesuaikan kepentingan: siapa yang 

memperoleh keuntungan jika proyekmu terwujud? Menemukan siapa yang memperoleh keuntungan 

akan membantumu menemukan siapa yang harus didekati dan menyesuaikan kebutuhanmu dengan 

kepentingan mereka yang sudah ada di posisi untuk membantu.  

Mari kita kembali ke proyek Lebo – siapa yang akan memperoleh keuntungan jika 

TK-nya berdiri?  Jawabannya banyak, beberapa di antaranya: 

Siapa yang memperoleh keuntungan dan bagaimana 
memaksimalkannya untuk proyekmu 

4.0 Menyesuaikan kepentingan  
Daftar ini akan bervariasi  sesuai dengan proyekmu, namun secara umum akan ada tiga 

komponen utama – sektor privat, pemerintah, dan media.   Untuk membantumu mengingatnya, lihatlah 

ketiganya sebagai komponen dari sebuah segi tiga emas. 

•	 Para siswa, orang tua, dan karyawan sekolah  

•	 Perusahaan-perusahaan swasta (yang memperoleh keuntungan dari 

bisnis yang akan dihasilkan oleh sekolah Lebo dan semua calon konsumen 

potensial baru yang akan dikumpulkan oleh sekolah Lebo)  

•	 Semua pemilik usaha dalam jangka panjang (yang memperoleh keuntungan 

dari tenaga kerja yang lebih terdidik) 

•	 Pemerintah (pada akhirnya, Lebo membantu mereka melakukan pekerjaan 

mereka) khususnya pemerintah kota yang saat itu menjabat.  (Lebo melayani 

konstituensi mereka) 

•	 Media (yang bisa memaksimalkan potensi sekolah Lebo sebagai kisah yang 

positif dan melaporkan tentang efisiensi inisiatif pendidikan setempat)  

•	 Masyarakat/ Afrika Selatan secara umum (yang memperoleh keuntungan 

dari anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pada pendidikan 

namun sekarang bisa mengaksesnya)  

 

  
 
 

  
 

 
  
 

 
  

 
 
  

Kunci untuk mendekati 
orang-orang dari setiap 

komponen itu adalah 
dengan mengetahui 

bagaimana menyesuaikan 
kebutuhanmu dengan 
kepentingan mereka.  

SEGI TIGA E MAS 
KEPE NTINGAN .

Masyarakat 

Sektor Privat 

Media Pemerintah 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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a. Sektor Privat 
Sektor privat terdiri dari perusahaan-perusahaan – 

dengan berbagai ukuran mereka – yang menghabiskan 

hari mereka dengan mencari cara untuk mendapatkan 

lebih banyak konsumen.  Kamu bisa menggunakan ini untuk 

keuntunganmu dengan cara memahami bahwa perusahaan 

selalu berusaha mengembangkan pangsa pasar mereka – 

yakni persentase penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan 

itu dari sebuah pasar.  Pangsa pasar dikembangkan dengan 

cara menjaga konsumen yang sudah dimiliki oleh perusahaan 

itu dengan cara mengembalikan  loyalitas pada merek 

mereka dan menarik konsumen barur. 

Mari kita kembali ke sekolah Lebo dan asumsikan bahwa ada setidaknya dua 

perusahaan berkompetisi untuk memenangkan penjualan makanan di wilayah tertentu 

kota di mana sekolah itu terletak.  Kamu adalah Lebo.  Kamu membutuhkan makanan 

untuk sekolahmu dan dari penelitianmu kamu tahu bahwa perusahaan makanan Kefilwe 

dan Sipho adalah dua kompetitor yang saling bersaing untuk memenangkan bisnis makanan 

kentang di kotamu.  Bagaimana menggunakannya untuk kepentinganmu? 

Gunakan pengetahuanmu  mengenai kompetisi dan pemahamanmu mengenai 

loyalitas pada sebuah merek untuk memperoleh donasi makanan – misal: “Halo, Kefilwe. Saya 

Lebo. Kami mendirikan sebuah TK di kota ini dan akan membutuhkan 25 kilo kentang per minggu 

untuk para murid mulai hari ini.   Kami sesungguhnya juga sedang membahas hal ini dengan Sipho 

dan saya ingin menanyakan apakah Anda akan tertarik untuk mendonasikan 25 kg kentang per minggu 

selama satu tahun mendatang bagi sekolah kami.  Sebagai timbal baliknya, tentu saja kami akan 

mengumumkan kebaikan hati Anda pada semua siswa kami dan para 

orang tua mereka, serta masyarakat setempat.” 

Apakah kamu masih tetap menggunakan 

merek pasta gigi yang sama dengan 

merek yang kamu gunakan saat kamu 

berusia 12 tahun?  Kebanyakan orang 

seperti itu – dan itulah alasan mengapa 

banyak perusahaan berusaha keras 

untuk membuatmu menjadi konsumen 

mereka sejak kamu masih kecil.  Ini juga 

merupakan contoh mengapa banyak 

perusahaan berusaha menumbuhkan 

loyalitas pada merek mereka dalam 

diri para konsumen – dan kamu bisa 

menggunakan pemahamanmu akan 

hal ini untuk meyakinkan sektor 

privat agar memberikan kontribusi 

material pada proyekmu. your project.   

Apakah saya ‘’menjual’’ ke sektor privat?  Sektor privat sering kali memiliki banyak material 
(dan uang) yang dibutuhkan oleh proyekmu.  Salah satu cara untuk mendapatkannya 
adalah dengan menempatkan proyekmu sebagai cara untuk membantu sektor privat 
membantu komunitas setempat.  namun pastikan bahwa kamu memahami reputasi dan 
aktivitas perusahaan rekananmu serta catatan prestasi mereka di komunitasmu, dengan 
para karyawan mereka, dan dalam bisnis. 

Menimbang besarnya daya beli 

anak-anak muda di seluruh dunia, kalian 

yang memiliki proyek yang melibatkan dan 

ditujukan pada anak-anak muda ada di tempat 

yang tepat untuk memaksimalkan pengetahuan ini.  Jangan lupakan 

bahwa perusahaan-perusahaan – besar maupun kecil – semuanya 

menginginkan hal yang sama – lebih banyak konsumen dan reputasi 

yang baik – dan bahwa anak-anak muda adalah sumber yang paling 

banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan itu. 

Tahukah kamu  

bahwa daya beli 

seorang anak muda 

berkebangsaan 

amerika mendekati 

$300 juta USd per 

tahun?

http://www.investopedia.com/terms/m/marketshare.asp#ixzz1zqEAL8NG
http://www.investopedia.com/terms/b/brand-loyalty.asp#axzz1zqFjeh2Y
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b. Pemerintah 
Sama seperti  sektor privat tersusun oleh perusahaan-perusahaan yang saling bersaing untuk 

memenangkan konsumen, pemerintah tersusun oleh para politisi yang saling bersaing - termasuk mereka 

yang tidak menjadi pejabat - agar mendapatkan suara. Namun bagaimana kamu bisa menggunakan ini 

untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan untuk proyekmu? 

