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Call for Proposal
IMPLEMENTATION UNIT (IU)
PROGRAM PENJANGKAUAN PSP

A. LATAR BELAKANG
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), memperkirakan pada tahun 2012 di
Indonesia ada 591.823 orang yang hidup dengan HIV (ODHA). Sampai dengan
Triwulan 3 tahun 2015, secara kumulatif sejak tahun 1987 telah dilaporkan
temuan kasus HIV sejumlah 184.929 orang.
Penurunan prevalensi IMS pada Pekerja Seks Perempuan (PSP) juga tercatat
pada STBP 2009 dan STBP 2013 di 9 lokasi survei lainnya (Kota Palembang,
Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, Samarinda, Bitung, Makasar, Sorong, dan
Mimika). Prevalensi klamidia turun dari 39,5% menjadi 30,8% pada PSPTidak
Langsung dan dari 42,4% menjadi 40% pada PSP Langsung. Prevalensi gonore
mengalami penurunan pada periode waktu yang sama. Meskipun secara umum
berdasarkan STBP terlihat adanya kecenderungan penurunan prevalensi HIV dan
IMS lainnya pada PSP namun tingkat prevalensi ini masih relatif tinggi untuk
mencapai Tujuan zero new infection sesuai Peraturan Mentri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2013.
Infeksi baru HIV di Indonesia akan terjadi terutama melalui transmisi seksual,
hal ini karena faktor jumlah pelanggan Pekerja Seks yang sangat besar
dibandingkan dengan kelompok beresiko lainnya, konsistensi penggunaan
kondom yang masih rendah dan masih tingginya prevalensi IMS pada pekerja
seks. Untuk itu, masih diperlukan peningkatan coverage dan peningkatan kualitas
penjangkauan untuk dapat meningkatkan perubahan perilaku baik pada PSP
maupun pelanggan agar epidemi HIV melalui transmisi heteroseksual dapat
ditekan serendah mungkin sehingga infeksi baru dapat diturunkan baik pada PSP,
pelanggan dan masyarakat umum.
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Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia kembali mendapatkan dukungan dari
GFATM melalui mekanisme New Funding Model continue (NFMc) untuk kurun
waktu 2018-2020, dimana Yayasan Kerti Praja (YKP) dipercaya menjadi Sub Sub
Recipient (SSR) Nasional untuk program Penjangkauan pada Pekerja Seks
Perempuan(PSP). YKP bertanggung jawab mengkoordinir kegiatan yang
dilaksanakan oleh Implementing Unit (IU) yang bekerja di 26 kabupaten/kota di
region 3 yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan dan
Sulawesi.
Saat ini sudah terjalin kerjasama dengan 18 IU yang tersebar di 25
kabupaten/kota kecuali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Untuk itu YKP mengundang OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) untuk
mengajukan proposal dan mengikuti proses seleksi menjadi Implementing Unit
(IU) Program Penjangkauan pada Pekerja Seks Perempuan (PSP) untuk wilayah
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

B. TUGAS DAN FUNGSI IU
1. Melaksanakan program penjangkauan pada PSP dan Pelanggan PSP sesuai
dengan work plan pada tingkat Kab/Kota melalui PL/PE.
2. Bertanggungjawab dan melakukan rekrutment Peer Leaders (PL) dan Peer
Educator (PE) di tingkat Kab/Kota secara terbuka, transparan dan mengikuti
SOP yang ditetapkan SR & SSR.
3. Bertanggungjawab

melakukan

mentoring,

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan penjangkauan oleh PL baik kuantitas dan kualitas.
4. Bertanggungjawab memastikan terlaksananya distribusi kondom, lubrikan,
materi KIE dan voucher rujukan untuk PSP dan pelanggan PSP.
5. Bertanggungjawab

dan

melakukan

penguatan

kapasitas

melakukan pelatihan) terhadap PL dan Peer Educators (PE).

(termasuk
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6. Bertanggungjawab dan melakukan pengelolaan keuangan untuk pembiayaan
program PSP di tingkat Kab/Kota sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
7. Bertanggungjawab memastikan pengumpulan data dan informasi program
serta melakukan pelaporan langsung kepada SSR secara tepat waktu dan isi,
termasuk didalamnya adalah input data capaian sesuai dengan sistem
informasi yang digunakan dan tembusan ke KPA Kab/Kota.
8. Melakukan upaya penguatan dan pemberdayaan komunitas pekerja seks dan
komunitas lokasi.
9. Mengikuti koordinasi yang dilaksanakan oleh SSR, KPA serta pemangku
kepentingan terkait di tingkat Kab/Kota.
10. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas untuk test
dan pengobatan dan mitra Spiritia untuk pendampingan ODHA PSP dan
Pelanggan.
11. Bertanggung jawab dan melakukan inisiatif lainnya untuk pencapaian target
program pada PSP dan pelanggan PSP sesuai dengan rencana kerja dan
pembiayaan yang ada.

C. WILAYAH KERJA
Program yang didukung oleh GF NFMc ini akan berlangsung selama 2 tahun
(2019-2020). Kontrak SSR-IU berlaku satu tahun dan akan diperpanjang sesuai
hasil evaluasi kinerja di akhir tahun kontrak. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara,
kegiatan program dipusatkan di Kota Kendari.

