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CCM (Country Coordinating Mechanism)

• Komite koordinasi penanggulangan AIDS, TB dan Malaria
• Merupakan sebuah badan atau komite yang dibentuk khusus

untuk melakukan koordinasi dalam seluruh tahapan kegiatan
dalam siklus pendanaan hibah GF ATM di sebuah Negara 

• Merupakan badan yang bersifat indipenden dan multisektoral
yang berarti terdiri dari berbagai macam sektor yang terkait
dengan kegiatan penanggulangan baik secara langsung
maupun tidak langsung di Sektor Pemerintahan, Masyarakat 
Sipil dan Sektor Privat serta Lembaga Pembangunan 
Internasional. 



Fungsi CCM (Country Coordinating 
Mechanism)

• Mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk
penanggulangan penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan 
Malaria kepada sekretariat The Global Fund;

• Mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk
penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria;

• Menyeleksi, menominasi dan mengajukah institusi yang akan menjadi
penerima dana hibah utama (principal recipient/PR) kepada kepada
sekretariat The Global Fund

• Mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir
tahun kedua dari proposal yang disetujui The Global Fund;

• Harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria 
dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia.



Keanggotaan CCM

Berjumlah 50 orang (25  anggota dan 25 alternate/cadangan/alternatif), yang terdiri dari:

  Perwakilan Kementerian;

  Kementerian Kesehatan (Biro perencanaan dan anggaran)

  Kementerian Kesehatan (Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik)

  Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)

  Kementerian Keuangan

  Kementerian Dalam Negeri

  Kementerian Luar Negeri

  Sekretariat Negara

  BAPPENAS

  Kementerian Tenaga Kerja



Keanggotaan CCM

  Perwakilan Masyarakat Sipil

  Orang Dengan HIV (ODHIV/ODHA)

  Populasi Kunci

  Orang yang terdampak TB

  Orang yang terdampak Malaria

  CSO HIV

  CSO TB 

  CSO Malaria

  Organisasi Profesi

  Akademisi

  Organisasi Keagamaan

  Sektor Swasta

  Lainnya, organisasi terkait kesehatan



Keanggotaan CCM

Perwakilan Lembaga Pembangunan Internasional (International Development 
Partner)

  UNAIDS

  UNDP

  UNFPA

  ILO

  WHO

  USAID

  AusAID

  European Commission



Apa Tugas Dan Tanggungjawab Anggota CCM 
Perwakilan Komunitas?

  Perwakilan komunitas terdampak TB/Penyintas TB di CCM GF ATM akan
menjalankan masa baktinya selama periode 2 (dua) tahun, untuk melakukan kerja
- kerja strategis atas kepentingan sektor komunitas terdampak TB dan Penyintas
TB dalam forum CCM GF ATM Indonesia, melalui proses koordinasi dan konsultasi
dengan konstituennya untuk memastikan aspirasi dan suara komunitas
terdampak TB dan Penyintas TB mendapatkan porsi yang utama dalam
pengembangan kebijakan dan implementasi terkait penyelenggaraan program 
penanggulangan TB di Indonesia yang di dukung dana hibah GF ATM. 



Tanggung jawab

  Mengikuti seluruh rangkaian rapat CCM maupun TWG TB atau TWG 
TB/HIV mengatasnamakan kepentingan komunitas komunitas
terdampak TB dan Penyintas TB.

  Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepada konstituen
komunitas terdampak TB dan Penyintas TB secara periodik sesuai dengan
prosedur yang telah ditentukan terkait dengan segala akitifitas CCM GF 
ATM Indonesia dan implementasi program kegiatan yang didukung dana 
hibah GF. 

  Memberikan pemutakhiran/update informasi berkala terkait segala
aktivitas CCM GF ATM Indonesia dengan mensirkulasikan Catatan Rapat -
rapat di dalam CCM.

  Merespon pertanyaan maupun permohonan klarifikasi dan informasi dari
konstituen komunitas terdampak TB dan Penyintas TB terkait dukungan
GF ATM di Indonesia secara efisien/tepat waktu.



Hak Dan Kewajiban

Perwakilan komunitas terdampak TB dan penyintas di CCM selama masa tugasnya
berhak:

  Menyetujui/ memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan di forum CCM 
berdasarkan hasil konsultasi dengan konstituennya.

  Menolak/tidak menyetujui dalam proses pengambilan keputusan di forum CCM 
berdasarkan hasil konsultasi dengan konstituennya.

  Memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait implementasi program maupun situasi
lapangan dari komunitas yang diwakili dalam menjalankan tugas – tugasnya.

  Mendapatkan dukungan/bantuan teknis yang dibutuhkan termasuk mobilisasi sumber
daya dari sebuah KomiteTeknis yang terdiri dari perwakilan kelompok
/organisasi/jaringan berbasis komunitas terdampak TB untuk bisa menyelenggarakan
proses konsultasi dengan konstituen.



Perwakilan komunitas terdampak TB dan peyintas TB di CCM selama masa tugasnya
berkewajiban untuk:
  Memastikan setiap pengambilan keputusan yang mengatasnamakan sektor komunitas

terdampak TB dan penyintas dalam forum CCM berdasarkan konsensus yang didapat
melalui mekanisme konsultasi yang telah disepakati.

  Memastikan terselenggaranya proses distribusi informasi atas segala proses kegiatan
yang diikuti selaku anggota CCM secara berkala sesuai dengan mekanisme yang telah
disepakati.

  Memfasilitasi serta menindaklanjuti permintaan klarifikasi, penemuan kasus di lapangan
maupun kebutuhan informasi lain yang terkait implementasi dana hibah GF di Indonesia 
dari konstituennya, yang telah disampaikan berdasarkan prosedur yang telah disepakati.

  Menyatakan secara terbuka melalui surat tertulis terkait konflik kepentingan baik
personal maupun institusional dalam melaksanakan tugas sebagai perwakilan komunitas
terdampak TB dan penyintas di CCM GF ATM Indonesia.

  Memfasilitasi proses perencanaan seleksi perwakilan komunitas terdampak TB dan 
penyintas di CCM untuk periode berikut, pada triwulan terakhir dari masa tugasnya. 

Hak Dan Kewajiban



Mekanisme Komunikasi, Koordinasi & 
Konsultasi Dengan Konstituen

Distribusi Informasi

Jenis informasi yang didistribusikan dari
perwakilan ke konstituen diantaranya:

  Perkembangan capaian program 
Pengelolaan Program

  Ketersediaan Layanan

  Kebijakan yang dihasilkan CCM 

  Informasi isu-isu prioritas yang harus
segera ditindaklanjuti

  Ide-ide strategis pemecahan masalah di 
lapangan

Informasi yang di distribusikan dari konstituen ke
perwakilan di CCM adalah berupa: 

  Situasi layanan TB di lapangan

  Situasi implementasi dan kondisi program di 
lapangan

  Informasi temuan-temuan yang menjadi
hambatan bagi komunitas ( termasuk kasus
pelanggaran hak atas kesehatan di komunitas

  Ide-ide strategis pemecahan masalah sebagai
hasil pembelajaran program



Mekanisme Komunikasi, Koordinasi & 
Konsultasi Dengan Konstituen

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi tersebut
setidaknya dilakukan secara berkala sekurang - kurangnya

1 (satu) kali dalam sebulan antara perwakilan di CCM 
dengan Komite Teknis. 

Pendistribusian lebih lanjut atas informasi dan 
perkembangan terkini kepada konstituen ikutnyaakan
ditindaklanjuti oleh Komite Teknis melalui jejaring para 

anggota komite dengan mempergunakan berbagai media 
komunikasi yang paling memungkinkan dan dapat

diterima oleh konstituen, diantaranya: Email (surel), Milis
terbatas, media sosial facebook, whatsapp group,dll.

Jika memungkinkan, perlu dilakukan pertemuan secara
tatap muka/online untuk berkonsultasi dan memutuskan

hal-hal yang bersifat strategis (6 bulan sekali atau
disesuaikan dengan kebutuhan)
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PROSES PEMILIHAN

Persiapan

• Pembentukan panitia seleksi
• Pengembangan prosedur seleksi

Sosialisasi

• Sosialisasi prosedur seleksi
• Pengumuman terbuka pembukaan aplikasi sebagai kandidat anggota CCM 

perwakilan komunitas terdampak TB

Seleksi

• Seleksi awal à daftar 5 kandidat terbaik à seleksi akhir à pengumuman hasil
seleksi.

Transisi

• Orientasi Singkat, pelimpahan tugas dan tanggung jawab, dari anggota CCM 
sebelumnya kepada kandidat terpilih



Panel Seleksi

  Dibentuk oleh panitia seleksi

  Terdiri dari individu-individu yang bekerja sebagai sebuah tim

  Berjumlah ganjil dari berbagai aspek keahlian (program, HAM, gender, 
komunikasi, advokasi,dll)

  Independen