Pikirkan di mana proyekmu akan dilaksanakan.  Siapa pejabat yang terpilih untuk wilayah tersebut? 

Sebagian besar wilayah, namun tidak semua, akan ada di bawah seorang pejabat – baik ia bertanggung 

jawab pada konstituen di tingkat kota madya, kabupaten, maupun nasional. 

Biasanya, kamu selalu bisa menggunakan keinginan para politisi akan popularitas 
dan suara dengan dua cara: 

1.  Meminta mereka mendukung masalah regulasi/hukum/perizinan yang kamu hadapi dengan cara 

menunjukkan bagaimana proyekmu mendukung konstituennya; 

2.  Dengan memaksimalkan kehadiran mereka di acara publik agar media menyoroti proyekmu.  

Ingat, media akan datang jika ada politisi (demikian pula sebaliknya) 

Menghormati politisi  setempat atas dukungan atau kepemimpinanya di area tertentu adalah 

taktik yang baik untuk digunakan – namun harus disertai ketulusan.  Salah satu cara untuk melakukannya 

adalah dengan meminta politisi tersebut menghadiri peluncuran proyekmu atau memberikan 

penghargaan untuk mengakui kepemimpinannya. Ingat, politisi pun berkompetisi.  Maksimalkan 

kesempatan untuk mengadakan debat antara para kandidat yang berkompetisi mengenai area yang 

dikerjakan oleh proyekmu, khususnya saat musim pemilu.  Dalam situasi Lebo, misalnya, ia bisa 

mengadakan debat antar calon mengenai masalah pendidikan.   

Beberapa kekurangan dan hal-hal yang perlu diingat: 

•	 Jangan berbohong  atau tidak menggambarkan ruang lingkup atau skala proyekmu 
dengan benar  

•	 Jangan memuji seorang  politisi atau selebriti kecuali pekerjaannya atau upayanya 
layak dihormati  

•	 Bersikaplah adil dan perlakukan semua partai politik dengan setara 
•	 Ingatlah bahwa para politisi akan muncul saat mereka tahu media akan 

hadir – demikian pula sebaliknya. Undang mereka berdua untuk kepentinganmu.  

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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c. Media
Media adalah bagian ketiga dari ‘segi tiga emas’ –  dan baik publikasi 

cetak maupun online saling berkompetisi untuk memenangkan pembaca, sama seperti politisi 

berkompetisi untuk memenangkan suara dan perusahaan berkompetisi untuk memenangkan 

konsumen.  Proyekmu kemungkinan akan membutuhkan perhatian media, baik untuk menarik 

penerima manfaat, meningkatkan kepedulian, atau untuk membangun reputasi.  Para wartawan 

selalu mencari kisah-kisah yang baru dan menarik – dan jelaslah sudah proyekmu, baik di tahap 

awal maupun tahap lanjut, bisa menyediakan apa yang mereka cari.

Beberapa hal untuk diingat: 

•	 Media/wartawan selalu mencari informasi terkini;  pikirkan bagaimana 

proyekmu menawarkan pemikiran baru mengenai masalah-masalah yang 

komunitasmu hadapi dan pastikan kamu mengomunikasikan caranya.  Pastikan 

siapa wartawan yang meliput “segmen” untuk proyekmu (dalam situasi Lebo, ini 

artinya menemukan siapa yang meliput pendidikan).  

•	 Gunakan data dengan spesifik. Ingatlah pepatah “tidak ada kisah tanpa 

data, tidak ada data tanpa kisah”. Jika Lebo mendekati wartawan setempat 

menggunakan statistik bahwa 37% dari anak-anak usia TK di kotanya tidak 

belajar di taman kanak-kanak dan sekolah barunya akan membantu memfasilitasi 

itu, wartawan kemungkinan besar akan meliput kisahnya.  Statistik serupa 

apakah yang sesuai untuk proyekmu? Untuk data tingkat negara atas berbagai 

isu sosial yang menekan, lihat: http://data.worldbank.org 

•	 Wartawan ingin kisah-kisah yang menjual – dan ini termasuk kabar 

baik/kisah-kisah motivasional, yang menunjukkan pengaruh positif dari anak-

anak muda yang terlibat dan aktif.  Jangan lupa menggunakan usiamu untuk 

keuntunganmu – ini akan membuatmu secara statistik istimewa.

http://data.worldbank.org
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5.0 Cara mendekati orang 
yang kamu butuhkan 
dan bagaimana meminta 
bantuan. 

Meminta untuk bertemu langsung (empat 
mata) biasanya (selalu) merupakan upaya 
terbaikmu.  Email mudah diabaikan.  

Berbicara melalui telepon bisa menjadi alternatif 

perantara yang baik.  Namun, baik bertemu 

langsung maupun melalui telepon, kamu harus 

gigih dan terus menindaklanjuti. 

Penampilan mempengaruhi – bersikaplah 

ramah, profesional, dan tunjukkan minatmu.  Aset 

terbesarmu adalah usiamu – tidak ada gunanya 

bersikap seperti seseorang yang berusia 60 

tahun!  Secara singkat, prinsip yang baik adalah 

selalu menghormati orang yang kamu temui 

dan jangan menggunakan kata-kata yang kamu 

sendiri tidak bersedia menggunakannya di depan 

nenekmu. 

Bersiaplah dan lakukan pekerjaan 

rumahmu – semakin banyak yang kamu ketahui 

tentang orang yang kamu temui, semakin baik 

pula kamu bisa memahami apa yang membuatnya 

tertarik, dan apa yang mungkin membuatnya 

mendukung proyekmu.  Mereka yang berhasil 

dalam komunitasmu mengawalinya dari suatu 

tempat dan tempat itu bisa saja kawasan yang 

menerima manfaat dari proyekmu. Jangan takut 

untuk menggugah hati maupun sisi rasional orang 

lain.

Assistants to business and government 
leaders are often overqualified and 

underappreciated. Call them, treat them 

respectfully, and ask for their advice on your 

Pertama dan yang terutama,  kamu 

harus tahu persis siapa yang harus kamu dekati.  

Membacalah, bicaralah dengan orang-orang, 

selancari internet, bergabunglah dengan jaringan 

online – lakukan segala hal yang harus kamu 

lakukan sehingga kamu bisa mengetahui dari 

organisasi apa saja dalam komunitasmu kamu 

bisa memperoleh dana, dari siapa, dan untuk 

kepentingan apa.  Teruslah mencari kesempatan 

dan juga berusahalah untuk memperoleh 

informasi sebanyak mungkin mengenai siapa yang 

Jadi sekarang kamu tahu persis 
apa yang kamu upayakan dan 
butuhkan, serta telah memahami 
bagaimana menyesuaikan 
kepentingan sehingga kamu 
bisa meyakinkan sektor privat, 
pemerintah, dan media untuk 
ikut bergabung.  Bagaimana 
memulai pembicaraannya?

akan menjadi target terbaikmu (misal: CEO sebuah 

perusahaan, politisi, wartawan, dsb.) Kamu akan 

segera menemukan bahwa orang-orang yang 

harus kamu targetkan sering kali sulit dihubungi 

dan mudah bagi mereka untuk mengabaikan 

permintaanmu. 

