BOOKLET
Call of Proposal-DompetDhuafa
1. Latar Belakang
Yayasan DOMPET DHUAFA REPUBLIKA (DD) adalah Lembaga Nirlaba milik
masyarakat Indonesia, berdiri sejak tahun 1993, yang berkhidmat
mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana Zakat,
Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya baik dari
individu, kelompok maupun perusahaan.
Dana ZISWAF dan dana sosial lain yang terhimpun disalurkan dalam beragam
bentuk program sosial – pendidikan kesehatan, pelayanan dhuafa,
penanganan bencana; dan pemberdayaan ekonomi masyarakat – pelatihan,
kelembagaan ekonomi, pertanian dan kredit mikro; di seluruh Indonesia. DD
senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk
mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.
Dompet Dhuafa Yogyakarta hingga saat ini telah melakukan pelayanan pada
lima Kabupaten-Kota seluruh wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY). Dengan dukungan lebih dari 55 ribu orang donatur loyal yang secara
ekonomi mapan, profesional dan terpelajar, saat ini DD telah menjadi
organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di
Indonesia.
Sebagai upaya dari perluasan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan
yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat desa berbasis teknologi tepat
guna yang murah dan aplikatif, kami mendorong seluruh CSO dan elemen
masyarakat yang memiliki kompetensi untuk dapat bekerjasama dengan kami
melalui Call For Proposal Dompet Dhuafa 2018.

2. Ruang Lingkup
A. Bidang Pertanian& Perikanan
Program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian ini
mendorong adanya upaya peningkatan produktifitas di bidang pertanian
maupun perikanan, upaya pertanian organik, pemanfaatan teknologi yang
user friendly dan murah, temuan baru dalam aplikasi pola bertanam
maupun pengolahan lahan, hingga perlakuan terhadap produk yang telah

dihasilkan/dipanen. Jenis aktivitas pertanian yang dapat diajukan dalam
program Call of Proposal ini diantaranya:
 Pemberdayaan petani yang mendorong aplikasi teknologi
murah dan tepat guna untuk mendorong peningkatan kualitas
maupun kuantitas hasil pertanian


Upaya peningkatan tingkat kesuburan tanah yang dapat
mendorong perbaikan kondisi pertanian



Upaya peningkatan tingkat kesehatan dan kesuburan ikan yang
dapat meningkatkan hasil panen serta pendapatan



Penerapan metode baru dalam cara tanam maupun perlakuan
organik



Penerapan metode baru dalam teknik pengelolaan budidaya
perikanan



Pengolahan pasca panen dan produk turunan dari hasil
pertanian

Indikator keberhasilan utama pada program ini diukur melalui
peningkatan pendapatan penerima manfaat dari sebelum program hingga
setelah adanya program. Adapun capaian spesifik yang menjadi target
dalam program ini diantaranya adalah :
 Adanya pola pengembangan baru dari metode pertanian yang
mampu mendorong peningkatan jumlah produksi, kesuburan
tanah dan lainnya.
 Adanya produk turunan yang siap diolah dan dipasarkan
 Adanya proyeksi perluasan pemasaran produk yang dihasilkan
B. Bidang UMKM & Industri Kreatif
Program pemberdayaan UMKM dan Industri Kreatif ini tidak hanya
terbatas pada produk-produk kerajinan tangan yang telah ada saat ini,
namun kami mendorong adanya inovasi baik dari segi penguatan
produksi, pemasaran hingga pengolahan produk baru dari yang selama
ini telah ada. Dengan demikian dapat mendorong terjadinya perubahan
signifikan terhadap produk-produk yang telah dihasilkan selama ini.
Jenis aktivitas pertanian yang dapat diajukan dalam program Call of
Proposal ini diantaranya:
 Pemberdayaan pengrajin dalam optimalisasi pengolahan produk
sehingga siap dipasarkan ke pasar nasional dan internasional
 Upaya peningkatan skala dan level industri rumahan sehinggga
mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya
 Melahirkan produk-produk yang identik dengan kearifan lokal

Indikator keberhasilan utama pada program ini adalah peningkatan
pendapatan penerima manfaat dari sebelum program hingga setelah
adanya program. Adapun capaian spesifik yang menjadi target dalam
program ini adalah adanya pengembangan segmentasi pasar, kualitas,
kuantitas dan jenis produk yang dihasilkan serta adanya produk yang
siap dipasarkan dan memiliki standar yang sesuai.

3. Waktu Pelaksanaan
1.

Pengumuman dan pembukaan

03 September 2018

2.

Pendaftaran dan pengumpulan berkas proposal

03 - 30 September 2018

3.

Seleksi 1: Kelengkapan berkas dan proposal

01-07 Oktober 2018

4.

Pengumuman

08 Oktober 2018

5.

Seleksi 2: Presentasi Proposal

15 - 19Oktober 2018

6.

Pengumuman seleksi Tahap 2

22Oktober 2018

7.

Seleksi tahap 3: verifikasi lapangan

23 Oktober- 31 Oktober
2018

8.

Pengumuman hasil final

02 November 2018

4. Kelengkapan Pengajuan Proposal
1) Melampirkan formulir “full proposal”, harap perhatikan panduan dan
2)
3)
4)
5)
6)

detail dari setiap kolom yang harus diisi (lampiran A)
Melampirkan Rencana Anggaran Biaya Program (RAB) dan Analisa
Usaha, sesuai dengan format yang telah diberikan (lampiran b)
Melampirkan Akte Pendirian Lembaga (jika ada) dan bukti terdaftar di
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (jika ada)
Melampirkan susunan kepengurusan lembaga dan program lembaga
Informasi singkat mengenai kondisi komunitas terkini berikut
dokumentasi aktifitas rutin komunitas
Dokumentasi kegiatan berjalan minimal 1 tahun terakhir (jika ada) dan
potensi pengembangan kearifan lokal

5. Syarat & Ketentuan
1) Lembaga pengusul diutamakan belum mendapatkan fasilitas dana yang
disalurkan dari Dompet Dhuafa, jika lembaga pengusul sudah pernah
mendapatkan dari Dompet Dhuafa, lokasi dan jenis program haruslah
berbeda

2) Lembaga pengusul yang diutamakan adalah lembaga non profit
(LSM/NGO) masyarakat yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah,
yang dibuktikan dengan adanya dokumen legal formal lembaga
3) Mempunyai dan atau bersedia membangun sistem pengelolaan
keuangan yang jelas (transparan) dan bersedia diperiksa (accountable)
4) Mempunyai wilayah kerja sesuai dengan lingkup keberadaan lembaga
5) Bukan dan atau tidak merupakan afiliasi dari partai politik atau
organisasi di bawah payung partai politik
6) Diutamakan bagi lembaga yang tidak atau kurang memiliki akses
sumberdana
7) Memiliki aktifitas lembaga yang masih berjalan sekurang-kurangnya 1
tahun dari waktu aplikasi diajukan

6. Form Pendaftaran
http://bit.ly/callofproposal

Kontak:
Proposal dapatdikirimkanmelalui email nuryanto@dompetdhuafa.orgatau
kirimkan proposal kepada
DivisiEkonomiDompetDhuafa Yogyakarta
Jl. HOS. Cokroaminoto no. 146 Kav.1 Tegalrejo Yogyakarta
(0274) 5305450

