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Pedoman di bawah ini menjelaskan: 

• Pendekatan kami terhadap Pemberian 
Sumbangan 

• Kelayakan 

• Proses Peninjauan dan Pemberitahuan 

• Hal yang Tidak Termasuk dalam Pemberian 
Sumbangan 

• Donasi dalam Bentuk Barang 

• Permohonan Dana Hibah 

• Pengajuan Permohonan Dana Hibah 

• Portal Benevity Causes  

 
Pendekatan kami terhadap Pemberian Sumbangan 
 
Di Collins Aerospace, kami berusaha untuk melakukan peningkatan yang signifikan dengan cepat di tempat kami 
tinggal dan bekerja, serta memberikan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang di seluruh dunia. Kami 
menyebutnya Collins in the Community. Pendekatan baru yang berani ini menunjukkan komitmen perusahaan 
kami untuk memecahkan beberapa tantangan terberat masyarakat. 
 
Untuk memaksimalkan kontribusi kami baik secara lokal maupun internasional, kami menyelaraskan program 
sukarelawan, kepemimpinan kemasyarakatan, dan sumbangan perusahaan melalui tiga pilar yang membuat 
perubahan: 
 

 
 

  

Pendidikan STEM: 
Menginspirasi kaum muda 

untuk meniti karier di bidang 
teknik dan teknologi 

Pengembangan Tenaga 
Kerja: Berinvestasi dalam 

tenaga kerja kami saat ini dan 
masa depan 

Mengembangkan komunitas 
yang inklusif & ramah 

lingkungan di mana pun 
karyawan dan pelanggan 
kami tinggal dan bekerja 

 

Inisiatif utama: 
 
Inisiatif utama: 

 
Inisiatif utama: 

Pemrograman STEM usia 4—
18 tahun untuk masyarakat 
yang kurang terwakili dalam 

bidang teknik & teknologi 

Pemrograman usia 18+ untuk 
mengurangi kesenjangan 

keterampilan, 
Mengembangkan lingkungan kerja 

yang beragam dan inklusif, 
Mendukung masyarakat veteran 

Keberagaman, kesetaraan, dan 
inklusi, 

Keberlanjutan lingkungan hidup 
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Kelayakan  
Agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan, permohonan dana hibah harus memenuhi kriteria 
berikut ini: 

• Program atau kegiatan yang diusulkan untuk didanai harus selaras dengan setidaknya salah satu 
pilar Collins Aerospace. 

• Organisasi penerima harus: 

o Terdaftar pada vendor manajemen pemberian sumbangan kami, Portal Benevity Causes 
o Terletak dalam jarak 50 mil/80 km dari lokasi/situs Collins Aerospace,  
o Organisasi 501(c)3 yang permanen dan bebas pajak atau organisasi internasional yang setara, dan  
o Mampu menunjukkan laporan keuangan dari tahun sebelumnya.  

 
Kami juga menerima permohonan bantuan dari lembaga pendidikan terakreditasi dan lembaga pemerintah non-
501(c)3 berdasarkan kasusnya. 

 
Keikutsertaan karyawan Collins Aerospace (saat ini atau sebelumnya) tidak wajib, tetapi sangat disarankan 
(misalnya, keanggotaan dewan, sukarelawan, mentor, dll.). 
 
Bantuan dana tidak akan diberikan untuk tujuan berikut: 
 

• Yayasan swasta 

• Peringatan, dana abadi, dan kampanye tahunan 

• Permintaan yang menguntungkan individu atau keluarga 

• Organisasi sosial, serikat pekerja, alumni, atau asosiasi perdagangan, organisasi persaudaraan atau politik, 
atau organisasi yang melayani konstituen terbatas  

• Tim olahraga, acara olahraga, kampanye dukungan pendanaan olahraga, dan beasiswa yang ditujukan untuk 
para atlet 

• Hadiah, doorprize, atau undian 

• Kandidat, kampanye, atau organisasi politik 

• Organisasi berbasis agama untuk tujuan keagamaan 

• Pengurangan defisit 

• Organisasi yang melakukan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, warna kulit, agama, orientasi seksual, 
identitas gender, ekspresi gender, usia, asal negara, disabilitas, atau status veteran. 

 

Proses Peninjauan dan Pemberitahuan 

Meskipun Collins Aerospace ingin mendukung semua kegiatan amal, kami memaksimalkan dampak bantuan 

yang diberikan dengan memprioritaskan dukungan bagi organisasi dan program yang selaras dengan pilar 

perusahaan.  

 
Permohonan dana hibah diterima secara berkelanjutan dan ditinjau secara berkala di mana keputusan penerima 
bantuan biasanya diumumkan dalam waktu 60 hari setelah pengajuan.  
 