Beberapa saran:

Bilamana memungkinkan, cobalah 
untuk meminta orang yang kamu kenal 
mengenalkanmu pada mereka yang 

menjadi targetmu.  Jauh lebih sulit untuk 

mengabaikan permintaan seorang teman 

daripada permintaan orang yang tidak dikenal. 

ehrmm.. 
Bisakah kita 
bicara ?

project – if you get them on your side, they will 

often be able to convince their bosses to support 

your project too. 

Asisten dari pimpinan perusahaan atau 
pejabat pemerintah sering kali memiliki 
kualifikasi lebih dari yang dibutuhkan 
oleh pekerjaan mereka namun tidak 

dihargai. Hubungi mereka, perlakukan mereka 

dengan hormat, dan mintalah nasihat mereka atas 

proyekmu – jika mereka ada dipihakmu, sering kali 

mereka bisa juga meyakinkan atasan mereka untuk 

mendukung proyekmu juga.                                                  

Demikianlah, pasangan dari para pimpinan 

perusahaan dan pejabat pemerintah juga 

merupakan sumber pengaruh yang sangat kuat.  

Bacalah artikel seputar bidang ketertarikan suami 

dan istri para pimpinan yang menjadi targetmu 

– sumber yang layak dipertimbangkan adalah 

halaman masyarakat dari koran setempatmu.  

Bila perlu, ajak pasangan pimpinan tersebut 

untuk menjadi Sponsor atau Anggota Dewan dari 

proyekmu.  Selain memperoleh dukungan mereka, 

tindakan ini juga bisa memberimu pengaruh atas 

suami/istri mereka.  Kekurangan: tidak ada seorang 

pun yang suka merasa dimanfaatkan/digunakan 

karena siapa yang mereka nikahi, jadi bersikaplah 

bijak.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Takut kehilangan kesempatan  – otak 

kita ternyata secara neurologis terhubung 

pada sesuatu yang disebut “takut kehilangan 

kesempatan” yang artinya kita akan cenderung 

untuk melakukan sesuatu jika kita merasa akan 

kehilangan kesempatan untuk melakukan hal itu di 

masa mendatang daripada jika kita merasa bahwa 

masih ada kesempatan untuk melakukannya.  

Ingatlah ini selama kamu berada dalam rapat – 

sangat disarankan untuk menggunakan kata-kata 

‘Saya sangat menyayangkan jika Anda kehilangan 

kesempatan untuk….’

Berlatihlah – banyak orang tidak suka meminta 

bantuan orang lain. Jika kamupun demikian, 

pertimbangkan untuk mengalihkan tanggung 

jawab penggalangan dana (setidaknya bagian 

meminta) pada salah satu anggota tim-mu yang 

bisa melakukannya secara lebih alami. Jika kamulah 

yang harus mengajukan permintaan, latihan selalu 

membantu.  Mintalah teman-teman dan keluargamu 

untuk melakukan pertemuan uji coba bersamamu 

sehingga saat kamu akhirnya betemu CEO atau 

politisi yang menjadi targetmu, kamu merasa 

nyaman dan tidak tegang. 

Catatan terakhir  – kami menerima banyak 

pertanyaan mengenai proposal tertulis dan 

bagaimana menyusun tulisan yang meyakinkan.  

Sekalipun kamu bisa menulis sebaik Shakespeare, 

kami menyarankan agar kamu melakukan 

pertemuan empat mata utnuk membahas 

proposalmu. 

•	Secara umum, dokumen yang kamu 
tulis sebaiknya memuat:

•	catatan konsep yang mendeskripsikan 

proyekmu (kebutuhan untuk mengadakan 

proyek itu, bagaimana proyek itu akan 

diterapkan, dan bagaimana proyek ini akan 

dijalankan secara berkeseinambungan dalam 

jangka panjang) dengan singkat dan jelas, 

pastikan bahwa konsep ini disajikan dalam 

bentuk yang sesuai dengan kepentingan 

mereka yang menjadi targetmu;

•	detail anggaran;

•	apa yang secara spesifik kamu minta 

dari calon rekananmu dan keuntungan apa 

yang bisa ia peroleh jika membantumu; 

•	pengaruh positif setelah proyek ini 

diimplementasikan. 

•	 Ini juga merupakan elemen-elemen 
yang harus kamu siapkan untuk 
dibahas dalam pertemuan empat 

matamu dengan calon sponsor.   Sebuah 

saran – menuliskan bebrapa poin pembicaraan 

secara singkat untuk dirimu sendiri sebelum 

menghadiri pertemuan akan membantumu tetap 

terfokus, menyajikan idemu dalam cara yang 

jelas dan singkat, dan menangkan dirimu. 
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PICTURE IT, yang dipelopori oleh 

Anjali, adalah sebuah proyek yang 

didasarkan pada apa yang telah ia 

lakukan sejak berusia 10 tahun.  Anjali 

adalah seorang seniman dan proyek ini 

menggunakan pencitraan yang kuat 

sebagai media untuk memfasilitasi 

perubahan sosial positif.  Inisiatif ter-

kini PICTURE IT ditujukan pada upaya 

untuk mengumpulkan buku bergam-

bar untuk Bangsal Anak dari Institut 

Kanker Chennai (Chennai Cancer 

Institute) di India. Proyek ini dilakukan 

sehubungan dengan Hari Anak Muda 

Internasional (International Youth 

Day) 2012 dan mengumpulkan lebih 

dari 1.500 buku (dan uang tunai) mel-

alui donasi dari komunitas setempat.  

Jadi, siapa yang bersedia 
memberikan uang tunai? 
Berikut ini adalah berbagai 
sumber pembiayaan yang 
berbeda dan contoh dari 
Pembuat Perubahan yang 
berhasil mengajak mereka 
terlibat.  

a. Publik/ komuni-
tasmu 
Baik kamu mengadakan pesta roti, pesta dansa, 

kontes, atau lelang, mereka yang ada dalam 

komunitas terdekatmu, yang akan memperoleh 

keuntungan paling besar dari proyekmu, adalah 

titik awal yang sangat baik untuk permintaan 

bantuan.  Selain individual (khususnya mereka 

yang kamu kenal), mintalah bantuan dari peru-

sahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, institusi-

institusi keagamaan (gereja, masjid, kuil, sinagog) 

dan organisasi-organisasi komunitas untuk men-

dukung apa yang kamu kerjakan dan jelaskan 

apa yang bisa mereka peroleh jika memberikan 

dukungan dan manfaat yang akan mereka per-

oleh sebagai hasilnya.  

Contoh...

