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PENDAHULUAN

Apa tujuan dokumen ini? 
 

Tujuan dokumen ini adalah menjelaskan standar  dasar akuntabilitas Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) anggota Konsil LSM Indonesia dan bagaimana LSM 

bisa melaksanakan standar dasar akuntabilitas tersebut. 

 

Siapa yang bisa menggunakan dokumen 

ini? 
 

Dokumen ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus(Board), manajemen, dan 

staf dari anggota Konsil LSM Indonesia. Namun harapannya juga berguna bagi 

Pengurus (Board), manajemen, dan staf dari komunitas LSM di seluruh 

Indonesia. 
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Apa isi dokumen ini? 
 

Ada 4bagian dalam dokumen ini yaitu: 

1. Pendahuluan. 

Bagian ini berisi informasi dasar tujuan penyusunan Standar, siapa yang 

dapat menggunakan dokumen ini serta gambaran umum isi. 

2. Landasan Pemikiran. 

Bagian ini berisi informasi tentang konsep akuntabilitas, sejarah 

akuntabilitas LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh Konsil 

LSM Indonesia. 

3. Standar akuntabilitas LSM. 

Bagian ini memberikan informasi tentang standar akuntabilitas, isi 

standar akuntabilitas yaitu syarat dan verifikasi dan bagaimana standar 

tersebut dilaksanakan. 

4. Penilaian standar akuntablitas LSM. 

Proses penilaian dilakukan termasuk metode, pelaksanaan, dan 

bagaimana hasil penilaian digunakan. 

Tentang Konsil LSM Indonesia 
Konsil LSM didirikan pada tahun 2010 dengan visi terwujudnya kehidupan 

LSM yang sehat dan kuat, yakni LSM yang hidup dalam lingkungan politik 

dan hukum yang bebas dan demokratis berdasarkan hukum, dan mampu 

mempraktekktan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas demi 

meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan 

organisasi masyarakat sipil. 

 

Siapa anggotanya? 

Saat ini anggotanya berjumlah 98 LSM yang memiliki fokus pada berbagai 

isu seperti isu kesehatan, lingkungan, pemenuhan hak anak, advokasi 

pemenuhan Hak Asasi Manusia, pendidikan, pemberdayaan perempuan, 

penguatan ekonomi masyarakat pedesaan,dan lain-lain.  

 

Bagaimana pendekatan untuk menjadi akuntabel? 

Pengaturan secara mandiri atau self-regulation  melalui internalisasi dan 

penegakan Kode Etik Konsil LSM, dan penerapan Standar Dasar 

Akuntabilitas LSM. 
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LANDASAN PEMIKIRAN

Apa itu akuntabilitas?  
 

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban para pengambil 

keputusan baik di pemerintahan, sektor swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil 

kepada para pemangku kepentingan dan publik atas setiap tindakan dan 

perilaku yang dilakukakannya. Secara umum, akuntabilitas juga dimaknai 

sebagai kewajiban untuk menjelaskan dasar pembenaran atas sebuah tindakan 

atau prilaku (justify conduct) yang dilakukannya. 

 

Akuntabilitas juga meliputi pemberian kesempatan kepada orang lain untuk 

menilai tindakan tersebut dan memutuskan apakah tindakan yang dilakukan itu 

mengandung kebenaran.  
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Mengapa akuntabilitas penting bagi 

LSM?  
Penting sekali LSM melakukan tindakan akuntabilitas karena LSM tidak bisa 

berfungsi secara efektif tanpa struktur dan proses akuntabilitas yang kuat. LSM 

yang memiliki struktur dan proses akuntabilitas yang kuat dapat menghindari 

potensi tindak korupsi dan praktek negatif lainnya. Selanjutnya, sebuah LSM 

yang akuntabel, bersedia mendengarkan keluhan masyarakat dampingan yang 

dilayaninya.  

 

Dengan demikian, pengembangan akuntabilitas LSM tidak dimaksudkan untuk 

tujuan pencapaian akuntabilitas itu sendiri tetapi untuk meningkatkan efektifitas 

pelayanan yang dilakukan LSM kepada masyarakat penerima manfaatnya. 

 

Pengertian akuntabilitas LSM 
Akuntabilitas bagi LSM adalah kewajiban LSM untuk menjelaskan dasar 

pembenaran tindakan yang diambilnya (termasuk oleh stafnya) kepada orang di 

luar organisasi dan memberikan kesempatan kepada orang luar untuk 

memutuskan pembenaran atas tindakan tersebut, dan bertanggung jawab atas 

pertanyaan dari orang luar organisasi, serta memberi respon atas masukan yang 

diberikan orang luar kepadanya.  

 

Akuntabilitas LSM juga dipahami sebagai kewajiban LSM untuk menjelaskan 

dasar pembenaran (sesuai prinsip dan aturan dianut) sikap, prilaku dan 

keputusan-keputusan yang diambilnya serta memberi kesempatan kepada 

publik menilai dan menyampaikan keluhan.  

 

Supaya akuntabilitas bisa dilakukan oleh orang di luar organisasi secara efektif, 

LSM sendiri harus melakukan praktek akuntabilitas di dalam organisasi.  

 

Sejarah akuntabilitas LSM 
Perdebatan global tentang perlunya akuntabilitas LSM telah menguat sejak lama. 

Menurut Steve Charnovits, karena LSM telah melakukan perannya secara 

internasional selama lebih dari 2 abad, ada banyak tonggak yang dapat dijadikan 

titik tolak diskusi tentang akuntabilitas. Berbagai pandangan kritis disampaikan 

baik oleh kalangan media, politisi, ilmuwan, ekonom, dan lain sebagainya 

terhadap pentingnya akuntabilitas LSM sejak LSM telah memainkan peranan 

penting di ranah internasional.  

 

Dari ulasan Charnovits, sejarah perdebatan tentang akuntabilitas LSM yang 

paling tua telah dimulai dari tahun 1891 ketika terbitnya Rerum Novarum, yakni 



 

5 
 

Ensiklik Paus Leo XIII tentang Modal dan Tenaga Kerja, yang mempengaruhi 

pengawasan pada serikat buruh saat itu. Ensiklik itu membedakan antara 

’masyarakat sipil’ dan ‘masyarakat-masyarakat kecil’ (lesser societis) berupa 

perkumpulan-perkumpulan swasta yang merujuk pada serikat-serikat pekerja, 

para majikan serta yayasan-yayasan sosial. Dikatakan dalam dokumen tersebut 

bahwa “harapan cerah di masa depan asalkan perkumpulan-perkumpulan yang 

telah kami uraikan itu dapat terus tumbuh dan tersebar dan diperintah secara 

baik dan bijaksana”. (Jordan, 2006). 

 

Dalam 2 dekade terakhir, diskursus tentang akuntabilitas LSM di tingkat global 

menjadi diskusi yang kembali hangat setelah The Economist, pada tahun 2000 

mengeluarkan pernyataan bahwa “LSM dapat melakukan kesalahan karena 

mereka tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun kemudian, majalah yang 

sama juga menerbitkan sebuah essai penting “ Who guards the Guardian” dan 

New York Times, pada 21 Juli 2003 menulis editorial bahwa: ”LSM sekarang 

sudah menjadi bagian dari struktur kekuasaan juga”. Mereka menerima dana 

dari masyarakat, memperjuangkan kebijakan yang mereka katakan untuk 

kepentingan masyarakat, dan setelah mereka menjadi bagian dari landskap 

politik mapan di seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai kewajiban 

untuk menjadi akuntabel dan transparan terhadap masyarakat.  

 

Di Indonesia, perhatian dan respon dari komunitas LSM terhadap isu 

akuntabilitas LSM juga telah dimulai sejak tahun 1994, yang ditandai lahirnya 

sebuah dokumen kode etik LSM dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan 

oleh Bina Desa di Bogor. Namun, konsensus yang telah dibangun terhadap kode 

etik ini cenderung kurang bergema di tengah komunitas LSM Indonesia. Pasca 

tahun 1998, diskursus tentang akuntabilitas LSM ini kembali menguat, untuk 

merespon berdirinya ribuan organisasi baru yang menyebut dirinya LSM dengan 

macam-ragam motif dan karakter yang sebagiannya bertentangan dengan misi 

dan prinsip-prinsip layaknya sebuah LSM. Kecenderungan baru ini telah 

berdampak serius terhadap reputasi komunitas LSM Indonesia, meski hanya 

sebagian organisasi yang berperilaku negatif namun implikasinya sangatlah luas. 

Dalam waktu singkat, kepercayaan dan kredibilitas komunitas LSM Indonesia 

yang telah dibangun dan dijaga runtuh. 