Setelah proses peninjauan selesai, pemohon akan diberi tahu melalui email terkait hasil peninjauan dan detail 
pembayaran yang berlaku.  
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Mohon diperhatikan:  

• Dalam banyak kasus, permohonan dana hibah harus diajukan oleh organisasi amal penerima (bukan 
karyawan Collins Aerospace). 

• Karena pendekatan kami yang bersifat lokal terhadap sumbangan amal, besaran dana hibah yang 
kami berikan bervariasi untuk setiap inisiatif. 

• Kami tidak dapat memberikan masukan teknis terkait pengajuan dana hibah.  

• Bantuan dari Collins Aerospace mungkin saja tidak diberikan secara berkelanjutan, dan kegagalan 
pengusulan bantuan tidak menunjukkan penilaian negatif terhadap organisasi atau manfaat dari 
program dan layanan yang diusulkan. 

• Jika pengusulan pendanaan lebih dari $50.000 disetujui, Anda harus bersedia menandatangani 
perjanjian donasi/dana hibah, yang akan dikirimkan oleh tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
Collins. 

 
Hal yang Tidak Termasuk dalam Pemberian Sumbangan 

Program pemberian sumbangan Collins Aerospace bukanlah metode pendanaan yang disetujui untuk 

memproses permohonan berikut, terlepas dari status nirlaba suatu organisasi: 

• Keanggotaan organisasi seperti Masyarakat Profesi, Masyarakat Semi-Profesi, dan Klub Industri, 

Perhimpunan Dagang, Kamar Dagang, dan klub lainnya di mana keanggotaannya biasanya berkaitan dengan 

bisnis dan dianggap bermanfaat bagi bisnis 

• Donasi amal apa pun yang menghasilkan keuntungan bagi Collins Aerospace yang bernilai 50% atau lebih 

dari total donasi (misalnya, sponsor gala dengan nilai tiket 100% dari donasi) 

• Sponsor Perusahaan yang tidak diatur oleh 501(c)3 atau organisasi internasional yang setara 

• Proyek penelitian atau disertasi perguruan tinggi dan universitas serta kegiatan penelitian yang disponsori 

• Sponsor konferensi, konvensi, simposium, pertunjukan udara, atau acara lain yang diadakan oleh organisasi 

dagang atau profesi 

• Program/permohonan Bantuan Karyawan Raytheon Technologies 

• Sponsor atau donasi bagi individu atau tim untuk berpartisipasi dalam kelompok atau kegiatan atletik, 

termasuk acara olahraga untuk amal (misalnya, turnamen golf, walk-a-thon, swim-a-thon, bike-a-thon, 

balapan, pawai, lari santai, kontes, dll.) 

 

Donasi dalam Bentuk Barang 
Collins Aerospace dapat mendonasikan aset milik perusahaan atau aset yang dibeli perusahaan, alih-alih uang 
tunai. Barang yang didonasikan harus memenuhi persyaratan berikut: 

• Aset/sarana prasarana harus bernilai lebih dari $500 USD, dan 

• Penerima aset haruslah organisasi 501(c)3 yang berbadan hukum, bebas pajak, atau organisasi 
internasional yang setara 

 
Semua donasi barang harus diprakarsai oleh narahubung situs/karyawan Collins Aerospace dan didokumentasikan 
oleh tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perjanjian Pembebasan dari Ganti Rugi mungkin berlaku. 
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Permohonan Dana Hibah 
Untuk menyelesaikan permohonan pendanaan, pemohon harus memberikan detail organisasi mereka, seperti: 

 

• Misi, visi, struktur organisasi (nama lengkap resmi penanggung jawab utama dan dewan direksi), anggaran 

belanja tahunan. 

• Cara organisasi mengatasi permasalahan. 

• Riwayat pendanaan yang diterima dari Collins Aerospace, dan perusahaan induk kami, Raytheon 

Technologies 

• Informasi narahubung karyawan Collins Aerospace yang tergabung dalam organisasi 

 
Pemohon juga harus memberikan informasi tentang permohonan pendanaan, seperti: 

 

• Deskripsi terperinci proyek/program, termasuk tujuan, sasaran, dan alasan pengajuan pendanaan. 

• Anggaran proyek/program dan besaran pendanaan yang diusulkan. 

• Tanggal proyek/program, termasuk kapan dana dibutuhkan. 

• Deskripsi target penerima bantuan atau masyarakat yang akan dilayani atau terdampak. 

• Jumlah orang yang mendapatkan manfaat langsung dari proyek/program ini per tahun 

• Kesempatan untuk menjadi relawan yang dapat diberikan oleh organisasi atau proyek/program kepada 

karyawan Collins Aerospace 

• Hasil yang dapat diukur dari proyek/program ini  

• Potensi visibilitas khusus atau cara agar Collins Aerospace dapat dikenal. 

