
 
 

Survivor Leadership Fund FAQs 
 
Tujuan pendanaan ini adalah untuk mendukung organisasi-organisasi yang dipimpin oleh para 
penyintas/orang-orang yang pernah mengalami eksploitasi (termasuk perdagangan manusia, 
kerja paksa, perbudakan utang, pekerja anak atau pernikahan paksa). Organisasi yang dipimpin 
oleh penyintas yang berlokasi di Thailand, Indonesia atau Malaysia dipersilakan untuk melamar.  
 
● Siapa yang bisa mengajukan? 

 
Organisasi yang terdaftar (atau sedang dalam proses pendaftaran) di Thailand, 
Indonesia atau Malaysia dapat mengajukan permohonan untuk periode ini. Untuk 
melamar, organisasi harus memiliki satu atau lebih orang yang mengidentifikasi sebagai 
penyintas atau sebagai orang dengan pengalaman langsung eksploitasi pada staf mereka 
dalam posisi kepemimpinan (misalnya Direktur, CEO, manajer senior).  
 

● Berapa hibah yang diberikan kepada organisasi terpilih? 
 
Untuk periode pendanaan ini, dana hibah akan diberikan hingga USD$20.000.  

 
● Apa yang kami maksud dengan organisasi yang dipimpin oleh penyintas? 

 
Organisasi yang memiliki penyintas / orang dengan pengalaman hidup eksploitasi dalam 
posisi kepemimpinan pada staf mereka. Seorang anggota staf berada dalam posisi 
kepemimpinan jika mereka memegang posisi senior dalam organisasi dan memiliki 
kekuatan pengambilan keputusan mengenai strategi, kegiatan dan/atau keuangan 
organisasi. Hal ini dapat mencakup manajemen senior, direktur, wakil direktur, dan 
kepala departemen. 

 
● Apa yang kami maksud ketika kami mengatakan orang yang selamat atau orang dengan 

pengalaman hidup tereksploitasi”? 
 
Untuk tujuan pendanaan ini, “orang dengan pengalaman eksploitasi” berarti mereka 
yang telah menjadi subjek kerja paksa, perbudakan utang, perdagangan manusia atau 
pernikahan paksa. 
 

● Organisasi seperti apa yang dapat mengajukan?  
 
Pendanaan tersebut ditujukan untuk organisasi nirlaba yang bekerja untuk mengatasi 
masalah perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, perbudakan 
utang, dan pernikahan anak. Kolektif pekerja atau perusahaan sosial yang dipimpin oleh 



 
para penyintas juga dapat dipertimbangkan. Organisasi berbasis agama mungkin memenuhi 
syarat jika sesuai dengan kebijakan The Freedom Fund.  
 
 

● Apakah hibah ini dimaksudkan hanya untuk mendukung penyintas di organisasi saya atau 
organisasi secara keseluruhan? 

 
Hibah ini dimaksudkan untuk mendukung organisasi secara keseluruhan atau di mana 
pun organisasi telah memutuskan membutuhkan pendanaan. Ini bisa berupa operasi, 
program, pembayaran kantor, pembelian alat teknologi, dll. Tidak harus hanya 
mendukung para penyintas pada staf.  
 

● Dapatkah organisasi saya mengajukan lebih dari satu hibah melalui pendanaan ini? 
 

Karena dana ini bertujuan untuk mendukung sebanyak mungkin organisasi, setiap 
organisasi hanya dapat mengajukan satu hibah saat ini.  
 

● Apakah hibah ini bersifat satu kali atau dapatkah saya mengajukan permohonan kembali 
tahun depan? 

 
Untuk saat ini, pendanaan hanya untuk hibah satu kali ke organisasi individu, jadi Anda 
tidak dapat mengajukan permohonan kembali untuk pendanaan selanjutnya.  

 
● Untuk apa saja saya bisa menggunakan hibah ini?  

 
Hibah ini tidak dibatasi – artinya organisasi Anda dapat menggunakan dana tersebut 
untuk apa pun yang menurut Anda terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Kami 
memercayai Anda sebagai organisasi untuk menggunakan pendanaan ketika Anda 
membutuhkannya.  
 

● Pelaporan seperti apa yang diperlukan untuk hibah ini? 
 

Sifat pendanaan ini adalah untuk membatasi beban administrasi penerima hibah 
sebanyak mungkin, sehingga pelaporan yang diperlukan akan minimal. 
Yang kami minta adalah bahwa setelah enam bulan, penerima hibah mengirimkan 
kepada kami email, surat, video, atau catatan suara yang menjelaskan ke mana dana itu 
digunakan dan bagaimana pendanaan dapat mendukung misi mereka.  

 
● Jika organisasi saya tidak berlokasi di Thailand, Indonesia atau Malaysia, apakah saya 

masih bisa mengajukan? 
 



 
Tidak, periode pendanaan ini hanya untuk organisasi yang dipimpin oleh survivor yang 
berlokasi di Thailand, Indonesia dan Malaysia. Kami berharap untuk meluncurkan 
periode pendanaan kedepannya dapat berada di lokasi lain, jadi pantau terus situs web 
kami untuk pengumuman.  

 
● Jika organisasi saya tidak berlokasi di Thailand, Indonesia atau Malaysia tetapi memiliki 

program di sana, apakah saya masih bisa untuk mengajukan? 
 

Tidak, pendanaan ini ditujukan untuk organisasi lokal yang berbasis di Thailand, 
Indonesia atau Malaysia.  

 
● Organisasi saya tidak memiliki staf penyintas, tetapi kami mendukung para penyintas 

melalui program kami. Apakah saya masih bisa mengajukan? 
 

Tidak, tujuan dana ini adalah untuk mengangkat dan mendukung organisasi yang 
mempekerjakan penyintas dalam peran kepemimpinan.  

 
● Apakah organisasi saya harus terdaftar?  

 
Organisasi Anda tidak perlu didaftarkan tetapi Anda harus dapat menunjukkan bahwa 
organisasi Anda sedang dalam proses pendaftaran atau menunjukkan bukti niat bahwa 
organisasi tersebut berupaya untuk melakukan pendaftaran dalam waktu dekat.  
 

● Saya adalah seorang penyintas, tetapi saya bukan bagian dari organisasi – dapatkan saya 
mendaftar sebagai individu?  

 
Sayangnya, dana ini untuk mendukung organisasi, jadi kami tidak dapat mendanai 
individu yang tidak bekerjan dan dalam posisi kepemimpinan di sebuah organisasi.  
 

● Apakah penyintas harus menjadi orang yang mengisi dan mengajukan pendaftaran ke 
pendanaan ini? 

 
Tidak, siapa pun dari organisasi dapat mengisi dan mengajukan pendaftaran.  

 
● Saya tidak memiliki akses untuk internet. Bisakah saya mengajukan aplikasi menggunakan 

kertas atau melalui email? 
 

Ya, silakan mengirimkan email SLF@freedomfund.org dan minta formulir aplikasi kertas. 
Kami akan bekerja dengan Anda untuk mencari cara terbaik agar kami bisa mengirimkan 
formulir aplikasi kepada Anda pada waktu yang tepat.  

 

mailto:SLF@freedomfund.org


 
● Kapan saya dapat mengetahui atau mendengar dari Freedom Fund mengenai pengajuan 

saya? 
 
Jika Anda telah berhasil mengirimkan aplikasi Anda baik secara online atau melalui email 
pada batas waktu yang ditentukan, kami berharap pelamar akan mendengar kembali 
dalam waktu satu bulan tentang aplikasi mereka. 