 

Sejumlah komunitas LSM tidak tinggal diam menghadapi persepsi dan opini 

negatif yang mulai terbentuk terhadap LSM. Sebagai organisasi yang 

mengandalkan pengaruh dan kekuatan gerakannya di atas kepercayaan publik, 

komunitas LSM sangat berkepentingan membangun reputasi dan legitimasi yang 

kokoh. Inisiatif dimulai pada tahun 1999, diprakarsai oleh Konsorsium 

Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) di Sumatera Barat dengan 

mengembangkan pedoman prilaku melalui pendekatan pengaturan secara 

mandiri (self regulation), LP3ES menginisiasi Jaringan LSM untuk Kode Etik di 
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beberapa provinsi di Indonesia (2002), TIFA bekerjasama dengan USC Satu 

Nama melahirkan instrumen Tango (2004). Selanjutnya sejumlah aktivis dan 

organisasi yang terlibat dalam inisiatif tersebut membentuk Kelompok Kerja 

untuk Akuntabilitas OMS yang kemudian bersama 94 LSM di 14 provinsi 

melahirkan Konsil LSM Indonesia dengan salah satu misi utama memperluas 

kesadaran dan meningkatkan kemampuan serta praktek akuntabilitas 

komunitas LSM Indonesia. 

 

Bagaimana LSM melakukan tindakan 

akuntabilitas?  
 

Contoh yang berikut, menjelaskan dua cara bahwa LSM melakukan tindakan 

akuntabilitas.  

 

1. Direktur Eksekutif organisasi menjelaskan kegiatan operasional kepada 

Board dalam pertemuan yang diadakan setiap enam bulan, dan 

perwakilan Board menanyakan pertanyaan kepada Direktur Eksekutif 

tentang kegiatan tersebut.  

2. Organisasi melaporkan kegiatannya di websitenya, dan memberikan 

kesempatan kepada publik untuk mengajukan pengaduan tentang staf 

dan kegiatan organisasi.  

 

Gambaran akuntabilitas: siapa, apa & bagaimana?  
Gambar di atas menjelaskan tentang bagaimana anggota LSM menjalakan 

akuntabilitasnya. 

 

Hal yang penting adalah: Siapa yang melakukan tindakan akuntabilitas dan 

kepada siapa? akuntabel untuk apa? dan bagaimana proses menjadi akuntabel di 

dalam organisasi. 

 

1. Siapa? 

 

Peter Spiro mencoba menjelaskan masalah akuntabilitas LSM dengan bertanya 

kepada siapa akuntabilitas itu ditujukan. Menurut dia, LSM hendaknya akuntabel 

terhadap konstituennya dan proses kegiatannya, yang dikenal dengan 

akuntabilitas internal dan eksternal.  

 

2. Struktur akuntabilitas di dalam organisasi (internal) 

 

Dalam organisasi dengan bentuk Perkumpulan atau perhimpunan, arah 

akuntabilitas adalah sebagai berikut: Anggota akuntabel kepada Badan Pengurus 
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(Board), Badan Pengurus akuntabel kepada Manajemen, Manajemen akuntabel 

kepada Staf. 

 

 
 

Dalam konteks Yayasan, anggota tidak dikenal namun memiliki satu badan lain 

yang disebut Badan Pembina. Badan Pembina harus dipisahkan dari Badan 

Pengurus dan Badan Pengawas. Arah akuntabilitas dalam organisasi dengan 

bentuk Yayasan adalah sebagai berikut: Badan Pembina (Board) akuntabel 

kepada Badan Pengurus/Manjemen, Badan Pengurus/Manajemen akuntabel 

kepada Staf. 

 

 
 

 

Anggota

Pengurus 
(Board)

Manajemen

Staf

Dewan 
Etik/Pengawas

Badan Pembina 
(Board)

Badan 
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Badan Pengawas 
(Board)
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u
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b
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Dalam hal yayasan yang menerapkan pemisahan antara Badan Pengurus dengan 

Manajemen (yang umum dikenal dengan nama Pelaksana Harian), maka arah 

akuntabilitas dimulai dari Badan Pembina kepada Badan Pengurus, Badan 

Pengurus kepada Manajemen, dan Manajemen kepada Staf. Dalam praktek 

yayasan seperti ini, ada 3 badan yang berfungsi sebagai Board yaitu Badan 

Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus meski ketiganya memiliki peran 

dan fungsi yang berbeda satu sama lain. 

 

Penting untuk diingat bahwa organisasi harus secara jelas memisahkan badan 

dan personil Board, yaitu mereka yang memiliki fungsi untuk membuat 

kebijakan strategis organisasi dan melakukan pengawasan, dengan Manajamen 

dan staf, sebagai pelaksana. Hal ini penting untuk menjaga agar fungsi check and 

balance dalam organisasi dapat berjalan optimal. 

 

3. Akuntabel Untuk Apa?  

 

Untuk hal apa saja organisasi perlu akuntabel? Hal-hal yang harus 

dipertanggungjawabkan adalah keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan 

organisasi, dimana kedua hal tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip yang dianut.  

 

4. Bagaimana proses akuntabilitas dilakukan?  

 

Proses akuntabilitas di dalam organisasi yaitu di antara unsur-unsur organisasi 

seperti yang terlihat dalam struktur di atas, dilakukan melalui pertemuan 

tahunan, laporan tahunan dan/atau bulanan baik narasi maupun keuangan, dan 

lain-lain.  

 

Sedangkan proses akuntabilitas kepada pihak lain di luar organisasi yang antara 

lain terdiri dari Donor (kalau LSM didanai oleh donor), Kelompok masyarakat 

dampingan, Pemerintah, pihak swasta dan publik secara keseluruhan dilakukan 

melalui pemberian informasi secara teratur mengenai organisasi mencakup 

program dan keuangan, serta mempublikasikan laporan tahunan baik narasi 

maupun keuangan termasuk hasil auditnya. 

 

Secara terencana, para pihak terkait yang berasal dari luar organisasi ini 

terutama masyarakat dampingan terlibat dalam perencanaan strategis lembaga. 

Masyarakat dampingan khususnya wajib terlibat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan monev program karena umumnya mereka merupakan 

penerima manfaat program LSM tersebut.  
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Kode Etik Konsil LSM dan Standar Dasar 

Akuntabilitas LSM 
 

Apa itu Kode Etik Konsil LSM?  
Kode Etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari seperangkat nilai-

nilai/prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

oleh seluruh elemen organisasi dan anggota Konsil LSM Indonesia baik secara 

kelembagaan maupun individual.  

 

Mengapa Kode Etik LSM dikembangkan?  
Agar LSM menjadi lebih akuntabel, efektif dan efisien dalam memberi pelayanan 

sesuai dengan keperluan dan hak masyarakat, serta mengurangi potensi tindak 

korupsi dan praktek negatif lainnya.  

 

Pengalaman Assessment Kode Etik Konsil LSM 
Konsil LSM Indonesia telah melakukan penilaian (assessment) awal terhadap 

penerapan Kode Etik Konsil LSM pada Juli 2011 – Maret 2012 kepada 96 

anggotanya. (Catatan: hanya 72 Lembaga yang berhasil di-assess). 

 

Tujuan utama penilaian tersebut adalah menilai tingkat pelaksanaan kode etik 

oleh setiap anggota supaya kekuatan/potensi dan kelemahan lembaga dipahami, 

sehingga lebih mudah menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk 

peningkatan kapasitas organisasi. 

 

Hasil penilaian ini telah dipublikasikan secara internal di kalangan lembaga 

anggota karena berbagai pertimbangan diantaranya masih perlunya dilakukan 

perbaikan terhadap prosesnya sehingga hasil penilaian yang diperoleh valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan.   

 

Konsil LSM Indonesia telah melakukan revisi atas panduan proses pelaksanaan 

penilaian awal tersebut guna mempersiapkan pelaksanaan penilaian berikutnya 

pada tahun 2014. Revisi ini telah dilakukan sejak pertengahan 2012. Panduan 

hasil revisi ini telah menghasilkan Standar Dasar Akuntabilitas: panduan untuk 

LSM anggota Konsil LSM Indonesia. Dokumen ini juga dilengkapi dengan 

Panduan untuk penilai (assessor) khusus untuk melakukan penilaian di 

lapangan, dan Panduan Teknis Penilaian Sekretariat Konsil LSM Indonesia. 
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Apa itu Standar Dasar Akuntabilitas LSM? 
Standar Dasar Akuntabilitas LSM adalah tingkat kualitas praktek dasar yang 

diperlukan LSM anggota supaya menjadi organisasi yang akuntabel. Kode etik 

Konsil LSM merupakan dasar pengembangan standar akuntabilitas LSM ini.  

 

Standar dasar ini dikembangkan oleh Konsil LSM berdasarkan keyakinan bahwa 

LSM harus memiliki standar yang tinggi dalam melakukan kegiatannya yang 

mengacu pada nilai, prinsip, aturan hukum/norman, dan ketentuan-ketentuan 

lain yang umum diterima di kalangan LSM. Beberapa panduan akuntabilitas 

sudah dikembangkan oleh berbagai organisasi di dunia misalnya 2010 HAP 

Standard in Accountability and Quality Management, dan OXFAM GB 

Accountability Starter Pack. Sementara di level nasional ada Panduan 

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan yang disusun oleh 

PIRAC, dkk. Dari semua pembelajaran tersebut, dan mengacu pada Kode Etik 

Konsil LSM, maka disusunlah tujuh Standar dasar akuntabilitas LSM yang 

menjadi panduan bagi anggotanya untuk menjadi akuntabel. 