D. INTERVENSI DAN UKURAN KINERJA
1. Pencegahan Penularan HIV pada PSP dan Pelanggan:
a. Penjangkauan PSP (jumlah PSP mendapatkan edukasi, kondom,
lubrikan dan materi KIE)
b. Jumlah PSP yang mengikuti test HIV dan test IMS lainnya

Yayasan Kerti Praja (YKP)
Gedung WM, Jalan Raya Sesetan No. 270, Denpasar, Bali, Indonesia
Tlp: (0361) 728916, 728917 Fax: (0361) 728504
E-mail: ykpdps@gmail.com
Web : kertiprajafoundation.com

c. Jumlah PSP yang HIV positif mendapatkan ART
2. Pemberdayaan PSP
a. Jumlah PSP yang menjadi PE
b. Jumlah PSP yang menjadi PL
3. Monitoring dan Evaluasi:
a. Terlaksananya Monev termasuk pencatatan dan pelaporan kinerja
program yang dipahami dan dilaksanakan oleh PL dan PE
b. Adanya data dan dokumentasi yang baik tentang laporan kinerja
program

E. KRITERIA SELEKSI
1. Terdaftar sebagai entitas legal di Kesbangpol atau institusi berwenang
setempat.
2. Memiliki Kantor / Alamat yang dapat diverifikasi (dapat menyertakan Surat
Domisili atau keterangan sewa kantor atau kepemilikan tempat kerja),
berdomisili di Kota Kendari akan menjadi nilai tambah.
3. Memiliki NPWP dan rekening atas nama organisasi.
4. Memiliki Profil Organisasi terbaru (tahun 2018) termasuk dengan deskripsi
profil Sumber Daya Manusia (CV SDM) yang bekerja dalam Organisasi (CV
Penanggungjawab Lembaga dan CV SDM kunci).
5. Memiliki pengalaman melaksanakan program penjangkauan pada PSP
dan/atau pelanggan PSP; dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
relevan.
6. Memiliki Kapasitas organisasi untuk menangani program yang dibuktikan
dengan melampirkan resume portofolio kegiatan organisasi, SOP kegiatan
penjangkauan, Monev, dll
7. Organisasi telah berdiri minimal 2 tahun sebelumnya.
8. Memiliki perangkat komputer atau laptop.
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9. Menyertakan rekomendasi dari KPA Kab/Kota atau KPA Provinsi atau Dinas
Kesehatan atau PKBI atau NU (SR/SSR dari NU) setempat; (jika ada
rekomendasi dari seluruh pihak tersebut maka lebih baik).
10. Memiliki rekam jejak pengelolaan program dan keuangan yang baik,
dibuktikan dengan pelaporan dan rekomendasi dari program yang pernah
dikerjakan.

F. PROSES SELEKSI
YKP akan melaksanakan verifikasi administrasi, menilai proposal dan melakukan
wawancara serta verifikasi kunjungan lapangan (apabila diperlukan). Selanjutnya
YKP akan menetapkan IU terpilih (proses ini akan dilakukan YKP dengan
menginformasikan kepada SR UNFPA Indonesia sebelum ditetapkan oleh YKP).
G. FORMAT PROPOSAL
Organisasi mengirimkan surat lamaran (letter of interest) ditujukan kepada SSR
sesuai region wilayahnya. Organisasi mengajukan Proposal maksimum 15
halaman, ditulis dalam bahasa Indonesia dan kertas A4. Proposal berisi bagian
sebagai berikut:
 Halaman Depan/Cover;

 Executive Summary
Summary harus menjelaskan pengalaman dalam pelaksanaan program pada
PSP dan pelanggan-nya; strategi dan pendekatan yang dilakukan serta metode
monev untuk menghindari duplikasi dalam penjangkauan serta memastikan
seluruh layanan terkait diterima oleh PSP dan/atau client-nya.

 Isi Proposal
o Latar Belakang Organisasi
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o Kinerja / Capaian Penting Organisasi (termasuk dalam hal pemberdayaan
PSP atau komunitas hotspot, dll).
o

Strategi,

pendekatan,

metodologi

program

penjangkauan

dan

pemberdayaan PSP, serta Kabupaten/Kota yang akan menjadi wilayah
kerjanya (bagian ini termasuk untuk menjawab situasi terkini seperti:
semakin banyaknya lokalisasi yang dibubarkan, keberadaan teknologi
informasi komunikasi, bagaimana memilih PL dan PE yang terbaik, dll)
o Penjelasan tentang jejaring kerjasama multipihak dari organisasi / kemitraan
dengan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional
(jika ada).

No
1

Waktu
15 Maret 2019

Proses
Pengumuman Call for Proposal Implementing Unit (IU)
Program PSP dan Pelanggan

2

15 - 25 Maret 2019

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) beserta proposal dan
dokumen pendukung lainnya ditujukan kepada YKP Dokumen
dapat dikirimkan via email ke : ykpdps@gmail.com

3

28 Maret 2019

Pengumuman OMS Lulus Seleksi Administrasi sebagai IU
(untuk mengikuti proses lebih lanjut)

4

29-30 Maret 2019

Wawancara bagi OMS yang lolos

5

31 Maret 2019

Pengumuman hasil seleksi OMS yang lolos menjadi IU

Jika terdapat kebutuhan informasi dan pertanyaan; maka dapat dikirimkan
kepada melalui email: ykpdps@gmail.com