FaKTa CePaT 
Nama : Anjali 
Usia : 19 
Negara : India 
Proyek: PICTURE IT 

Kata Anjali:  

Apa yang awalnya adalah ide kecil dan ketertarikan 

untuk mengembangkan pengetahuan seputar 

bidang onkologi, alasan yang sangat saya minati, 

berkembang menjadi lebih besar dari apa yang 

pernah saya bayangkan.  Tentu saja saya harus 

menyusun pemikiran-pemikiran saya terlebih 

dahulu dan memutuskan dari mana saya harus 

mulai.  Saya menyusunnya dalam 13 langkah 

berikut ini:  

Langkah 1: Pemikiran Utama       
(Apa yang ingin saya lakukan) – Mendirikan 

perpustakaan untuk pasien onkologi remaja 

karena mereka menghabiskan sangat banyak 

waktu di rumah sakit dan hanya menerima 

sedikit, atau bahkan sama sekali tidak menerima, 

pendidikan formal.  

Langkah 2: Buku apa?                    
Sebagai seorang aktivis dan seniman visual, saya 

menyadari bahwa gambar bisa melintasi batasan 

usia, bahasa, dan kemampuan membaca; ini 

jugalah pinsip utama PICTURE IT.  Demikianlah 

saya memutuskan untuk mengumpulkan buku 

bergambar sederhana untuk anak-anak, atau 

buku cerita, dalam bahasa setempat dan bahasa 

Inggris.  

Di mana? Menemukan tempat yang layak untuk 

mendonasikan buku adalah salah satu hal utama 

yang menjadi pertimbangan saya.  Bangsal 

onkologi terbesar di kota saya terletak di Institut 

6.0 Sumber dukungan 
Tekankanlah bahwa pada akhirnya yang mere-

ka bantu adalah… kawasan kalian bersama! 

Kemungkinan besar mereka akan bersedia 

membantu. Jangan melupakan peralatan peng-

galangan dana urun daya (crowd-sourcing) – 

untuk informasi selengkapnya, lihat Lampiran 

mengenai sumber daya. 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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anjaliKanker Chennai di Tamil Nadu, India.  Institusi ini 

dioperasikan oleh direkturnya, spesialis kanker 

yang terkenal dan penerima penghargaan 

Magsaysay, Dr. V Shanta.  Setelah melakukan 

banyak penelitian, saya memutuskan bahwa ke 

tempat itulah saya ingin mendonasikan koleksi ini.  

Langkah  3: Proposal
Menggali lebih dalam melalui situs mereka, 

saya menemukan email dari direktur itu sendiri 

dan memutuskan untuk mencoba mengirimkan 

proposal langsung padanya.  Dari informasi yang 

sudah saya teliti, Dr. Shanta berusia 85 tahun dan 

mungkin ada orang lain yang membacakan email 

untuknya.  Proposal saya dengan jelas menyatakan 

latar belakang, niat, tujuan, dan target saya.  

Orang lain harus mengetahui latar belakangmu 

jadi pastikan untuk menyebutkannya juga.  Dalam 

kisah saya, nenek saya mengoperasikan yayasan 

untuk anak-anak dengan berbagai kecacatan fisik 

dan saya bertumbuh bersama mereka.  Ini artinya 

saya memiliki pengalaman bekerja dengan grup 

serupa.  Setelah mengirimkan email, saya hanya 

bisa menunggu.  

Langkah 4: Mendapat kabar           
Satu minggu kemudian saya mendapat kabar dan 

diarahkan untuk menghubungi Mahesh Memorial 

Trust (MMT), sebuah LSM yang berbasis di 

Chennai, India, dan pekerjaannya difokuskan untuk 

menciptakan kepedulian publik mengenai kanker, 

menyediakan bantuan finansial pada para pasien 

yang memiliki kesulitan ekonomi, mengelola 

konsultasi dan dukungan untuk para pasien 

kanker dan keluarga mereka, serta mendukung 

segala aktivitas lain yang berhubungan dengan 

memerangi kanker.  Mereka mengelola bangsal 

anak di institut kanker itu.  

 
Langkah 5: Mobilisasi                     
Setelah terhubung dengan pengelola MMT, kami 

menggordinasikan detailnya dan mengatur segala 

sesuatunya.   

Dari mana memulainya?  Saya membuat 

daftar orang-orang yang ingin saya dekati, yang 

sebagian besarnya adalah teman-teman dan 

keluarga saya.  Saya tidak menjanjikan banyak 

karena saat itu saya tidak menyadari berapa 

banyak yang bisa saya galang, namun menetapkan 

target itu baik.  Saya awalnya menargetkan 300 

buku, yang ternyata bisa saya kumpulkan dengan 

mudah.  Karena ingin meningkatkan jumlah itu 

lebih lagi, saya pun mendesain poster untuk 

kampanye ini dan mulai mendekati pimpinan dari 

berbagai sekolah untuk meningkatkan kepedulian 

mengenai proyek buku saya.  Kadang kala saya 

juga berbicara langsung dengan para siswa. 

Tindakan ini penting karena kontak langsung 

jauh lebih meyakinkan daripada poster.  Kami 

menyiapkan kotak-kotak pengumpulan di setiap 

sekolah.  Saya juga mendekati toko-toko buku 

dan iklan saya diterbitkan di halaman “peristiwa” 

salah satu surat kabar.  essential because direct 

contact is far more convincing than posters. We 

set up collection boxes in each school. I also 

approached bookstores and got an ad published 

in the newspaper under the ‘events’ section.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Langkah 6: Media Sosial   
Saya membuat laman Facebook dan mulai 

mempostingkan inisiatif ini di Twitter.  Saya dengan 

jelas menyatakan apa yang saya inginkan dari para 

pengguna dan menetapkan tenggat waktu yang 

sangat jelas.  

Langkah 7: Menindaklanjuti

TTindakan ini penting.  Mengirimkan email, 

menelepon, dan mengunjungi sekolah-

sekolah, untuk melihat kemajuan proyek ini dan 

mengingatkan mereka bisa menghasilkan hal-

hal yang ajaib.  Dengan administrasi yang besar, 

proyek tunggal seperti ini seiring kali tidak 

diperhatikan.  Saya juga harus berkoodinasi 

dengan LSM tadi untuk melihat apakah mereka  

membutuhkan hal-hal lain untuk perpustakaan ini.  

Itu artinya saya harus menghadiri rapat bersama 

dewan penyandang dana dari LSM itu untuk 

membahas bagaimana perpustakaan itu akan 

dibangun, didanai, dsb.  

Langkah 8: Setelah Pengumpulan 
Buku 
Inilah saat ketika pekerjaan yang sesungguhnya 

dimulai.  Respons masyarakat ternyata sangat 

antusias.  Saya berhasil mengumpulkan hampir 

3.000 buku dalam waktu satu bulan.  Namun saya 

harus menyortir dan mengkatalogkan tumpukan 

buku itu.  Waktu itu hanya ada ibu saya, dua 

sahabat baik saya, dan saya.  Dibutuhkan waktu 

satu minggu, namun pada akhirnya kami berhasil 

mengelompokkan buku-buku itu berdasarkan 

genre dan bahasa.  Hanya 1.500 dari 3.000 buku 

yang sesuai untuk kelompok usia yang kami 

targetkan (15 tahun ke bawah).  

