
civica
jejaring warta organisasi masyarakat sipil Indonesia 



civica.net, pada mulanya dilahirkan sebagai 
bagian dari respon kolektif Mitra Ford 
Foundation terhadap situasi pandemi Covid-19; 
bertujuan untuk mendokumentasikan–
mewartakan secara digital praktik baik, peran 
serta dan dukungan Mitra FF dalam 
menanggulangi dampak pandemi melalui 
beragam kerja sosial kemanusiaan dan 
pemberdayaan.

Nantinya, civica.net diharapkan mampu 
berkembang berkelanjutan sebagai jejaring 
warta organisasi masyarakat sipil Indonesia 
secara lebih luas. Mengabarkan cerita-cerita 
perubahan pada tingkat tapak, menginspirasi 
para pihak, menyuarakan opini masyarakat sipil, 
dan pada akhirnya berkontribusi efektif pada 
kreasi ‘civic space’ di Indonesia. 

civica



Mengelola dan 
mendiseminasikan konten 

dari Mitra FF dalam 
bentuk: artikel, infografis 
foto, video, podcast, dll; 

dengan tema: praktik baik, 
cerita perubahan, liputan 
kegiatan, informasi event, 

opini, profil,  forum, dll. 
Pengelolaan muatan ini 
akan didukung oleh tim 

pengelola konten dan tim 
pengelola media sosial.

muatan utama

Menjadi repository
pengetahuan Mitra FF 

dalam bentuk dokumen 
dan video hasil kajian, 

panduan, rekaman 
webinar, video publikasi 
dan pembelajaran, dll. 

Akan didukung oleh tim 
peningkatan kapasitas 

yang akan mengelola serial 
pelatihan dasar jurnalistik, 

penulisan cerita 
perubahan, dll. 

Pada tahap 
pengembangan 

berikutnya, diharapkan 
dapat menjadi media bagi 

pembentukan forum 
komunikasi dan aliansi 
advokasi Mitra FF per 

klaster isu yang sedang 
berkembang. Menjadi 

media bagi penggalangan 
petisi bersama, kertas 

posisi, usulan kebijakan 
publik, dll.  

inspirasi cerita 
perubahan

pengelolaan 
pengetahuan –

peningkatan kapasitas

aksi dan advokasi 
kolaboratif



menu utama

• KumplanArtikel 
Praktik Baik karya user

• Kumpulan 
liputan kegiatan 
yang 
dilaksanakan 
oleh user

• Informasi 
Event yang 
akan 
diselenggarak
an oleh user-
user

• Dokumen 
user yang 
bisa 
diunduh

• Ruang diskusi
• Berbagi inspirasi

• Praktek Baik
• Liputan 

Kegiatan
• Informasi 

Event
• Vidio 

Kegiatan
• Jaringan
• Peluang-

Peluang 
Kerjasama

Home Praktik Baik Informasi EventLiputan Kegiatan ForumDokumen Log In

• Daftar
• Log In



















ekosistem terbuka

civica
OMS 

Kontri 
butor

Mitra

OMS 
Kontri 
butor

OMS 
Kontri 
butor

K/L 
Pemerintah 

Pusat
Pemerintah 

Daerah

Sektor 
Swasta

PUBLIK 
Luas

Komunitas

Media Digital 
Daerah

Jurnalis 
Independen

Akademisi/ 
Lembaga Riset

Lembaga 
Eksekutif



tahapan awal

Januari FebruariDesember

Penyiapan tim kerja

Pengembangan portal warta

Pemeliharaan dan pengembangan lanjutan portal 
warta

Pengumpulan konten dari Mitra FF

Penyelenggaraan serial pelatihan online 

Pengelolaan konten secara reguler

Penyelenggaraan serial kegiatan pendukung 
secara online

Evaluasi dan penyusunan strategi keberlanjutan
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