
 

Informasi yang tertera pada lembaran ini berlandasan pada pengetahuan dan pertimbangan dari Kedutaan Jerman 

pada waktu penulisan. Dalam hal ini, tidak terdapat jaminan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen ini 

terutama terkait perubahan yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. 

 

Keterangan 

Bagi pengajuan pendanaan Proyek Skala Kecil 

Setiap tahunnya, Kedutaan Jerman memiliki anggaran terbatas untuk mendanai sejumlah proyek skala 

kecil yang diselenggarakan fasilitator lokal yang terdaftar secara hukum di Indonesia, seperti LSM, rumah 

sakit, sekolah, organisasi keagamaan, serta pemerintah daerah. Fasilitator proyek sepenuhnya bertanggung 

jawab atas segala aspek penyelenggaraan proyek skala kecil, termasuk pelaporan terperinci kepada 

Kedutaan Jerman setelah proyek selesai dilaksanakan. Dana ini sepenuhnya berada di bawah Kedutaan 

Jerman, Bagian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. 

Pendanaan menyasar proyek yang bertujuan memperbaiki kondisi hidup masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. Proyek harus memiliki dampak langsung terhadap keadaan kelompok sasaran proyek. 

Proyek yang dapat dibiayai adalah dalam bidang sosial, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan 

hidup. Secara prinsip, pendanaan untuk perseorangan, badan amal pribadi, dan perusahaan yang 

berorientasi laba tidak dimungkinkan. Pendanaan dapat diberikan untuk pengadaan barang maupun 

penyelenggaraan pelatihan. Mohon diperhatikan bahwa biaya berjalan seperti gaji pegawai tetap/rekanan 

proyek, skema peminjaman/pemutaran uang, pembebasan lahan, atau proyek dengan biaya pemeliharaan 

tinggi yang ke depannya tidak dapat ditanggung fasilitator proyek tidak dapat didanai. Selain itu, 

pengeluaran untuk akomodasi, uang makan, atau uang harian untuk peserta pelatihan tidak dapat 

dibebankan pada dana proyek. Usulan proyek harus berupa tindakan satuan yang berdiri sendiri, belum 

dimulai pengerjaannya, dan harus tuntas sebelum tutupnya tahun anggaran berjalan (1 Januari - 31 

Desember). Hanya proyek-proyek yang bersifat berkesinambungan yang dapat didanai.  

Kedutaan memiliki hak sepenuhnya untuk membuat keputusan sendiri atas permohonan yang masuk. 

Untuk membuat keputusan, Kedutaan memerlukan dokumen-dokumen persyaratan berikut: 

1. Formulir pendaftaran yang diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh sekurangnya dua anggota 

dari penanggung jawab proyek (terlampir) 

2. Anggaran pendanaan (disertai kuitansi pro forma, sebagaimana perlu) 

3. Bukti hukum dan informasi tambahan mengenai penanggung jawab proyek (contoh: bukti 

terdaftar/registrasi, neraca keuangan) 

Dokumen-dokumen yang disebutkan di atas harus diterima Kedutaan selambat-lambatnya 15 Maret (tahun 

berjalan). Proposal yang diterima terlambat tidak akan dipertimbangkan. Mohon perhatikan agar proposal 

bersifat meyakinkan dan anggaran kegiatan bebas kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Jumlah total dana yang diperoleh Kedutaan Jerman untuk mendanai proyek skala kecil terbatas dan sering 

kali jumlah proposal yang diterima (dan pantas) melebihi kapasitas pendanaan Kedutaan, sehingga 

pemberian dana terhadap proyek umumnya tidak besar. Lebih dari itu, diinformasikan bahwa pendanaan 

ini merupakan bantuan yang hanya diberikan sekali waktu, oleh karena itu proyek yang sama tidak dapat 

diberikan bantuan dana untuk kedua kalinya. 