Langkah 9: Acaranya 
Saya ingin mendirikan sebuah perpustakaan, 

namun saya harus menemukan hari yang tepat 

untuk meresmikannya.  Hari apa lagi yang 

lebih tepat selain Hari Anak Muda Internasional 

(International Youth Day)? Kontributor terbesar 

kami adalah anak-anak muda yang memberikan 

buku kepada anak-anak muda yang lain. Saya 

tidak ingin acara ini dijadikan perayaan besar-

besaran.  Inti dari acara ini adalah anak-anak 

dan buku. Dewan dari MMT, beberapa dokter 

dari bangsal psiko-onkologi, suster, dan Dr. 

Shanta hadir saat buku-buku tersebut diserahkan 

pada Institut Kanker.  Selanjutnya, MMT akan 

mengambil alih tanggung jawab untuk mendirikan 

perpustakaan dan menemukan relawan untuk 

membacakan buku-buku itu pada anak-anak itu; 

ini adalah langkah kunci agar perpustakaan ini 

bisa digunakan secara optimal.  the library. 

Langkah 10: Setelah Acara 

Sangatlah penting untuk melakukan tindak lanjut 

setelah acara berakhir.  Ucapkan terima kasih 

pada setiap orang yang membantumu sepanjang 

prosesnya, termasuk sekolah, toko buku, teman-

teman, keluarga, dan mereka yang memberikan 

donasi setelah menemukan proyek ini melalui 

media sosial.  

Langkah 11: Publikasi / Liputan 
media 
Tidak perlu mewah. Media bukan tujuan namun 

sarana, yang merupakan bagian proses dari 

sebuah proyek.  Membuat acara ini diketahui 

khalayak banyak akan membuat sangat banyak 

perbedaan dalam hal menggalang kepedulian 

tentang anak-anak, LSM, perpustakaan, calon 

penyandang dana, dan relawan mendatang.  

Publikasi juga merupakan cara yang baik untuk 

mengucapkan terima kasih pada semua orang 

dan juga untuk memotivasi orang lain dalam 

prosesnya.  

Langkah 12: Memeriksa 

Kunjungi proyekmu secara berkala untuk 

memastikan bahwa segalanya berjalan dengan 

baik.  Singkirkan halangan dan beri bantuan saat 

dibutuhkan.  

Langkah 13:  Kepuasan Diri 

Tidak ada perasaan lebih baik yang bisa dimiliki 

seseorang selain merasa puas setelah semuanya 

diselesaikan.  Proyek ini sangatlah berarti bagi 

saya: saya, dalam cara kecil saya sendiri, bisa 

membuat beberapa anak tersenyum karena 

mereka memperoleh sesuatu yang membuat 

mereka gembira.  Merasa puas atas keberhasilan 

mencapai tujuan sangatlah penting karena inilah 

poros dari motivasi yang berkesinambungan.  

Pada akhirnya, semuanya ini layak dan sesuai 

dengan pengorbanannya! 

 https://www.facebook.com/events/150733711730547/ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459902907383213.104364.144159658957541&type=1
 http://www.thehindu.com/life-and-style/nxg/article3807412.ece 
 http://www.thehindu.com/life-and-style/nxg/article3807412.ece 
http://www.thehindu.com/life-and-style/nxg/article3807412.ece 
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b.  Yayasan 
Yayasan lokal, nasional, dan internasional  juga merupakan calon penyandang dana 

yang baik.  Carilah tahu, melalu internet dan juga dengan bertanya pada orang-orang yang kamu kenal, 

yayasan apa yang aktif dalam komunitasmu di bidang yang kamu kerjakan.  Untuk para yayasan dengan 

aset terbesar, lihat  daftar leng kapnya di Wikipedia .  Selain itu, ada kemungkinan kamu memenuhi syarat 

untuk menerima pembiayaan dari sebuah yayasan yang tidak secara fisik ada di negaramu.  Carilah infor-

masinya di Foundation Center,  organisasi yang memantau yayasan-yayasan di AS.  Sumber-sumber lain 

yang juga baik adalah www.philanthropy.com. Kuncinya adalah menemukan informasi mengenai aktivitas 

apa saja yang yayasan tersebut bersedia mendukungnya dan memulainya di komunitas lokalmu.  

Contoh...

Kami di Global Changemakers adalah penerima manfaat yang beruntung 

dari sebuah yayasan bernama CaRIGeST yang berpusat di Jenewa.  Kami 

dikenalkan pada staf di Yayasan itu melalui seorang teman dan melakukan 

sejumlah pertemuan untuk menentukan apakah mereka tertarik.    

CARIGEST yang berbasis di Swiss, adalah yayasan yang mendukung yayasan lain dan orang-orang 

kaya untuk menyumbang untuk proyek-proyek yang layak, termasuk di antaranya adalah mendukung 

anak-anak muda yang menjanjikan dan bertalenta dari seluruh dunia.  Ya,  kebetulan sekali kami tahu 

tentang 854! CARIGEST pertama-tama memberi kami 60,000 CHF di tahun 2010 dengan ketentuan 

bahwa uang tersebut harus digunakan untuk Pertemuan Anak Muda Global kami.  Sejak saat itu, kami 

sangat beruntung bisa mempertahankan dukungan yang sangat murah hati dari CARIGEST setiap 

tahun.  

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations 
http://foundationcenter.org/ 
http://www.philanthropy.com
http://www.global-changemakers.net
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations  
http://foundationcenter.org/
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c. Orang-orang 
kaya dan selebritis 

Orang-orang kaya dan selebritis  
adalah sumber lain yang juga baik, sekalipun 

sering kali mereka susah ditemui.  Jagalah agar 

kamu tidak sampai ketinggalan informasi dengan 

cara membaca halaman masyarakat dari koran 

setempatmu dan bertanya pada rekanan dari 

LSM lain dari mana mereka mendapatkan dana.  

Cobalah dan tetapkan daftar nama orang-orang 

kaya yang ingin kamu kejar (sering kali mereka 

yang memiliki tautan keluarga dengan wilayah 

yang kamu layani adalah calon terbaik yang layak 

kamu coba) dan cobalah untuk minta dikenalkan.  

Ingat, tak satupun suka merasa diperlakukan 

seperti sapi yang diperah dan orang-orang kaya 

terus dimintai uang, jadi pikirkan baik-baik apa 

manfaatnya bagi mereka yang kamu dekati.  Jika 

kamu menghadiri acara tingkat tinggi, pastikan 

kamu siap bertindak saat peluang hadir dan saat 

kamu tiba-tiba menemukan dirimu berhadapan 

muka dengan seorang selebriti atau orang kaya.  

Ingatlah, kadang kala pernyataan dukungan 

seorang selebriti bisa berarti lebih dari uang 

tunai. 