 

Dibandingkan dengan Kode Etik Konsil yang lebih kompleks secara konsep, lebih 

abstrak untuk diukur, dan luas cakupannya, maka standar dasar ini lebih 

sederhana, terukur, dan dapat diverifikasi. Ketentuan-ketentuan yang 

dimasukkan ke dalam standar dasar ini merupakan ketentuan minimum yang 

harus dilakukan oleh seluruh anggota Konsil LSM Indonesia.  

 

Ke-7 standar dasar akuntabilitas LSM tersebut adalah:  

 

Standar 1: Tata pengurusan yang baik 

Standar 2: Manajemen staf yang profesional 

Standar 3: Manajamen Keuangan yang Terbuka dan Terpercaya 

Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat Dampingan dalam Pengambilan 

Keputusan Organisasi 

Standar 5: Penanganan Pengaduan 

Standar 6: Transparansi Informasi 

Standar 7: Pencegahan Konflik Kepentingan 

 

Apa isi standar?  
Setiap ‘standar’ berisi informasi tentang syarat dan verifikasi bagaimana standar 

diterapkan. Syarat adalah praktek yang harus dilakukan atau dokumen yang 

harus ditulis oleh organisasi untuk menerapkan standar dasar akuntabilitas LSM. 

Verifikasi adalah bukti yang diperlukan untuk melihat apakah syarat sudah 

dipenuhi atau belum, misalnya, adanya dokumen, atau wawancara dengan staf. 

Bukti ini diperlukan oleh penilai supaya mudah untuk menilai penerapan 

akuntabilitasnya.  
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Mengapa standar dinilai?  
Standar akuntabilitas harus dinilai untuk melihat kekuatan/potensi dan 

kelemahan organisasi, sehingga lebih mudah menentukan langkah-langkah yang 

dapat diambil dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga.  

 

Penilaian oleh pihak luar dapat memberikan perspektif yang berbeda yang 

mungkin tidak bisa dilihat oleh organisasi sendiri, dan untuk memastikan 

pengecekan standar ini independen.  

 

Apa manfaat penilaian standar ini bagi LSM? 
LSM umumnya mungkin merasa terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu 

menuliskan kebijakan organisasi, melaksanakan kebijakan atau menyiapkan dan 

melakukan penilaian daripada pemberian pelayanan langsung terhadap 

masyarakat. 

 

Meskipun begitu, untuk memperkuat posisi dan peran organisasi masyarakat 

sipil dan mendukung pencapaian cita-cita LSM mewujudkan demokrasi yang 

substantif, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial di Indonesia, kita perlu melihat 

praktek internal organisasi. Dampak pelayanan LSM sangat mungkin lebih baik 

kalau organisasi dijalankan secara baik.  

 

Selanjutnya, organisasi yang memiliki sistem organisasi yang efektif, lebih 

mungkin mendapat dana dari donor dan publik serta bisa berkelanjutan dalam 

jangka panjang.  

 

Mengapa penilai berasal dari anggota?  
Penilaian dilakukan oleh orang yang berasal dari anggota Konsil LSM Indonesia 

dan sengaja dipilih dari anggota dengan alasan mereka lebih mengerti mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan LSM. Dengan cara ini, selain biayanya lebih 

murah dibandingkan dengan menggunakan konsultan profesional, penilai dari 

sesama anggota juga berguna untuk meningkatkan ketrampilan anggota dalam 

melakukan penilaian dan secara tidak langsung mereka menginternalisasi isi 

standar yang sangat mungkin akan memperkuat penerapan standar tersebut di 

lembaganya masing-masing. 

 

Apa hubungan Kode Etik dan Standar Akuntabilitas? 
Pada tahun 2013 dikembangkan Standar Dasar Akuntabilitas LSM: Panduan 

bagiLSM anggota Konsil LSM Indonesia. Standar dasar ini merupakan produk 

baru yang dihasilkan setelah pelaksanaan penilaian awal atas penerapan Kode 

Etik Konsil LSM pada 2011-2012 yang lalu. Dari hasil review atas instrumen 
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penilaian tersebut, ditemukan bahwa ada kesulitan mengukur penerapan Kode 

Etik karena konsepnya yang kompleks dan ada kemungkinan dipraktekkan 

secara berbeda di setiap lembaga anggota. Apalagi anggota Konsil LSM sangat 

bervariasi, ada yang besar dan ada yang kecil, dan mereka bekerja dalam 

berbagai bidang yang berbeda-beda. 

 

Standar dasar akuntabilitas ini dikembangkan untuk mempermudah lembaga 

menerapkan akuntabilitas yang merupakan inti dari Kode Etik. Standar dasar ini 

diukur memakai metode ‘peer-review’. Kuesioner dikembangkan berdasarkan 

standar tersebut. Kuesioner ini mudah digunakan karena didasarkan pada 

prinsip akuntabilitas yang dilengkapi syarat-syarat penerapan akuntabilitas oleh 

LSM anggota yang lebih mudah dipraktekkan dan mudah diverifikasi.  

 

Pengembangan berbagai instrumen ini dibuat berdasarkan pengalaman, 

dokumen, dan instrumen yang sudah ada di Indonesia yaitu:  

 1999: Pedoman Perilaku LSM (Konsorsium Pengembangan Masyarakat 

Madani (KPMM)), Padang. 

 2002: Jaringan LSM untuk Kode Etik (LP3ES). 

 2004: TANGO (Satunama bersama TIFA). 

 2008: Kelompok Kerja Untuk Akuntabilitas. 

 

Selain referensi di atas, beberapa alat yang sudah dirumuskan oleh LSM-LSM 

internasional yaitu Humanitarian Accountability Partnership dan Australian 

Council for International Development juga dipakai sebagai referensi untuk 

mengembangkan standar akuntabilitas ini. 
  



 

13 
 

 

 

 

 

 

STANDAR DASAR 

AKUNTABILITAS LSM 
 

Tujuh standar dasar akuntabilitas LSM: 
 

Standar 1 Tata pengurusan yang baik 

Standar 2 Manajemen staf yang profesional 

Standar 3 Manajamen keuangan yang terbuka dan terpercaya 

Standar 4 Partisipasi bermakna masyarakat dampingan dalam pengambilan 

keputusan organisasi 

Standar 5 Penanganan pengaduan 

Standar 6 Transparansi informasi 

Standar 7 Pencegahan konflik kepentingan 

 

Setiap standar akan terdiri dari 4 bagian yaitu: 

1. Standar ini tentang apa? 

2. Pentingnya setiap standar. 

3. Syarat untuk menerapkan standar. 

4. Bagaimana organisasi bisa menerapkan standar. 



 

14 
 

Standar 1:  

Tata Pengurusan yang Baik 
Organisasi memiliki pengurus yang mengurus 

organisasi sesuai dengan aturan organisasi dan 

aturan hukum. 

 

Standar ini tentang apa?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur yang sangat mendasar untuk menjamin tata pengurusan LSM 

berjalan sesuai dengan tujuan berdirinya sebuah LSM adalah: 

1. Non pemerintah: 

o Anggota Board yang berasal dari aparatur sipil negara 

(ASN) lainnya tidak boleh melebihi 30 persen. 

o Direktur Eksekutif dan anggota Eksekutif lainnya yang 

bekerja sebagai pegawai  tetap atau yang menerima 

gaji/imbalan secara teratur tidak boleh merangkap 

sebagai aparatur sipil negara. 

2. Non Partisan: 

o Board dan Eksekutif LSM  tidak boleh merangkap 

menjadi pengurus partai politik. 

o Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merangkap 

jabatan-jabatan politik (Pimpinan nasional dan daerah, 

dan anggota legislatif dari pusat sampai kabupaten). 

o Anggota Board atau Eksekutif yang ingin mencalonkan 

diri untuk jabatan politik harus mengundurkan diri 

terlebih dahulu sekurang-kurang 3 (tiga) bulan 

sebelum pencalonan diajukan. 

3. Kerelawanan: 

o Board LSM pada dasarnya adalah individu-individu 

yang bekerja secara sukarela, dan oleh karena itu dalam 

menjalankan fungsinya sebagai Board tidak berhak 

memperoleh gaji, honorarium, atau imbalan lain yang 

diberikan secara rutin. 
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Poin 1 – 5 di atas merupakan prinsip-prinsip dasar LSM yang membedakannya 

dengan organisasi sosial lainnya dimana ciri non-pemerintah, non partisan, 

kesukarelawanan, keadilan gender, dan partisipasi komponen internal 

organisasi sangat mudah dikenali ciri-cirinya.  

 

Non Pemerintah: 

 

 Anggota Board yang berasal dari aparatur sipil negara lainnya tidak boleh 

melebihi 30 persen. 

o Kepada anggota Board LSM yang diakui mempunyai 

keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh LSM 

bersangkutan dapat diberikan honorarium sepanjang 

jelas-jelas ada kontribusi atau ouput tertulis yang 

dihasilkan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. 

4. Keadilan dan kesetaraan Gender: 

o LSM memiliki kebijakan tentang representasi dan 

partisipasi perempuan secara bermakna dalam jabatan 

Board dan top Eksekutif. 

