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I. Ringkasan Eksekutif (maks. ½ halaman) 

1. Nama dan organisasi pemohon 
2. Judul kegiatan 
3. Tempat dan tanggal kegiatan  
4. Tujuan spesifik dari kegiatan ini 

 
II. Latar Belakang Pemohon (maks. 1 halaman) 

1. Tahun berdirinya organisasi 
2. Struktur organisasi 
3. Penanggung jawab kegiatan ini (info alamat E-mail dan nomor  

telepon) 
4. Pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan serupa 
5. Kerjasama dengan lembaga internasional lainnya 
6. Tujuan umum organisasi pemohon 

 
III. Alasan dan Tujuan Kegiatan (maks. 2 halaman) 

1. Mengapa penting melaksanakan kegiatan ini di negara / 
kawasan tersebut dan dengan organisasi pemohon?  

2. Hasil yang diharapkan 
 
IV. Susunan kegiatan (maks. 2 halaman) 

Pembagian waktu pembicara / panel, moderator, istirahat, dll 
 
V. Rencana anggaran kegiatan (maks. 1 halaman) 

- meliputi biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi, sewa tempat  
            dan peralatan. 
 Catatan: 

- Semua pengeluaran harus diperhitungkan dan tentukan, kecuali  
    "management fee", ”overhead” atau "lain-lain", ini tidak dapat  

  diterima 
- Semua biaya ditulis dalam mata uang nasional atau dolar 
 

 
Tenggat waktu pengajuan proposal kepada Yayasan Konrad 
Adenauer di Indonesia 
 
Tanggal 30 September adalah batas waktu pengajuan proposal untuk 
tahun berikutnya. Yayasan Konrad Adenauer akan memberikan konfirmasi 
telah diterimanya proposal. Proposal yang diajukan setelah tanggal ini 
tidak akan dipertimbangkan untuk tahun depan. 
 
Setelah menerima proposal Yayasan Konrad Adenauer akan menanyakan 
beberapa hal dengan tujuan mendapat klarifikasi dari mitra terkait  
proyek yang diusulkan. 
 



Selama periode ini, mitra memastikan bahwa proposal hanya dikirim ke 
Yayasan Konrad Adenauer dan tidak kepada lembaga lain. 
 
Tanggal 31 Januari adalah batas waktu Yayasan Konrad Adenauer 
menginformasikan diterima atau ditolaknya proposal tersebut. 
 
Jika proposal diterima, langkah selanjutnya adalah: 
 

1. Penetapan tanggal penyelesaian acara 
2. Revisi anggaran  
3. Mengontak dan mengundang pembicara dan peserta 
4. Pengadaan jasa 
5. Pemesanan tiket 
6. Pembuatan kontrak kerjasama  
7. Membuat undangan, makalah atau bentuk lainnya 

 
Semua item yang tercantum harus disepakati bersama antara Yayasan 
Konrad Adenauer dan mitra. Tidak diperbolehkan membuat keputusan 
satu pihak. 
 
Penerimaan proposal akan diformalisasi dengan penandatanganan kontrak 
yang dikirim oleh Yayasan Konrad Adenauer kepada mitranya.  Kontrak 
menentukan kewajiban para pihak dan prosedur pengadaan jasa. Kontrak 
yang telah ditandatangani bersifat mengikat, termasuk anggaran. 
 
Setiap perubahan tanggal, biaya atau hal lain harus dibicarakan lebih 
dahulu dan disetujui oleh Yayasan Konrad Adenauer. 