Nick, Pembuat Perubahan Global 

dari Skotlandia, membagikan 

pengalamannya di sini: Saya 

adalah bagian dari enam Pembuat 

Perubahan yang dipilih oleh rekan-

rekan kami untuk menjadi panel 

di Forum Ekonomi Dunia (World 

Economic Forum) 2008 di Davos, 

Swiss. Forum ini adalah tempat 

berkumpulnya para pimpinan 

perusahaan, pemimpin politik, 

dan pemuka masyarakat dan kami 

mengambil keuntungan penuh 

dari kesempatan yang diberikan, 

berbicara pada perantara-perantara 

ternama di dunia mengenai proyek 

kami. 

Ia melanjukan: 

Emma Thompson, aktris Inggris pemenang 

Academy Award mengundang kami para Pembuat 

Perubahan untuk makan siang bersama, sehingga 

kami bisa mendiskusikan dengan detail  pekerjaan 

yang kami lakukan dan bagaimana kami ingin 

mengembangkan serta meningkatkan pengaruh 

dari apa yang kami lakukan. 

Waktu itu, saya mengerjakan proyek Youth End 

Poverty bersama Gillion Bosman, Pembuat 

Perubahan dari Cape Town, dan kami memiliki visi 

untuk melatih anak-anak muda baik dari UK maupun 

Afrika Selatan mengenai cara mengambil tindakan 

untuk melawan kemiskinan. Mencari dukungan 

untuk rencana itu, kami menghubungi beberapa 

orang yang kami temui di Forum tadi, termasuk Ms. 

Thompson, setelah kami makan siang. Yang membuat 

kami terkejut, kami diundang untuk menghabiskan 

waktu beberapa hari saat Natal di rumahnya. 

Sementara di sana, kami bisa menggambarkan visi 

dan skema pendanaan kami langsung padanya dan 

ia setuju untuk menginvestasikan £10,000 sehingga 

kami bisa menjalankan pertukaran, yang dipimpin 

oleh anak muda, antara anak-anak muda di Dundee 

dan Cape Town. 

Pelajarannya? Mintalah selalu kartu nama 

atau detail kontak dari orang-orang yang kamu 

temui, dan jangan takut untuk meminta dukungan 

mereka.  Sekalipun mereka tidak bisa atau awalnya 

tidak memberimu dana, mereka bisa membuka 

pintu pada orang-orang yang bisa memberi dana. 

example...

FaKTa CePaT 
Nama: Nick
Usia : 24
Negara : Skotlandia/Afrika 
Selatan
Proyek: Youth End Poverty (Anak 
Muda Mengakhiri Kemiskinan) 
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d. Korps Diplomatik
 
Jika berdomisi di ibu kota negaramu,  kamu bisa mengambil keuntungan dari korps 

diplomatik – para pria dan wanita yang mewakili negara mereka di luar negeri di kedutaan besar dan kantor 

konsulat.  Setiap kedutaan besar atau konsulat memiliki anggaran tertentu untuk “membina hubungan 

dengan komunitas” – atau membina hubungan antara negara yang mereka wakili dengan negaramu.  Jika 

kamu bisa memikirkan cara untuk melibatkan orang-orang dari lebih dari satu negara dalam proyekmu, 

korps diplomatik adalah sumber yang sangat potensial.  Ingat, jika kamu membutukan penerimaan yang 

mencolok atau magnet untuk para individu dari kelas atas, duta besar adalah sumber yang sangat baik – 

dan mereka telah memiliki anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan acara-acara semacam ini. 

Contoh...

FaKTa CePaT 
Nama: Qasim
Usia : 25
Negara : Pakistan
Proyek: Rugbi

Qasim, Pembuat Perubahan dari Pakistan membagikan hal berikut ini: 

Tim rugby universitas saya diundang untuk menghadiri sebuah turnamen di 

Prancis oleh sekolah bisnis SKeMa di nice. Kami membutuhkan pembiayaan 

dan visa.  Selain berbagai perusahaan, kami juga menghubungi atase 

kebudayaan Prancis di Islamabad.

Ia melanjukan: 
Sekalipun aktivitas relasi dan pertukaran kebudayaan Pakistan-Prancis sangatlah padat, kami berpikir 

“siapa tahu ia memiliki waktu luang”.  Tanggapannya sangat positif.  Kami adalah para siswa dan pemain 

rugbi - jadi kamu bisa membayangkan IQ kumulatif di bawah IQ burung kuku.  Ia mengundang kami ke 

kedutaan besar di Islamabad, membuka ruang konferensi, membantu kami melengkapi dokumen yang 

dibutuhkan, mensponsori/menghapuskan biaya visa kami, dan menghubungkan kami pada berbagai 

perusahaan Prancis yang beroperasi di Pakistan sebagai calon donor.  Visa kami diterbitkan dengan 

ketentuan bahwa kami harus membuat laporan pada kedutaan besar itu setelah kami kembali ke Pakistan.  

Untungnya, atase ini juga bepergian ke Lahore untuk memberikan kuliah di universitas kami dan setuju 

untuk menemui kami serta melakukan verifikasi.  Ia juga menyiapkan perjalanan ke Islamabad untuk kami.  

Benar-benar orang yang baik!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net


Panduan Penggalangan Dana  33

e. LSM besar berskala internasional 
dan badan multilateral  
Kamu mungkin sudah tahu LSM internasional apa yang terbesar yang aktif di komunitasmu 

dan apakah di antara badan multilateral atau badan PBB itu ada yang aktif.  Ingatlah bahwa setiap 

tahun mereka harus menunjukkan hal-hal baik yang mereka lakukan di komunitas di mana mereka 

beroperasi – jadi, inisiatifmu mungkin adalah cara yang sangat sesuai bagi mereka untuk menjadi 

rekanan dan memberimu dukungan (sekalipun ini tidak selalu berarti uang).  Gigihlah dan teruslah 

mencoba sekalipun awalnya kamu ditolak.  

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan teks 
Bahasa Indonesia!

Joseph Munyambanza, Pembuat 

Perubahan Global dari DRC, 

tinggal  di Uganda, membagikan 

kisah menariknya dalam sebuah 

video YouTube.  Saksikan mulai 

dari menit 11 dan seterusnya 

untuk mendengar mengenai 

dukungan yang ia dapatkan dari 

artis internasional 50Cent, yang 

membiayai para siswa untuk belajar 

di COBURWAS, dan  Global Fund 

for Children, yang mendonasikan 

$7,000/tahun selama tiga tahun. 

Contoh...

FaKTa CePaT 
Nama: Joseph 
Usia : 21 
Negara : Uganda 
Proyek: COBURWAS 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=SdkSN5k1zbg&index=1&list=PL0eANpkm70LdquPXTI1gYD7fBOgPjODvJ
https://www.youtube.com/watch?v=SdkSN5k1zbg&list=PL0eANpkm70LdquPXTI1gYD7fBOgPjODvJ&index=1
http://www.global-changemakers.net


Panduan Penggalangan Dana  35

f. Perusahaan-perusahaan
Tempatkan dirimu di posisi seorang CEO sebuah perusahaan besar.  Hal 

yang terutama bagimuadalah memastikan bahwa kamu memiliki sangat banyak konsumen, 

benar? Sesungguhnya, mayoritas perusahaan besar memiliki anggaran Tanggung Jawab Sosial 

(Corporate Social Responsibility/CSR) untuk memberdayakan komunitas setempat demi mening-

katkan popularitas dan kepedulian atas merek mereka pada calon konsumen. 