5. Partisipasi komponen internal organisasi: 

o Direktur eksekutif melaksanakan rapat staf sekurang-

kurangnya satu bulan sekali secara partisipatif untuk 

menyusun perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan 

bulanan. 

o Staf terlibat dalam pembuatan keputusan strategis 

lembaga yang ditetapkan oleh Board dan Direktur 

eksekutif minimum yaitu dalam hal:Penyusunan dan 

pembahasan gaji, Memulai atau mengakhiri kerja sama 

dengan pihak lain, Pembahasan dan peninjauan SOP. 

6. Adanya struktur organisasi yaitu Board & Eksekutif yang 

dipisahkan secara jelas. 

7. Adanya aturan organisasiyang menjelaskan proses organisasi 

yang akan dijalankan.  

8. Pembatasan masa jabatan Board dan pimpinan eksekutif. 

9. Adanya pertemuan organisasi yang melibatkan semua unsur 

organisasi. 

10. Pertemuan Board. 

11. Mekanisme pertanggungjawaban antara Direktur Eksekutif dan 

Board. 

 



 

16 
 

 Direktur Eksekutif dan anggota Eksekutif lainnya yang bekerja sebagai 

pegawai tetap atau yang menerima gaji/imbalan secara teratur tidak 

boleh merangkap sebagai aparatur sipil negara. 

 

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM berdasarkan keyakinan 

bahwa LSM sebagai salah satu pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi 

menjadi penyeimbang pemerintah dan sektor swasta. Oleh karena itu, 

independensi LSM sangat penting. Salah satu caranya adalah meminimalisir 

jumlah ASN yang menjadi Board sampai dengan maksimal 30% dan melarang 

adanya personil di eksekutif yang merangkap jabatan sebagai ASN. Dasar 

pemikirannya adalah agar pengambilan keputusan penting/staregis organisasi 

tetap terjaga independensinya dan berorientasi pada prinsip-prinsip dasar 

posisi, peran, dan visi organisasi masyarakat sipil dan bukan untuk menjalankan 

program-program pemerintah. Pertimbangan lainnya adalah ASN yang menjadi 

Board masih dapat ditoleransi karena mereka tidak memiliki kewajiban untuk 

hadir dalam operasional organisasi sehari-hari sehingga memperkecil peluang 

mereka menggunakan waktu kerja sebagai pegawai pemerintah untuk 

kepentingan LSM.  

 

Dalam hal pelarangan sebagai eksekutif, hal ini didasarkan pada pemikiran 

bahwa sebagai ASN, dan sebagai eksekutif di sebuah LSM adalah 2 pekerjaan 

yang sama-sama membutuhkan curahan waktu 100 persen dan masing-masing 

mendapatkan gaji/imbalan secara rutin. Jika seseorang menjalankan 2 tugas ini 

sekaligus, maka sangat mungkin akan terjadi “korupsi” waktu dari salah satu 

posisi baik sebagai staf di LSM atau sebagai ASN. Oleh karena alasan tersebut, 

dan untuk menjamin karakteristik utama LSM sebagai organisasi non 

pemerintah, maka ASN dilarang menjabat sebagai staf eksekutif sebuah 

organisasi.  

 

Non Partisan: 

 

 Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merangkap menjadi pengurus partai 

politik. 

 Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merangkap jabatan-jabatan politik 

(Pimpinan nasional dan daerah, dan anggota legislatif dari pusat sampai 

kabupaten). 

 Anggota Board atau Eksekutif yang ingin mencalonkan diri untuk jabatan 

politik harus mengundurkan diri terlebih dahulu sekurang-kurang 3 

(tiga) bulan sebelum pencalonan diajukan. 

 

Selain Non Pemerintah, prinsip Non Partisan merupakan salah satu ciri penting 

LSM. Praktek non partisan yang paling mudah diukur adalah tidak 

dibolehkannya personil Board dan eksekutif merangkap jabatan sebagai (a) 
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pengurus partai politik, dan (b) jabatan politik mulai dari tingkat nasional 

sampai kabupaten/kota. Alasan yang mendasarinya sama dengan pelarangan 

dan pembatasan jumlah PNS yaitu untuk menjaga independensi organisasi, dan 

memininalisir potensi perilaku yang kurang akuntabel. Sementara untuk 

personil organisasi yang ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 

hal ini tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan harus non aktif 

atau mengundurkan diri dari organisasi minimum 3 bulan sebelum pencalonan 

diajukan. Selain untuk memberi keleluasaan kepada yang bersangkutan dalam 

penyiapan diri terlibat dalam pencalonan, syarat ini utamanya ditujukan untuk 

menjaga agar organisasi tetap pada koridornya, dan menghindarkan organisasi 

dari potensi disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 

akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik, khususnya kelompok penerima 

manfaat atasnya.  

 

Kerelawanan 

 

 Board LSM pada dasarnya adalah individu-individu yang bekerja secara 

sukarela, dan oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya sebagai Board 

tidak berhak memperoleh gaji, honorarium, atau imbalan lain yang 

diberikan secara rutin. 

 Kepada anggota Board LSM yang diakui mempunyai keahlian tertentu 

yang dibutuhkan oleh LSM bersangkutan dapat diberikan honorarium 

sepanjang jelas-jelas ada kontribusi atau ouput tertulis yang dihasilkan 

berdasarkan keahlian yang dimilikinya; 

 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua organisasi sosial adalah 

kerelawanan. Para Board merupakan orang-orang yang merepresentasikan 

kepentingan dari para pemilik organisasi yaitu komunitas. Karena LSM sejatinya 

tidak didirikan untuk kepentingan sekelompok orang yang merupakan pendiri 

dan pengurus organisasi tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

Oleh karena itu, para Board ini umumnya bekerja secara sukarela. Malahan 

dalam konteks organisasi yang semuanya volunteer seperti All-Volunteer 

Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang dibayar. Semuanya bekerja secara 

sukarela. Namun saat ini banyak LSM yang mempekerjakan orang-orang di 

bagian manajerial yang dibayar. Para profesional ini dibayar oleh organisasi 

untuk menjalankan operasional organisasi, dan mereka harus akuntabel pada 

board sehingga board bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 

“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan kepentingannya. Oleh karena 

itu, board umumnya bekerja secara sukarela. 

 

Keadilan dan kesetaraaan gender 

 LSM memiliki kebijakan tentang representasi dan partisipasi perempuan 

secara bermakna dalam jabatan Board dan top Eksekutif. 
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Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya dalam pelaksanaan program 

tetapi juga dalam praktek internal organisasi. Penerapan prinsip Keadilan 

gender dalam pelaksanaan program terlihat dari keterlibatan perempuan secara 

bermakna dalam perencanaan sampai pelaksanaan program. Sementara dalam 

praktek internal governance organisasi terlihat dari adanya kebijakan 

representasi perempuan dalam kepengurusan dan level pimpinan organisasi. 

 

Partisipasi komponen internal organisasi 

 Direktur eksekutif melaksanakan rapat staf sekurang-kurangnya satu 

bulan sekali secara partisipatif untuk menyusun perencanaan kegiatan 

dan evaluasi kegiatan bulanan. 

 Staf terlibat dalam pembuatan keputusan strategis lembaga yang 

ditetapkan oleh Board dan Direktur eksekutif minimum yaitu dalam hal: 

a. Penyusunan dan pembahasan gaji. 

b. Memulai atau mengakhiri kerja sama dengan pihak lain. 

c. Pembahasan dan peninjauan SOP. 

 

Partisipasi tidak hanya dimaknai dalam arti keterlibatan secara fisik atau secara 

prosedural, namun lebih dari itu, partisipasi staf dalam internal organisasi 

khususnya dalam pengambilan keputusan strategis organisasi harus dalam arti 

substansial dimana tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 

pandangan, dan keberatannya dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 

penentuan keputusan organisasi. 

 

Berbagai organisasi memiliki metode beragam dalam membangun partisipasi 

komponen internal staf. Ada yang dilakukan secara berjenjang, dimana sebuah 

ide yang diharapkan masukannya dibahas di rapat staf tanpa dihadiri oleh tim 

manajemen dan direktur, namun hasilnya selanjutnya dibawa dalam rapat 

manajemen sebagai bahan masukan. Praktek seperti ini biasanya dilakukan di 

organisasi yang memiliki sejumlah staf yang cukup besar. Sedangkan untuk 

organisasi yang stafnya relatif sedikit, proses penjaringan pandangan dan 

pendapat staf dilakukan secara langsung atau bersama-sama mulai dari staf 

sampai top eksekutif yang selanjutnya dibahas oleh top eksekutif dengan board 

untuk selanjutnya disahkan/ditandatangani. 

 

Struktur Organisasi 

 

Di Indonesia, LSM umumnya memilih satu dari 2 jenis badan hukum organisasi 

nirlaba yaitu Yayasan atau Perkumpulan.Yayasan dan Perkumpulan ini memiliki 

unsur-unsur yang sedikit berbeda seperti diuraikan di bawah ini: 
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Perbedaan elemen antara yayasan & perkumpulan. 

 

Yayasan dan Perkumpulan memiliki Board. Board adalah kelompok orang yang 

berperan sebagai alat pengambil keputusan untuk lembaga. 

