Petunjuk Pembentukan GO CITY 2017
Sesuai dengan SOP GO CITY tanggal 15 Mei 2017

A. GO CITY
GO CITY adalah kelompok relawan GREAT di suatu kota atau kabupaten
yang berinisiatif untuk berserikat dan membuat kegiatan positif di
wilayahnya dengan melibatkan anak muda dan masyarakat lokal
bertujuan

untuk

meningkatkan

partisipasi

anak

muda

dalam

pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Berikut adalah daftar
GO CITY yang telah terbentuk:
1. GO Semarang
2. GO Salatiga
3. GO Kediri Raya
4. GO Yogyakarta
5. GO Tegal
6. GO Pekalongan
7. GO Bandung
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PETUNJUK PEMBENTUKAN GO CITY
A. PRINSIP
1. GO CITY dibentuk di suatu kota atau kabupaten di Indonesia.
2. Pembentukan GO CITY diusulkan oleh setidaknya 1 orang anggota
GREAT.
3. GO CITY yang diusulkan mempunyai jarak antar wilayah minimal 30
(tiga puluh) km dengan GO CITY lainnya. Contoh: GO CITY yang
diusulkan adalah di Boyolali yang berjarak 34 (tiga puluh empat) km
dari GO CITY terdekat yaitu GO Salatiga, maka GO CITY di Boyolali
dapat diusulkan.
4. Nama dari GO CITY diambil dari nama kota dimana GO CITY diusulkan
akan dibentuk. Contoh: GREAT OF PEKALONGAN.
5. Kepengurusan GO CITY adalah sekurang-kurangnya adalah 1(satu)
Koordinator dan 2(dua) orang anggota yang telah terdaftar sebagai
anggota GREAT.
6. Mekanisme penyusunan pengurus GO CITY adalah musyawarah
mufakat atau voting yang dilakukan secara mandiri oleh Kandidat GO
xx.
7. Setiap GO CITY dapat mempunyai peraturan organisasi sendiri yang
disesuaikan dengan keadaan setempat dan tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GREAT
Indonesia.
8. Kegiatan yang dilaksanakan didasari dengan semangat kerelawanan
yang sesuai dengan nilai-nilai GREAT; Kerelawanan, Keseralasan
dalam

Keberagaman,

Ramah

Lingkungan,

Anti

Kekerasan,

dan

Solidaritas.
9. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan anak muda serta
masyarakat

lokal

untuk

pembangunan

berkelanjutan

dengan

menjawab setidaknya satu dari isu-isu lokal di bidang; sosial, budaya,
kewirausahaan, lingkungan, pendidikan, kemanusiaan, kepemudaan,
serta promosi HAM & perdamaian dunia.
10.
Contoh kegiatan GO CITY:
 Gathering relawan untuk mempererat silaturahmi.
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 Perpustakaan sepeda keliling.
 Membuka kelas gratis edukatif/inspirasi untuk anak – anak yang
membutuhkan disekitarnya.
 Bersih sungai/ pantai/ dan area publik lainnya.
 Workshop/belajar bersama tentang isu sosial,
kewirausahaan,

lingkungan,

pendidikan,

budaya,

kemanusiaan,

kepemudaan, serta promosi HAM & perdamaian dunia.
 Menanam pohon, berkebun organik.
Dan sebagainya
B. ALUR (Apa dan Kapan)
1. GO CITY diusulkan secara tertulis oleh setidaknya 1 Pemrakarsa yang
terdaftar sebagai anggota GREAT melalui email usulan pembentukan
yang

dikirimkan

kepada

GREAT

MTO

staff

di

alamat

email

membership.training @greatindonesia.org kapanpun.
2. Usulan akan ditindaklanjuti awal oleh GREAT MTO Staff berupa
korespondensi email/whatsapp/sms/telp dalam 5 hari kerja.
3. Usulan pembentukan GO akan disetujui atau tidak dalam proses
tindak lanjut awal tersebut dan akan dinyatakan dalam email kepada
Pemrakarsa.
4. Sejak email persetujuan usulan pembentukan GO dikirimkan oleh
GREAT MTO staff, maka kelompok tersebut disebut sebagai Kandidat
GO xx (..nama kota terkait).
5. Pemrakarsa bersama kelompoknya

dapat

menggunakan

nama

Kandidat GO xx dalam menjalankan kegiatannya sampai dengan
disahkan menjadi GO xx.
6. Selama menjadi Kandidat GO xx, Pemrakarsa bertindak sebagai
koordinator Kandidat GO tersebut.
7. Kandidat GO xx memiliki waktu 6 – 12 bulan untuk disahkan menjadi
GO dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Membuat minimal 1 kegiatan dibantu oleh minimal 5 orang relawan
yang berasal dari daerah dimana GO CITY akan dibentuk.
b. Kegiatan tersebut dikonsultasikan sebelumnya kepada GREAT Pusat
paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan.
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c. Kegiatan tersebut diumumkan secara online di media sosial melalui
akun Pemrakarsa yang ditautkan kepada media sosial GREAT
sebagai bentuk promosi/ajakan kepada publik selambatnya 1
minggu sebelum dan selama kegiatan.
d. Pemrakasa menyerahkan laporan naratif dan foto kegiatan melalui
email

kepada

GREAT

MTO

membership.training@greatindonesia

staff

selambatnya

1

minggu

setelah kegiatan.
e. Dengan dikonsultasikan kepada GREAT MTO staff, Pemrakarsa
membuat rencana program kerja setahun kedepan yang dapat
terpisah ataupun terintegrasi dengan program kerja GREAT.
f. Setidaknya ada 2 anggota GREAT dari wilayah GO tersebut,
mengikuti international work camp di Indonesia yang diadakan oleh
GREAT.
g. Pemrakarsa mengirimkan dokumen Susunan Pengurus kepada
GREAT

MTO

staff

ke

alamat

email

membership.training@greatindonesia.org.
8. GO CITY disahkan oleh Direktur Eksekutif GREAT setiap saat melalui
mekanisme Rapat Koordinasi Staff apabila PRINSIP dan ALUR telah
terpenuhi dan dibuktikan dengan alat verifikasi yang memadahi.
9. Setelah disahkan, GO CITY dapat membuat akun media sosial dengan
menggunakan nama GO tersebut yang akan ditautkan kepada akun
media sosial GREAT yang lain.
10.
GO CITY dapat dibekukan oleh Direktur Eksekutif GREAT setiap
saat melalui mekanisme Rapat Koordinasi Staff apabila dalam jangka
waktu 12 bulan sejak disahkan tidak melaksanakan seluruh Program
Kerjanya.
11.
GO CITY dapat di-reaktivasi oleh Direktur Eksekutif GREAT
apabila Pengurus dan/atau aktivis GO CITY dapat menunjukkan itikad
baik

&

komunikasi

melanjutkan

Program

intensif

dengan

Kerjanya

GREAT

selambatnya

MTO

staff

untuk

12

bulan

sejak

dibekukan, untuk seterusnya.
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12.

GO CITY dapat dibubarkan oleh Direktur Eksekutif GREAT setiap

saat melalui mekanisme Rapat Koordinasi Staff apabila dalam waktu
12 bulan sejak dibekukan tidak ada lagi anggota GREAT yang aktif di
dalamnya dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program
Kerjanya.
13.
GO CITY dapat didirikan kembali dengan memulai mekanisme
pembentukan GO CITY dari awal.
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