Siapa sajakah perusahaan besar di komunitasmu? Kunjungi cabang setempat dan bertanyalah; 

kemungkinannya,  sekalipun kamu terlambat untuk tahun ini, mereka akan mengingatmu untuk 

tahun depan.  Selain itu, ingatlah bahwa berdasarkan hukum, beberapa jenis perusahaan – mis-

alnya perusahaan pertambangan minyak – secara hukum diharuskan untuk berinvestasi pada 

komunitas setempat.  Kamu bisa menggunakan ini untuk keuntunganmu namun ingatlah bahwa 

menggunakan dana dari perusahaan-perusahaan yang kontroversial – seperti perusahaan per-

tambangan minyak dan bank – bisa menimbulkan masalah bagi pendukungmu yang lain.  Pastikan 

kamu transparan dengan semua rekananmu mengenai rekanan baru yang kamu ajak bergabung.  

Salah satu perusahaan yang 

menjadi rekanan kami di Global 

Changemakers adalah nike; ber-

sama-sama kami mendukung 

proyek-proyek yang memberi-

kan manfaat bagi remaja perem-

puan dan wanita muda di etiopia, 

Rwanda, dan nigeria. 

Contoh...
Kemitraan kami diawali melalui seorang kontak bisnis 

di Nike yang kami mintai tolong untuk memperkenal-

kan kami pada rekan kerjanya yang bertanggung 

jawab atas pekerjaan CSR Nike.  Dengan perkena-

lan itu, kami mengundang Nike untuk berpartisipasi 

dalam Pertemuan Afrika 2009 kami.  Setelah bertemu 

langsung dengan para Pembuat Perubahan, mereka 

yakin bahwa proyek-proyek Pembuat Perubahan 

layak didukung.  Sejak saat itu kami menjadi peneri-

ma manfaat yang beruntung dari dukungan mereka, 

tidak hanya untuk proyek remaja putri namun juga 

untuk acara-acara tingkat tinggi seperti Women 

Deliver. Pelajarannya? Kadang kala kamu harus melu-

angkan waktu untuk memastikan bahwa orang-orang 

mengenalmu dan tahu apa yang kamu tawarkan – jika 

hal ini tercapai (dan mereka tahu apa yang mereka 

peroleh), kemitraan ini kemungkinan besar akan ber-

hasil dan bisa bertahan dalam jangka panjang. 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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g. Kantor 
pemerintah 
(Permintaan 
Proposal Proyek 
dan hibah) 
Sementara uang dari pemerintah  
kadang kala susah diperoleh (dan prosesnya 

bisa jadi panjang dan membosankan), ketika 

telah diterima, pembiayaan pemerintah bisa 

menjadi sumber pendapatan tetap.  Sering 

kali, kantor pemerintah akan menerbitkan 

Permintaan Proposal Proyek – yang artinya 

kamu diminta menyusun sebuah proposal untuk 

melakukan aktivitas yang ingin diadakan oleh 

kantor pemerintah itu.  (NB: proses Permintaan 

Proposal Proyek cukup standar baik untuk kantor 

pemerintahan maupun untuk hibah secara 

umum.) Jika kamu tidak bisa menemukan apa pun 

yang sesuai dengan bidang pekerjaanmu (atau 

jika kamu bingung), jangan takut untuk bertanya 

pada wali kotamu atau Kementrian bidang 

Pengembangan Komunitas, Urusan Ekonomi, atau 

Pendidikan.  Selain itu, berpkirlah dengan kreatif – 

kadang kala pemerintah luar negeri memberikan 

hibah di negaramu (khususnya AS dan Jepang 

yang merupakan donor terbesar di Afrika, 

misalnya, serta negara-negara Skandinavian).  

Nasihat dan pengalaman Pedro: 

Strategi apa pun untuk menggalang dana atau 

mendapatkan sumber daya harus diawali dengan 

cara memetakan sumber-sumber pembiayaan yang 

memungkinkan.  Pemetaanmu harus menyeluruh, 

memasukkan aktivitasmu yang  sesuai dengan 

persyaratan hibah, tenggat waktu penyerahan 

proposal, dan anggaran yang diizinkan untuk tiap 

proyek.  

Ketika menyiapkan sebuah proposal, 

tanyakan pada dirimu sendiri: 

1. Apa yang ingin kita lakukan? 

2. Apa wilayah operasional kita? 

3. Siapa target dari proyek ini?  

Siapa penerima manfaat yang ditargetkan? 

4. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan 

dan melakukan proyek ini?  

5. Siapa yang akan menjalankannya?  Akankah ada 

rekanan? 

Kamu akan menemukan bahwa banyak sumber 

pembiayaan sudah memiliki template proposal; 

pastikan formulir itu kamu isi lengkap dan bahwa 

informasi yang kamu sediakan sudah benar 

(proyekmu harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, 

dan bisa diverivikasi) serta dinyatakan dengan 

ringkas dan padat.  

Pedro, Pembuat Perubahan dan 

Juara Iklim, bekerja untuk IDESAM 

(Institut untuk Konservasi dan 

Pengembangan Lestari wilayah 

Amazon), sebuah LSM yang 

didirikan dan berpusat di Manaus, 

Brazil.  IDESAM bertujuan untuk 

mengurangi deforestasi di hutan-

hutan tropis dan mengelola 

wilayah-wilayah Amazon yang 

terlindungi dengan lebih baik – 

dan aktivitas mereka bergantung 

langsung pada dana dari sumber-

sumber publik dan privat. 

Contoh...

FaKTa CePaT 
Nama: Pedro
Usia : 26
Negara : Brasil
Proyek: IDESAM
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Sebuah contoh dari pengalaman 
saya sendiri:  Di tahun 2011, saya menerima 

(melalui rekan-rekan di IDESAM, dan juga dari 

berbagai kelompok melalui email) sebuah Permintan 

Proposal Proyek sehubungan dengan penyebaran 

efek perubahan cuaca melalui implementasi 

aktivitas yang terfokus pada efisiensi energi, energi 

yang bisa diperbarui, pengelolaan limbah, dan 

hutan.  “Permintaan Proposal Proyek” ini dilengkapi 

dengan sebuah tautan pada informasi tambahan, 

tenggat waktu penyerahan proposal, langkah-

langkah untuk persetujuan, dan jumlah total yang 

dialokasikan untuk program ini.  Sebaiknya saya 

sebutkan bahwa permintaan proposal itu tidak 

membatasi sumber daya total yang dialokasikan 

untuk setiap proyek, hanya nilai total dana yang 

disediakan melalui program yang akan dibagi 

antara mereka yang proposalnya diterima.  Di lokasi 

yang sama, kami bisa melihat proyek-proyek yang 

telah disetujui di tahun-tahun sebelumnya, yang 

membantu kami mendefinisikan jalur umum dari 

proposal kami serta memberi kami angka acuan 

atas jumlah yang akan kami minta. 