 

Di dalam organisasi dengan bentuk Perkumpulan, Board dipilih oleh Anggota 

melalui Pertemuan Anggota atau Kongres. Di organisasi yang berbentuk 

Yayasan, Board umumnya adalah para pendiri. Seorang staf dari Eksekutif, tidak 

boleh juga menjadi perwakilan Board. Semua perwakilan dari Board, dan semua 

staf dari Eksekutif harus berbeda. 

 

Namun dalam Yayasan, ada beberapa praktek yang diterapkan sesuai dengan 

struktur yang dimiliki seperti dalam gambar di bawah. Ada yayasan yang 

meletakkan Pengurus sebagai bagian dari Board (Struktur Yayasan Lama, dan 

struktur Yayasan Baru bentuk 1). Namun ada juga yang meletakkan Pengurus 

sebagai eksekutif (struktur Yayasan baru model 3 dan 4). Untuk itu, meski dari 

segi nama Badan Pengurus bisa saja merupakan Board atau Ekskutif, hal yang 

penting dilihat adalah fungsi yang mereka jalankan. Keempat bentuk struktur 

Yayasan

Badan Pembina

Badan Pengawas

Dewan Pengurus

Perkumpulan

Anggota

Board

Eksekutif

Istilah penting 
 
 Keanggotaan adalah kelompok orang yang menjadi anggota lembaga.  
 Board adalah kelompok orang yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk 

lembaga.  
 Eksekutif adalah kelompok orang (terdiri dari manajamen dan staf) yang melaksanakan 

kegiatan yang diputuskan Board.  
 
Istilah Board dan Eksekutif tersebut akan dipakai dalam dokumen ini.  
 
 Banyak istilah yang dipakai di Indonesia untuk merujuk padaBoard dan Eksekutif.  
 Board juga dikenal sebagai ‘Badan Pengurus’ (di Perkumpulan) dan ‘Badan Pembina’ 

dan ‘Badan Pengawas’ di Yayasan.  
 Eksekutif juga dikenal sebagai ‘Manajamen/staff’, ‘Dewan Pengurus’.  
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Yayasan yang dipakai oleh sejumlah LSM di Indonesia dapat dilihat di 4 gambar 

di bawah ini: 

 

a. Struktur model lama 

 

Struktur Yayasan Model Lama

PENDIRI

PENGURUS

1. …………

2. …………

3. …………

TOP

MANAGER

FinancialR & D

DIV DIV DIV DIV

Policies Maker

Operational

 
 

b. Struktur model baru: bentuk 1. 

 

Struktur Yayasan Baru 
(alternative I)

Pembina

Pengawas

Pengurus

R & D Finance

Div Div Div Div

Director

Policies Maker

Operational /

Executive
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c. Struktur model baru: bentuk 2. 

 

Struktur Yayasan Baru
(alternative II)

Pembina

Pengawas

R & D
Finance / 

Supporting

system

Pengurus

Div Div Div Div

Policies Maker

Operational /

Executive

 
 

d. Struktur model baru: bentuk 3. 

 

Struktur Yayasan Baru
(alternative III)

Pembina

Pengawas

Pengurus

R & D Finance

Div Div Div Div

B A M U S

Policies Maker

Operational /

Executive

K  a  r  y  a  w  a  n   /  S  t  a  f  f
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Aturan Organisasi 

 

Dokumen AD dan ART adalah dua dokumen tertulis yang harus dimiliki oleh 

organisasi dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana organisasi harus 

dijalankan. 

 

Dokumen-dokumen tersebut harus disetujui oleh Board dan keanggotaan. 

Penting sekali dokumen tersebut bisa mudah diakses dan dibaca oleh semua staf 

dan Board. 

 

Perbedaan antara dokumen AD dan ART dijelaskan dalam gambar yang berikut:  

 

 
 

Berdasarkan UU Yayasan dan UU Ormas, Anggaran Dasar organisasi berisi paling 

tidak hal-hal sebagai berikut: 

 

UU Yayasan UU Ormas 

a. nama dan tempat kedudukan; 

b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai 

maksud dan tujuan tersebut; 

c. jangka waktu pendirian; 

d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari 

kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau 

benda; 

e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan; 

f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan 

penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan 

Pengawas; 

g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan 

Pengawas; 

h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan; 

i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 

j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan 

k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran 

kekayaan Yayasan setelah pembubaran. 

a. nama dan lambang; 

b. tempat kedudukan; 

c. asas, tujuan, dan fungsi; 

d. kepengurusan; 

e. hak dan kewajiban 

anggota; 

f. pengelolaan keuangan; 

g. mekanisme penyelesaian 

sengketa dan 

pengawasan internal; dan 

h. pembubaran organisasi. 

 

 

 

Anggaran Dasar (AD) 
Berisi aturan dasar organisasi

Anggaran Rumah Tangga (ART)
Berisi rincian atau aturan pelaksana dari AD
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Pembatasan masa jabatan Board dan pimpinan eksekutif 

 

Masa jabatan board dan pimpinan eksekutif maksimal adalah 2 kali menjabat 

dan setip periode maksimal selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 

Yayasan dan mengacu pada kebiasaan umum. 

 

Bagi Konsil LSM yang meyakini prinsip demokrasi maka pergantian 

kepengurusan adalah salah satu prosedur demokrasi yang perlu terus 

dilaksanakan oleh organisasi. 

 

Selain untuk alasan prosedural, pembatasan masa jabatan dapat menghindarkan 

orang dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan akibat dari terlalu 

panjangnya masa jabatan yang secara langsung berdampak pada semakin 

besarnya kekuasaan yang dimilikinya. 

 

Pertemuan Organisasi 

 

Pertemuan organisasi dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 

pengambilan keputusan penting. Pertemuan ini harus melibatkan unsur-unsur 

Board, Eksekutif, Keanggotaan (khusus untuk Perkumpulan), Sukarelawan, dan 

penerima manfaat/mitra. 

 

Keputusan penting yang dimaksud meliputi: 

Pengesahan AD/ART dan Penyusunan 

Program-program strategi (Rencana Strategis). 

Pengambilan keputusan penting organisasi 

harus dilakukan secara tepat sesuai dengan 

aturan organisasi. 

 

Pertemuan Board 

 

Board melakukan pertemuan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun. UU 

Yayasan mewajibkan Badan Pembina melakukan pertemuan sedikitnya satu kali 

setiap tahun. Sementara Perkumpulan lebih fleksibel karena landasan hukum 

tentang hal ini tidak tersedia. Namun untuk kepentingan pelaksanaan fungsi 

governing, Board perlu melakukan pertemuan secara rutin untuk memastikan 

Eksekutif melakukan mandatnya dengan baik.  

 

 

 

 

Renstra adalah daftar 
strategi-strategi yang 
diputuskan oleh 
organisasi untuk 
melakukan visi dan misi 
organisasi dalam jangka 
waktu tertentu. 
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Mengapa standar ini penting? 

 
Organisasi tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa Board dan mekanisme 

pengambilan keputusan yang efektif serta aturan organisasi yang tepat dan 

dilaksanakan. 

 

Board yang berfungsi baik memastikan keputusan organisasi dilakukan oleh 

semua orang bukan hanya satu atau dua orang saja. 

 

Jika dalam organisasi terdapat rangkap jabatan dimana satu orang menjabat 

sebagai Ketua Board sekaligus sebagai Direktur Eksekutif, maka tidak ada 

akuntabilitas dalam organisasi dan ini menunjukkan kekuasaan berpusat pada 

satu orang. 

 

Jika tidak ada pemisahan personil antara Board dan Eksekutif, korupsi mudah 

terjadi. 

 

Periodesasi jabatan Board, juga dibatasi selama maksimum 5 (lima) tahun, dan 

dapat menjabat maksimum 2 kali periode. Sama halnya dengan periodesasi 

pimpinan eksekutif selama maksimum 5 (lima) tahun, dan dapat menjabat 

maksimum 2 kali periode. Pembatasan masa jabatan ini penting untuk 

menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 

orang yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme). 

 

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh membantu organisasi untuk 

menghindari atau paling tidak meminimalisir konflik antara personil karena 

aturan organisasinya jelas dan memastikan kemantapan dalam bertindak. 

 

Pertemuan organisasi dimana semua unsur-unsur organisasi terlibat aktif, 

memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mempengaruhi keputusan 

organisasi dan untuk membicarakan permasalahan. 

 

Syarat untuk menerapkan standar ini 
 

Syarat Bukti Verifikasi 

1. Anggota Board yang berasal 

dari Aparatur Sipil Negara 

(ASN) tidak boleh melebihi 30 

persen. 

- Data diri pengurus. 

- Hasil wawancara. 

2. Direktur Eksekutif dan anggota - Laporan keuangan. 
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Eksekutif lainnya yang bekerja 

sebagai pegawai tetap atau 

yang menerima gaji/imbalan 

secara teratur tidak boleh 

merangkap sebagai ASN 

3. Board dan Eksekutif LSM tidak 

boleh merangkap menjadi 

pengurus partai politik. 

- Data diri pengurus. 

- Hasil wawancara. 

