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TENTANG
SELEKSI DELIYERY PARTIVER IMPLEI\,lENTASI D4N4 READINESS AND PREPARATORY
SUPPORT GREEN CLIMATE FUND (GCF\

Kepala Badan Kebijakan Fiskal telah ditetapkan sebagai Naronal Designated Authority
Green Climate Fund (NDA GCF) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
756/KMK.010/2017 tentang Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Untuk Mewakili l\,4enteri
Keuangan Selaku National Designated Authority fhe Green Climate Fund. Untuk mendukung
penugasan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal mencari delivery paftner unluk penguatan
kapasitas NDA dan meningkatkan potensi Indonesia dalam mengakses pendanaan perubahan
ikfim dalam kerangka GCF dengan menggunakan dana Read,;ness and Preparatory Suppotl
GCF,

Tugas dan fungsi delivery paftner yaitu untuk mengimplementasikan readlress ard prcparatory
supporl yang mencakup kegiatanl

1.
2.
3.
4.
5.

Penguatan kapasitas NDA
Penguatan koordinasi dengan para sfakeho/der
Penguatan kapasitas entitas terakreditasi dan calon entitas terakreditasi
Dukungan dalam penyaluran Prlvate Sector Facility GCF
Kegiatan pendukung lainnya dalam mengakses dana readiness and preparatory supporl
GCF

Persyaratan dan Kompetensi
1 . Knowledge and/or practiae in alimate finance in particular on GCF

Delivery partne( harus memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait pendanaan
perubahan iklim baik tingkat nasional dan internasional terutama pendanaan perubahan
iklim melalui GCF.
2. Legal framework
Delivery patlner harus memiliki status dan kelengkapan dokumen legal yang sah sebelum
diberikan mandat penunjukan sebagai delivery partner oleh NDA.
3. Structure and culture
Delivery partner harus memiliki struktur organisasi danbebasdat conflict of interest. Hal
ini dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai yang menyatakan tidak akan menjadi
entitas yang mengusulkan proyek/ program pendanaan GCF di Indonesia selama menjadi
delivery paftner.
4. Financial management
Delivery partner memiliki sistem/ alat dan manajemen audit baik audit internal maupun
eksternal untuk mendukung financial safeguard guna mencegah fraud dan tindak korupsi.
5. Procurement
Delivery partner harus memiliki sistem/ prosedur manajemen prccurement yang baik,
kebijakan dalam pencegahan lraud dan tindak korupsi, dan kriteria dalam mengevaluasi
mutu dari barang dan jasa.

6. Project management
Delivery padner harus memiliki pengalaman mengimplementasikan manajemen kegiatan
dan memifiki tata kelola yang baik terutama dalam hal monitoring dan evaluasi atas target
kegiatan.

Bagientitas yang memenuhi persyaratan di atas dapat menyampajkan dokumen sebagai berikut:
1. Profil institusi, termasuk struktur organisasi;
2. Proses procurement di internal institusi (termasuk standar biaya yang djgunakan jika
ada);
3. Rancangan keg;atan dan anggaran yang akan diusulkan untuk mendapatkan pendanaan
readhess sesuai dengan template rcadiness & preparatory support GCF yang dapat
diunduh dalam laman inil
4. Dokumen legal seperti akta pendirian organisasi/ institusi atau Afticle of Agrcements:
5. Surat keterangan bermaterai yang menyatakan tidak akan menjadi entilas yang
mengusulkan proyek/ program pendanaan dari GCF di Indonesia selama menjadi
delivery pallneE dan
6. Laporan hasil audit 2 (dua) tahun terakhir.

Batas waktu penyampaian dokumen sampai dengan tanggal 19 Januari 2017. Calon
delivery paftner yang lolos dalam tahap selanjutnya akan dihubungioleh tim seleksi untuk proses
selanjutnya yaitu tahapan wawancara dan delivery paftner yang terpilih akan diumumkan di
webslle BKF pada tanggal 31 Januari 2018.
Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.
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Tembusan:
'1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
Kepala Bagian Umum, Sekretariat BKF
Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat BKF
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