“Permintaan Proposal Proyek” sering kali 

menggunakan formulir penyerahan proposal 

standar (dengan batasan jumlah kata untuk 

setiap tanggapan) untuk memfasilitasi dan 

menstandardkan metode evaluasi.

Sangatlah penting untuk membaca informasi 

dalam permintaan proposal itu secara menyeluruh, 

“Permintaan Proposal Proyek” sering 

kali menggunakan formulir penyerahan 

proposal standar (dengan batasan 

jumlah kata untuk setiap tanggapan) 

untuk memfasilitasi dan menstandarisasi 

metode evaluasi. Sangatlah penting untuk 

membaca informasi dalam panggilan 

itu secara menyeluruh, meneliti proyek-

proyek yang pernah menerima pendanaan 

di masa lalu, dan memahami tujuan 

utama dari penyandang dana sehingga 

kamu bisa memaksimalkan peluangmu 

untuk sukses.

meneliti proyek-proyek yang pernah menerima 

pendanaan di masa lalu, dan memahami tujuan 

utama dari penyandang dana dengan demikian 

kamu bisa memaksimalkan peluangmu untuk 

sukses. 

 Proposal kami, berisikan upaya untuk 

menyebarkan satu hektar tanah pada sebuah 

sistem agro-perhutanan di Area Terlindungi di 

Amazon. Menstrukturisasi program yang lebih 

besar sangatlah penting, baik bagi komunitas 

yang mendiami wilayah ini maupun bagi kami, 

untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca (GHG) 

dengan cara menghijaukan area Amazon yang 

terdegradasi.  Setelah penyerahan proposal, 

ada penyaringan awal oleh evaluator.  Tahap 

kedua terdiri dari menjawab berbagai pertanyaan 

langsung evaluator melalui email dan telepon.  Pada 

akhirnya, evaluator melakukan peninjauan lokasi di 

mana mereka mengunjungi Area Terlindungi yang 

menjadi lokasi dari proyek kami; mereka berbicara 

dengan penduduk dan teknisi IDESAM, untuk 

mempertimbangkan kelayakan proposal kami. 

Pada akhirnya, evaluator mengumumkan keputusan 

positif atas proyek kami – kami menerima 

persetujuan! Dalam waktu 12 bulan, kami mampu 

melakukan semua aktivitas yang diajukan dan juga 

mampu memulai program baru di IDESAM, Program 

Karbon Netral, yang hari ini menggalang dana dari 

perusahaan dan konsumen yang ingin mengurangi 

emisi efek rumah kaca melalui reforestasi Amazon.

Pelajarannya?  Kamu BISA berhasil di Permintan Proposal Proyek dan hibah – susunlah 

proposal dengan ringkas dan menyeluruh, serta lakukan pekerjaan rumahmu sebelum kamu 

menyerahkannya! 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.idesam.org.br/ingles/projetos/carbononeutro.php
http://www.global-changemakers.net
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Pada akhirnya, ingatlah bahwa kita memulai 

segalanya dengan membicarakan tentang 

menggalang dana sebagai alat untuk memastikan 

kesinambungan jangka panjang proyekmu.  Jika 

kamu mengubah proyekmu menjadi sebuah 

perusahaan sosial, kamu sendiri bisa memastikan 

kesuksesannya yang berkesinambungan.  Setiap 

negara memiliki kerangka hukum yang berlaku, 

jadi pastikan kamu melakukan pekerjaan rumahmu 

dan menghubungkan dirimu dengan pengusaha 

sosial setempat yang berhasil, yang bisa menjadi 

mentor untuk menunjukkan jalannya padamu.  

Elemen yang terpenting adalah membuat 

modelnya dengan benar – menemukan apa 

yang harus kamu “ jual” baik itu adalah material 

(seperti contoh Kaushik berikut) atau keahlian 

atau waktumu. 

FaST FaCTS 
Nama: Kaushik
Usia : 18
Negara : India
Proyek: Illuminate Inc
 

www.illuminateinc.org  

Illuminate Inc di facebook

7.0 Dirimu 
sendiri dan 
proyekmu

Kaushik adalah Pembuat Perubahan 

Global dari India yang memutuskan 

bahwa ia ingin membantu menjaga 

agar tradisi menenun dan pekerjaan 

tangan tetap hidup dan juga untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan di 

wilayah tertentu di timur laut India.  

Hasilnya? Illuminating Styles – sebuah 

perusahaan sosial yang menarik. 

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan teks Bahasa 
Indonesia!

Contoh...

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.illuminateinc.org/
http://www.facebook.com/IlluminateInc
https://www.youtube.com/watch?v=uELq9g0VBlQ&list=PL0eANpkm70LdquPXTI1gYD7fBOgPjODvJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uELq9g0VBlQ&list=PL0eANpkm70LdquPXTI1gYD7fBOgPjODvJ&index=2
http://www.global-changemakers.net
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•	 http://www.philanthropy.com

•	 http://foundationcenter.org

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_

wealthiest_charitable_foundations  

•	 http://data.worldbank.org

•	 http://www.kickstarter.com/

•	 http://www.fundable.com/

•	 http://philanthropy.com/article/How-

America-s-Biggest/132785/

•	 http://www.afpnet.org/

•	 http://www.fundraising.com/

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_

funding

•	 http://reliefweb.int

•	 http://www.kiva.org

•	 http://www.skollfoundation.org

•	 http://www.schwabfound.org

•	 http://www.rootcapital.org

•	 http://www.commonwealthfounda-

tion.com 

•	 http://www.kbs-frb.be 

•	 http://ec.europa.eu/contracts_

grants/grants_en.htm 

•	 http://www.unltd.org.uk 

•	 http://www.stiftungsindex.de/e_

index.htmll

•	 http://www.fco.gov.uk/en/publica-

tions-and-documents/transparency-

and-data1/ldl  
(contoh daftar diplomatik – sebaiknya 
kamu memiliki daftar kedutaan besar di 
ibu kotamu)  

•	 NB: kamu bisa menemukannya d iwww.

embassyworld.com namun periksalah 

informasi di sana karena situs itu tidak 

selalu dikinikan. 

Untuk Ide, Informasi & dana... 

8.0 Tambahan Sumber Online

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.philanthropy.com
http://foundationcenter.org
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations
http://data.worldbank.org
http://www.kickstarter.com/
http://www.fundable.com/
http://philanthropy.com/article/How-America-s-Biggest/132785/
http://philanthropy.com/article/How-America-s-Biggest/132785/
http://www.afpnet.org/
http://www.fundraising.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
http://reliefweb.int
http://www.kiva.org
http://www.skollfoundation.org
http://www.schwabfound.org
http://www.rootcapital.org
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.embassyworld.com
http://www.embassyworld.com
http://www.global-changemakers.net
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