4. Board dan Eksekutif LSM tidak 

boleh merangkap jabatan-

jabatan politik (Pimpinan 

nasional dan daerah, dan 

anggota legislatif dari pusat 

sampai kabupaten). 

- Data diri pengurus. 

- Hasil wawancara. 

5. Anggota Board atau Eksekutif 

yang ingin mencalonkan diri 

untuk jabatan politik harus 

mengundurkan diri terlebih 

dahulu sekurang-kurang 3 

(tiga) bulan sebelum 

pencalonan diajukan. 

- Surat pengunduran diri/non 

aktif yang bersangkutan yang 

dipublikasikan ke pemangku 

kepentingan. 

6. Board LSM pada dasarnya 

adalah individu-individu yang 

bekerja secara sukarela, dan  

oleh karena itu dalam 

menjalankan fungsinya sebagai 

Board tidak berhak  

memperoleh gaji, honorarium, 

atau imbalan lain yang 

diberikan secara rutin. 

- Laporan keuangan  

7. Kepada anggota Board LSM 

yang diakui mempunyai  

keahlian tertentu yang 

dibutuhkan oleh LSM 

bersangkutan dapat diberikan 

honorarium sepanjang jelas-

jelas ada kontribusi atau ouput 

tertulis yang dihasilkan 

berdasarkan keahlian yang 

dimilikinya; 

- Kontrak kerja. 

- Laporan keuangan. 

- Hasil kegiatan (output). 
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8. LSM memiliki kebijakan dan 

praktek tentang representasi 

dan partisipasi perempuan 

secara bermakna dalam 

jabatan Board dan top 

Eksekutif.  

- AD/ART 

- Struktur organisasi  

 

9. Organisasi memiliki aturan 

dasar organisasi (AD/ART atau 

dokumen aturan lain yang 

setara) yang meliputi 

sekurang-kurangnya: 

a) Visi misi organisasi 

b) Program/strategi utama 

c) Mekanisme Pengambilan 

keputusan tertinggi  

d) Rapat rapat pengambil 

keputusan organisasi  

e) Periodesasi untuk jabatan 

Board dan direktur eksekutif 

f) Tugas & tanggung jawab 

(Board & Direktur Eksekutif) 

g) Pembagian Kewenangan 

(struktur organisasi).  

h) Hak dan kewajiban anggota 

(tidak berlaku untuk yayasan) 

i) Sumber perdanaan (etika 

penggalangan dana)  

Dokumen AD/ART hasil Pertemuan 

Tertinggi Organsiasi. 

 

 

10. Struktur organisasi terdiri dari 

sekurang-kurangnya 2 unsur, 

yaitu Board dan Eksektif; dan 

personil unsur-unsur tersebut 

harus dipisahkan.  

 

- Bagan struktur organisasi/ 

lembaga yang memperlihatkan 

pemisahan badan dan personil. 

- Surat Keputusan Pengangkatan 

Board dan Eksekutif. 

- Anggaran Dasar hasil Pertemuan 

Tertinggi organisasi. 

- Hasil Wawancara. 

11. Organisasi melaksanakan 

musyawarah besar/kongres/ 

pertemuan setara sebagai 

forum pengambilan keputusan 

tertinggi yang dihadiri oleh 

semua unsur organisasi yaitu 

board, eksekutif, relawan, 

- Daftar hadir kongres/mubes/ 

pertemuan setara lainnya 

- Notulen kongres/mubes/ 

pertemuan setara lainnya. 

- Wawancara dengan Board & 

Eksekutif 
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anggota (kecuali yayasan), 

perwakilan masyarakat 

dampingan/mitra maksimum 

sekali dalam 5 tahun.  

12. Organisasi memiliki ketentuan 

tentang periodesasi jabatan 

Board dan eksekutif paling 

lama 5 tahun dan maksimal 2 

kali masa jabatan. 

- Anggaran Dasar/ART minimum 

hasil pertemuan tertinggi 

organisasi. 

13. Organisasimelakukan 

pengambilan keputusan terkait 

hal-hal berikut dalam 

musyawarah besar/kongres/ 

pertemuan setara. 

a) Pengesahan AD/ART 

b) Pemilihan board didasarkan 

periodesasi jabatan Badan 

Pengurus yang disahkan 

AD/ART  

c) Perumusan program strategis 

d) Penerimaan atau penolakan 

laporan pertanggungjawaban 

program dan keuangan oleh 

board. 

- Notulen kongres/mubes/ 

pertemuan setara lainnya. 

- Wawancara dengan Board & 

Eksekutif. 

 

 

14. Organisasi melakukan rapat 

berkala board sekurang-

kurangnya sekali dalam 

setahun. 

 

- Surat Keputusan/Berita Acara  

Pengangkatan Board 

- Notulen rapat Board 

- Wawancara dengan Board & 

Eksekutif 

15. Organisasi harus memastikan 

tanggung jawab Board dan 

Eksekutif yang sekurang-

kurangnya meliputi:  

a) Board mengangkat dan 

memberhentikan Direktur 

eksekutif.  

b) Board memilih Direktur 

eksekutif berdasarkan 

periodesasi Direktur 

eksekutif yang disahkan di 

AD/ART.  

c) Board mengesahkan 

Wawancara dengan Board & staff 
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kegiatan dan anggaran 

tahunan yang disusun oleh 

Direktur eksekutif. 

d) Board menerima 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan program dan 

penggunaan anggaran dari 

Direktur eksekutif setiap 

tahun. 

e) Pengambilan keputusan 

oleh Direktur eksekutif 

dikomunikasikan kepada 

board seperti penetapan 

standar gaji, membangun 

dan/atau mengakhiri kerja 

sama dengan pihak lain, 

dan menyusun dan/atau 

mengubah SOP. 

16. Direktur eksekutif 

melaksanakan rapat staf 

sekurang-kurangnya satu 

bulan sekali secara partisipatif 

untuk menyusun perencanaan 

kegiatan dan evaluasi kegiatan 

bulanan. 

- Notulen rapat 

- Rencana kerja bulanan 

17. Staf terlibat dalam pembuatan 

kebijakan strategis lembaga 

yang ditetapkan oleh Board 

dan Direktur eksekutif 

minimum yaitu dalam hal: 

a. Penyusunan dan 

pembahasan gaji. 

b. Memulai atau mengakhiri 

kerja sama dengan pihak 

lain. 

c. Pembahasan dan 

peninjauan SOP. 

 Wawancara dengan staf.  

 Wawancara dengan perwakilan 

pengurus. 

 

Bagaimana menerapkan standar ini 
 

Beberapa langkah kongkrit dapat dilakukan oleh LSM untuk meningkatkan 

akuntabilitas lembaganya. 
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1. Non pemerintah. Bagi organisasi yang masih memiliki anggota Board dari 

ASN di atas 30%, dianjurkan untuk mulai mengurangi jumlah ASN di 

jajaran Board. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menambah 

jumlah Board dari unsur bukan ASN sampai jumlah Board dari ASN 

peresentasinya maksimal menjadi 30%. Sedangkan lembaga yang masih 

memiliki staf eksekutif dari ASN, sangat dianjurkan untuk mendiskusikan 

kembali posisi staf tersebut, karena jika mengacu pada prinsip, yang 

bersangkutan sangat berpotensi merugikan negara atau organisasi 

dengan mengabaikan salah satu tanggung jawabnya. Seandainya kondisi 

ini tidak dapat dihindari, karena yang bersangkutan merupakan unsur 

pimpinan lembaga, maka yang paling memungkinkan adalah yang 

bersangkutan bekerja sebagai staf paruh waktu (part-time). Dengan 

demikian, tidak ada kerugian yang ditimbulkan atas perangkapan posisi 

tersebut.  

2. Non partisan. Dalam hal organisasi memiliki personil di semua level 

(Board atau eksekutif), yang terlibat sebagai pengurus partai politik 

dan/atau menjabat jabatan politik di sangat dianjurkan untuk 

mendiskusikan kembali posisi tersebut dan mengisi dengan aktivis yang 

tidak terlibat dalam politik praktis. Hal penting untuk menjamin 

independensi organisasi. Hal lainnya adalah organisasi perlu 

menyediakan kebijakan yang mengatur ketentuan terkait keterlibatan 

staf dalam politik praktis. Ketentuan tersebut minimum berisi tentang 

pengunduran diri atau non aktif sementara bagi staf yang akan 

mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, mulai dari tingkat 

pusat sampai kabupaten/kota.   

3. Kerelawanan. Praktek yang paling banyak dijalankan adalah semua 

personil yang bukan dari unsur eksekutif, tidak boleh menerima gaji, 

honorairum, atau imbalan lain secara rutin. Apabila hal ini terjadi, maka 

organisasi dianjurkan untuk mengkaji ulang kebijakan organisasi. Jika 

unsur Board bekerja sebagai tim pakar, maka hal ini harus dijelaskan 

dalam kontrak kerja yang disepakati, sehingga jika yang bersangkutan 

menerima imbalan, hal ini tidak dikategorikan dalam kapasitasnya 

sebagai Board. 

