UNDANGAN UNTUK MENGAJUKAN PROPOSAL
Batas waktu pengajuan proposal: January 6, 2014
Indikasi Pendanaan:
US$500,000-US$1,000,000
The Global Partnership for Social Accountability (GPSA) merupakan koalisi donor, pemerintah dan
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
reformasi tata kelola pemerintahan dan perbaikan layanan publik. Untuk pertama kalinya secara global,
GPSA mengumumkan undangan untuk mengajukan proposal. Terkaitdengan dukungan GPSA terhadap
Inisiatif Terbuka Pemerintah Indonesia, GPSA Indonesia mengundang Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
untuk mengajukan proposal mengenai Akuntabilitas Sosial. Proposal yang diajukan hendaknya bertujuan
mengawasi hasil dari proyek infrastruktur, kesehatan, pertanian atau pedesaan, yang didanai oleh
pemerintah pusat dan dilakukan oleh berbagai unit pemerintah daerah yang inovatif (Propinsi,
Kabupaten, Kota). Proposal yang diajukan hendaknya menitikberatkan:

 Transparansi –berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemangku
kepentingan lain yang bertujuan memberikan transparansi data pengeluaran publik kepada
masyarakat setempat.
 Inovasi – berkolaborasi dengan TIK (teknologi, informasi, dan komunikasi) untuk memantau dan
menampilkan informasi mengenai pengeluaran dan pengadaan publik yang bersifat kompleks,
menjadi mudah dicerna dan diakses oleh masyarakat.
 Partisipasi – berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah yang inovatif untuk
memantau dan mengevaluasi kinerja pemberian layanan dalam hubungannya dengan pengeluaran
publik di tingkat daerah.

Mengikuti pendekatan GPSA, informasi yang dihasilkan diharapkan agar dapat juga digunakan oleh
institusi sektor publik lainnya diluar badan Eksekutif, termasuk lembaga tinggi Negara untuk audit,
badan legislatif, badan regulator independen, dan lembaga pengawas lainnya.
Proposal yang dikirimkan harus meliputi beberapa hal dibawah ini:
1. Proyek dapat dikembangkan dari skala pilot ke skala yang lebih besar yang dapat direplikasi
secara nasional;
2. Inisiatif yang diajukan terkait dengan inisiatif yang sudah ada, yang berfokus pada tujuan serupa.
Harus memperlihatkan nilai tambah dari bantuan GPSA.
3. Harus mengajukan kemitraan dengan OMS lain yang akan memperbolehkan proposal ini
mencapai skala yang lebih besar; dan
4. Proyek yang diajukan akan menciptakan informasi yang diperlukan untuk mendampingi proses
yang sudah ada dan didukung oleh institusi-institusi publik yang relevan.
Proposal GPSA diajukan kepada:






Organisasi Media Nonprofit
Organisasi Amal
Organisasi Keagamaan
Organisasi Profesional
Serikat Pekerja







Organisasi Pekerja
Asosiasi Perwakilan Daerah
LSM
Yayasan
Lembaga Penelitian

GPSA akan mendukung proposal yang:
 Menunjukkan pengalaman yang telah terbukti: berpengalaman setidaknya 3-5 tahun, sehingga

dapat mendukung pendanaan yang berkelanjutan;
 Mengajukan rincian anggaran untuk jumlah hibah total sesuai dengan batas yang disebutkan antara
USD 500,000 dan USD 1,000,000. Pengajuan pendanaan dibawah nilai yang tercantum akan
dipertimbangkan. Pendanaan yang diminta harus sesuai dengan durasi waktu yang dicantumkan di
proposal.
 OMS harus berbentuk badan hukum di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai proposal dan aplikasi elektronik, silahkan kunjungi:
www.worldbank.org/gpsa
Untuk informasi mengenai Sesi Orientasi, silahkan hubungi:
Dini Sari Djalal
ddjalal@worldbank.org

Egi Sutjiati
esutjiati@worldbank.org
Sesi Orientasi:
Kamis, 28 Nopember 28, 8:30 – 10:30 pagi
Bank Dunia
Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 12
Sudirman Central Business District
Jakarta, Indonesia