• Mitra komunitas yang ada dan detail tentang semua sumber pendanaan lainnya. 

 
Terakhir, pemohon perlu mengunggah dokumen terkait dengan organisasinya, yang meliputi: 

 

o untuk organisasi yang berbasis di AS: Formulir W-9, surat penetapan IRS, formulir 990, laporan 

tahunan, brosur program/acara, dll. 

 

o untuk organisasi yang berbasis di India: Sertifikat Undang-Undang Regulasi Kontribusi Asing 

(FCRA); SPT FRCA terbaru dalam Formulir FC-3; Sertifikat Registrasi berdasarkan Pasal 12A 

Undang-Undang TI; Sertifikat Registrasi GST (termasuk lampiran A & B); Rekening yang telah diaudit 

dalam 3 tahun buku terakhir; Sertifikasi Pembebasan TI berdasarkan Pasal 35AC atau Sertifikat 

Pembebasan TI (berlaku seumur hidup) berdasarkan Pasal 80G; Registrasi PAN; Laporan Tahunan 3 

tahun buku terakhir. 

 

o untuk organisasi internasional (yang berbasis di luar AS atau India): dokumen pemerintah resmi 

yang menunjukkan status organisasi amal, laporan tahunan, brosur program/acara, dll. 
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Pengajuan Permohonan Dana Hibah 
Sebagai unit bisnis Raytheon Technologies, Collins Aerospace menggunakan sistem Benevity Versaic untuk 
mengelola permohonan dana hibah. Semua permohonan dana hibah yang memenuhi syarat harus diajukan 
secara online melalui formulir pengajuan dana hibah Versaic. 
 

1. Organisasi 501(c)3 yang mengajukan permohonan dana untuk program, proyek, atau sponsor acara harus 
mendaftar terlebih dahulu menggunakan Portal Benevity Causes. 

2. Setelah organisasi terdaftar, permohonan dana hibah dapat diajukan. 
 

a. Jika Anda sudah menjadi mitra komunitas Collins Aerospace (internasional atau AS) Anda 
semestinya sudah menerima tautan undangan dan kode khusus ke formulir permohonan dana 
hibah. Silakan hubungi narahubung situs Collins Aerospace Anda untuk mendapatkan tautan dan 
kode khusus. Anda memerlukan nama pengguna dan kata sandi Benevity Versaic untuk masuk. 

b. Jika Anda adalah organisasi yang berbasis di AS dan belum menjadi mitra Collins Aerospace, 
kami mengundang Anda untuk mendaftar ke program permohonan dana hibah ad-hoc kami di AS. 
Silakan gunakan tautan dan kode berikut: 

i. Permohonan sumbangan AS: https://rtx.versaic.com/ 
ii. Kode Undangan: Collins_US_AdHoc22 

c. Jika Anda adalah organisasi yang berbasis di India, program permohonan dana hibah untuk 
Collins Aerospace di India hanya melalui undangan. Silakan hubungi narahubung situs Collins 
Aerospace Anda untuk mendapatkan tautan dan kode khusus. Anda memerlukan nama pengguna 
dan kata sandi Benevity Versaic untuk masuk. 

d. Jika Anda adalah organisasi yang berbasis di luar AS atau India dan belum menjadi mitra 
Collins Aerospace, kami mengundang Anda untuk mendaftar ke program permohonan dana 
hibah ad-hoc internasional kami. Mohon gunakan tautan dan kode berikut: 

i. Permohonan sumbangan internasional: https://rtx.versaic.com/ 
ii. Kode undangan: Collins_Global_AdHoc22 

 

Portal Benevity Causes 
Raytheon Technologies dan anak perusahaannya (Collins Aerospace) menggunakan vendor manajemen dana 

hibah Benevity untuk menyeleksi organisasi amal menurut pedoman pemberian sumbangan kami.  

 

Dengan mendaftarkan organisasi nirlaba Anda di Portal Benevity Causes, Anda dapat:  

• Mengajukan Surat Pernyataan Sertifikasi Mandiri,  

• Melengkapi profil organisasi, termasuk misi, nilai, dan penerima manfaat,   

• Mencantumkan preferensi pembayaran (setoran EFT, cek kertas, dll.),  

• Detail donasi ekspor (karyawan perorangan dan perusahaan), dan  

• Melampirkan cerita terkait dampak yang Anda berikan bagi masyarakat kepada para penyandang dana 

potensial (semua klien Benevity). 

 

Tutorial membuat profil menggunakan Benevity Causes: tutorial video atau petunjuk tertulis. Anda juga dapat 

meminta dukungan dari Benevity di sini. 

 

Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mohon kirimkan email ke 
CorporateSocialResponsibility@collins.com 

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://benevity.com/
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360000470283-Profile-Creation-Registration-video-
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/requests/new