4. Keadilan dan kesetaraan gender. Bagi organisasi perempuan, pemberian 

afirmasi untuk menduduki jabatan tertentu sudah merupakan praktek 

yang tidak terpisahkan. Namun bagi organisasi umum, yang belum 

menerapkan pemberian afirmasi tersebut, sangat dianjurkan untuk mulai 

memasukkan hal ini dalam kebijakan lembaga dan dipraktekkan ketika 

organisasi anda akan melaksanakan suksesi pergantian kepengurusan. 

Bentuk paling kongkrit adalah menjamin tersedianya kuota minimum 

30% bagi perempuan untuk menduduki jabatan top manajemen, dan juga 

di level Board.   
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5. Partisipasi komponen internal organisasi.Bentuk keterlibatan yang paling 

mudah dipraktekkan adalah mengundang staf dalam pembahasan semua 

kebijakan organisasi. Dengan demikian, staf mengetahui, ikut terlibat 

memberi masukan. Pendapat, dan keberatan, serta ikut bertanggung 

jawab untuk melaksanakannya juga. Partisipasi ini sangat berguna untuk 

membagi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan posisi masing-

masing.  

6. Bagi organisasi yang belum memiliki organ yang terpisah antara Board 

dan eksekutif, atau masih menggabungkan personil sekaligus dan 

Eksekutif (seluruhnya atau sebagian), perlu untuk melakukan pemisahan 

tersebut. Sampai saat ini sejumlah LSM masih menerapkan sistem 

organisasi satu kamar atau satu setengah kamar dimana tidak ada 

pemisahan (yang tegas) antara Board dan eksekutif. Hal ini akan 

mempersulit pelaksanaan fungsi Governing yang melekat pada Board dan 

fungsi executing yang melekat pada pelaksana (eksekutif). Jika demikian 

halnya, organisasi akan sulit mengembangkan akuntabilitasnya karena 

system check and balance tidak bekerja baik. 

7. Organisasi perlu mengembangkan aturan standar organisasi yang 

menjadi acuan bagi seluruh aktivitasnya. AD/ART merupakan dokumen 

dasar yang harus dimiliki organisasi dan dipatuhi. Oleh karena itu, 

AD/ART yang lengkap dan ditinjau secara regular untuk disesuaikan 

dengan perkembangan organisasi sangat berguna bagi organisasi. Selain 

kedua dokumen tersebut, aturan mengenai standar prosedur organisasi 

yang biasanya dikenal dengan nama SOP penting bagi organisasi untuk 

membantu eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Beberapa prosedur 

standar yang wajib dimiliki sebuah Lembaga adalah Standar Prosedur 

untuk Keuangan, Kesekretariatan, dan Personalia. Prosedur standar 

untuk Program juga dikembangkan di beberapa Lembaga namun tidak 

banyak ditemukan rujukannya karena beragamnya pola pengembangan 

kegiatan program.  

8. Pertemuan umum organisasi (Kongres/Mubes/Rapat Umum) paling lama 

5 tahun sekali. Pertemuan ini merupakan salah satu mekanisme penting 

untuk memastikan proses pengambilan keputusan tertinggi organisasi 

dilakukan secara terbuka, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam organisasi perkumpulan, pertemuan ini sering disebut Pertemuan 

anggota, Kongres atau nama lainnya. Sementara pertemuan seperti ini 

tidak dikenal di Yayasan karena pengambilan keputusan tertinggi ada di 

Dewan Pembina yang secara otomatis mengurangi keterlibatan unsur 

organsiasi lainnya dalam menentukan masa depan organisasi. Terhadap 

hal ini beberapa Yayasan melakukan terobosan kreatif untuk 

meningkatkan partisipasi unsur lain organisasi yaitu dengan melakukan 

pertemuan umum yang dihadiri oleh semua unsur Yayasan termasuk staf 

dan relawan serta penerima manfaat. Hasil dari pertemuan tersebut 
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dibawa ke dalam rapat Dewan Pembina untuk disahkan. Dengan 

demikian meski keputusan tertinggi ada di tangan Dewan Pembina, 

namun apa yang diputuskan telah melalui proses partisipasi semua unsur 

dalam organisasi.  

9. Melakukan pertemuan board secara berkala minimum sekali dalam 

setahun. Pertemuan Board sangat jarang diperhatikan oleh organisasi. 

Hal ini kemungkinan terkait dengan poin 1 di atas yaitu tidak ada 

pemisahan unsur board dan eksekutif, atau ada pemisahan organ namun 

personilnya tidak terpisah.  
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Standar 2:  

Manajemen Staf yang Profesional

Organisasi memiliki proses yang tepat untuk 

melakukan rekruitmen dan pengelolaan staf yang 

sistematis.  

 

Standar ini tentang apa?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan dan SOP personalia 

 

SOP personalia perlu sekali dimiliki organisasi untuk menjadi acuan standar 

dalam proses perekrutan, promosi, pemindahan, dan penghentian hubungan 

kerja dengan staf. SOP ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang dianut 

organisasi seperti anti kekerasan, penghargaan terhadap HAM, keadilan dan 

kesetaraan gender, dst.  

 

Rekrutmen 

 

Organisasi harus mempekerjakan staf melalui proses yang terbuka minimal 

diketahui oleh seluruh komponen organisasi dan sesuai dengan uraian tugas 

jabatan diperlukan. Proses perekrutan yang terbuka ini bertujuan untuk 

meminimalisir terjadinya pola perekrutan karena kedekatan hubungan, baik 

karena hubungan keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan kualifikasi 

calon staf yang diperlukan.  

 

 

Organisasi harus memastikan staf yang bekerja untuk organisasi adalah 

yang kompeten dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  

 Ada kebijakan dan prosedur organisasi tentang manajemen dan 

kepegawaian yang mudah diakses oleh staf. 

 Proses rekrutmen yang terbuka dan tepat. 

 Adanya uraian tugas dan fungsi yang jelas untuk setiap posisi. 

 Ketentuan ketenagakerjaan yang berdasarkan prinsip manajemen 

yang adil. 
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Tupoksi  

 

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa staf mengerti peran dan 

tanggung jawabnya.Staf perlu diinformasikan tentang konsekuensi yang akan 

diterima jika aturan dan kebijakan organisasi tidak dipatuhinya. Di sisi lain 

organisasi harus merespon dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran 

sesuai dengan aturan organisasi.  

 

Ketentuan ketenagakerjaan yang berdasarkan prinsip manajemen yang 

adil. 

 

Dalam hal ketentuan terkait kepegawaian ini, minimal mencakup: 

 Sistem remunerasi yang dibangun secara terbuka dan adil.  

 Larangan mempekerjakan anak di organisasi. 

 Perjanjian kerja. 

 Hak cuti tahunan, haid, dan melahirkan. 

 PHK. 

 

Mengapa standar ini penting? 
 

Organisasi perlu staf yang kompeten supaya upaya akuntabilitas di organisasi 

dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat. 

 

Misalnya, orang yang bekerja sebagai manajer keuangan harus mempunyai 

ketrampilan untuk mengisi laporan keuangan secara tepat. Jika staf di bagian 

keuangan tidak memiliki ketrampilan di bidang keuangan, kemungkinannya 

akan terdapat resiko seperti terjadi kesalahan dalam membuat laporan 

keuangan, yang mengakibatkanproses akuntabilitas keuangan organisasi tidak 

dipenuhi. 

 

Selanjutnya, penting sekali memiliki proses akuntabilitas untuk menilai hasil 

kerja staf seperti mempresentasikan hasil tugas kepada manajer dan atau tim 

supaya orang lain bisa menilai hasil. Apabila ada tugas atau perilaku yang salah, 

organisasi harus merespon hal ini. 

 

Syarat untuk menerapkan standar ini 
 

Syarat  Verifikasi  

Organisasi memiliki kelengkapan SOP 

(nama lain yang fungsinya sama 

dengan SOP) yang mengatur 

sekurang-kurangnya 

1. Dokumen SOP.  

2. Wawancara dengan perwakilan 

pengurus & staf tentang mudahnya 

untuk mengakses dokumen.  
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tentangManajemen dan kepegawaian 

yang diketahui oleh staf.   

SOP kepegawaian organisasi meliputi 

sekurang-kurangnya unsur-unsur 

yang berikut:  

 uraian jabatan untuk setiap posisi 

yang termasuk peran dan tugas. 

 proses rekrutmenyang terbuka* 

dan dilakukan sekurang-

kurangnya melibatkan Direktur 

Eksekutif dan Board.  

 Hasil dari proses rekrutmen 

dikonsultasikan kepada Board. 

 

*sekurang-kurangnya diterbitkan di mailing list Konsil 

LSM. 

SOP Kepegawaian atau manajemen. 

Ketentuan kepegawaian dalamSOP 

kepegawaian organisasi berdasarkan 

prinsip manajemen yang adil: 

 Ada sistem remunerasi yang 

dibangun secara terbuka dan adil. 

(perbandingan terendah dan 

tertinggi 1:10) 

 Larangan mempekerjakan anak 

(usian anak adalah s.d 18 tahun), 

di organisasi.  

 Perjanjian kerja.  

 Hak cuti tahunan, haid, dan 

melahirkan.  

 PHK. 

SOP kepegawaian atau manajemen. 

Organisasi melaksanakan ketentuan 

SOP terkait: 

 Sistem remunerasi yang dibangun 

secara terbuka dan adil.  

 Larangan mempekejakan anak di 

organisasi.  

 Perjanjian kerja.  

 Hak cuti tahunan, haid, dan 

melahirkan.  

 PHK. 

 Wawancara dengan staf.  

 Wawancara dengan perwakilan 

pengurus. 

Organisasi memiliki sistem 

penggajian staf yang 

1. SOP kepegawaian atau manajemen. 

2. SOP keuangan.  
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disusun/direview bersama dengan 

staf.  

3. Wawancara dengan staf.  

4. Wawancara dengan perwakilan 

pengurus. 

 

 

Bagaimana melaksanakan standar ini? 
 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga untuk melaksanakan 

standar ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Organisasi harus memiliki kebijakan tentang kepegawaian yang dipahami 

oleh semua staf, disosialisasikan dan direview secara berkala. Kebijakan 

ini harus dilengkapi dengan SOP untuk mempermudah pelaksanaannya 

dan tidak bertentangan dengan UU Tenaga kerja yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Menyusun SOP Kepegawaian bagi organisasi yang belum memiliki SOP 

kepegawaian, atau mereview SOP Kepegawaian dengan memasukkan 

minimal persyaratan di atas. Beberapa organisasi menggabungkan SOP 

kepegawaian dengan SOP managemen. Selama syarat minimum di atas 

diatur dalam SOP Lembaga, hal itu sudah cukup. Penyusunan dan 

peninjauan atas SOP kepegawaian harus melibatkan semua staf.Meskipun 

pada umumnya tugas penulisan dokumen SOP sering diserahkan hanya 

kepada Direktur Eksekutif.Agar memiliki kekuatan mengikat, meski 

merupakan kebijakan manajemen, SOP harus ditetapkan oleh Board 

sehingga memiliki kekuatan sebagai kebijakan organisasi. 

3. Menyusun staffcode of conduct atau kode perilaku staf yang sesuai dengan 

Kode Etik Konsil LSM. 

4. Menyusun atau mereview sistem penggajian lembaga, dengan melibatkan 

semua unsur internal organisasi termasuk staf. 

5. Melaksanakan dan mematuhi kebijakan dan SOP kepegawaian yang sudah 

ada. 
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Standar 3:  

Manajamen Keuangan yang 

Terbuka dan Terpercaya 

Organisasi memiliki manajeman keuangan yang 

sesuai dengan standar dasar keuangan organisasi 

nirlaba. 
 

 

Standar ini tentang apa?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal  

 

SOP Keuangan atau Sistem Pengelolaan Keuangan berisi kebijakan dan prosedur 

pengendalian internal (internal control). Sistem pengendalian internal 

merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi harta organisasi dari 

kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan 

secara akurat dan memastikan bahwa peraturan telah dipatuhi sebagaimana 

mestinya (Warren & Fees, 2006). Standar minimum terjadinya akuntabilitas 

keuangan jika organisasi memiliki sistem pengendalian internal dan standar 

pelaporan keuangan. 

 

1. Organisasi memiliki SOP Keuangan yang dijadikan acuan dan 

dijalankan secara konsisten. 

2. SOP Keuangan yang mengandung kebijakan dan prosedur 

pengendalian internal dan sistem pelaporan keuangan. 

3. Kewajiban melakukan audit keuangan tahunan bagi organisasi 

yang mengelola dana per tahun sebesar Rp. 500 juta ke atas dan 

mempublikasikan hasilnya. 

4. Hasil yang diperoleh dari unit usaha yang dikembangkan 

seluruhnya digunakan untuk tujuan keberlanjutan program dan 

kemandirian organisasi, dan bukan untuk keuntungan material 

para aktivisnya. 
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Beberapa bentuk pengendalian internal yang umum dipraktekkan oleh LSM 

seperti yang antara lain ditulis oleh Pahala Nainggolan dalam Manajemen 

Keuangan Lembaga Nirlaba (2012) adalah: 

1. Otorisan keuangan organisasi. Rekening dana organisasi ditandatangani 

oleh minimum 2 orang yang merupakan perwakilan dari Board dan 

Direktur Eksekutif. System ini dipercaya dapat meminimalisir kesalahan 

penggunaan kewenangan keuangan oleh eksekutif karena Board 

memantau dan sekaligus mengawasi semua bentuk transaksi keuangan 

Lembaga.  

2. Pemisahan personil dan fungsi kasir dan pembukuan. Pemisahan tugas 

dan personil ini diperlukan untuk mencegah dan untuk memungkinkan 

adanya deteksi dini atas kesalahan dan ketidaksesuaian. Dengan adanya 

pemisahan tugas diharapkan terjadi control atas staf yang satu dengan 

staf lain dalam satu alur kerja sedemikian hingga bila seseorang 

melakukan kesalahan atau ketidakberesan dapat dicegah. 

 

Aturan tentang pengadaan barang dan jasa 

 

Lembaga memiliki ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa akan 

meminimalkan resiko terjadinya kerugian Lembaga karena proses pengadaan 

yang tidak terbuka dan tidak melalui tender untuk jumlah tertentu.  

 

Standar Pelaporan dan audit Keuangan 

 

Standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia secara kelembagaan 

(bukan hanya per proyek ataupun per donor) telah diatur khusus oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Terbitnya 

PSAK 45 tersebut mengandung konsekuensi penerapannya dalam proses 

penyusunan laporan keuangan bagi seluruh organisasi nirlaba di Indonesia.   

 

Audit keuangan dilakukan agar organisasi dapat mempertangungjawabkan 

kepada publik bahwa pengelolaan keuangannya sesuai dengan standar 

keuangan yang berlaku umum. Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap 

organisasi, bukan hanya program. Audit dilakukan oleh Akuntan publik. 

Keputusan pemilihan akuntan publik disetujui oleh Board. 

 

Hasil unit usaha untuk mendukung program 

 

Dalam hal organisasi memiliki unit usaha baik yang otonom maupun 

merupakan bagian dari organisasi, maka penghasilan dari unit usaha harus 

sepenuhnya diperuntukkan bagi pengembangan organisasi. Penting untuk 
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memastikan hal ini dalam kebijakan tertulis organisasi, untuk menghindari 

konflik kepentingan dalam pengelolaan penghasilan unit usaha tersebut.  

 

Bagi unit usaha berbentuk bisnis, semua keuntungan adalah milik organisasi 

yang dikelola berdasarkan ketentuan organisasi. Namun bagi unit usaha 

konsultasi, pengaturan prosentasi yang lebih besar untuk organisasi 

dibandingkan yang diterima personil yang terlibat sebagai konsultan 

mencerminkan semangat yang memprioritaskan penguatan organisasi.  

 

Mengapa standar ini penting? 
 

Pengelolaan dan pelaporan keuangan merupakan pusat simpul ikatan 

kepercayaan para penyumbang kepada organisasi nirlaba. Sebagai pondasi 

utama akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba, tuntutan terbangunnya sistem 

pengendalian internal yang handal merupakan kebutuhan yang penting dan 

mendasar.  

 

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

mensyaratkan laporan keuangan organisasi nirlaba disusun sesuai dengan 

standar pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yaitu PSAK 45 

tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang diterbitkan IAI dan mulai 

berlaku efektif per tahun 2000. Menurut UU tersebut, setiap badan publik 

mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi 

masyarakat luas. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala antara lain adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja serta 

informasi mengenai laporan keuangan organisasi.  

 

Syarat untuk menerapkan standar ini 
 

Syarat Verifikasi 

Organisasi memiliki SOP Keuangan, 

yang mengatur sekurang-kurangnya.   

1. Rekening bank organisasi atas 

nama lembaga, dan 

ditandatangani oleh unsur 

Board dan Badan 

Pelaksanan/eksekutif 

2. Pemisahan Tugas,Fungsi dan 

personil Kasir (pengelola dana) 

dengan Pembukuan (penata 

buku). 

3. Pengadaan barang dan jasa 

 SOP Keuangan 

 Surat Keputusan Pengesahan SOP 

Keuangan 

 Daftar staf dan jabatannya dalam 

organisasi 

 Deskripsi tugas dan fungsi staf 
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dilakukan melalui minimal 3 

penawaran dari lembaga yang 

berbeda untuk harga 

barang/jasa minimal Rp. 

10.000.000,-. Keputusan dibuat 

oleh tim procurement yang 

terdiri dari 3 orang yaitu 

Direktur Eksekutif, Manager 

Keuangan dan Manager 

Program. 

4. Pelaporan keuangan tahunan 

Lembaga sesuai dengan Standar 

PSAK45 yang terdiri dari: 

a. laporan posisi keuangan,  

b. laporan aktivitas 

keuangan, 

c. laporan arus kas -cash 

flow) yang 

menggambarkan adanya 

pemisahan antara aktiva 

terikat dan tidak terikat. 

Organisasi melaksanakan pengelolaan 

dan pelaporan keuangan sesuai dengan 

unsur-unsur tersebut di atas yaitu 

pada poin 1-4. 

 

*khusus poin 4,akurasi angka dalam laporan konsolidasi 

tidak akan dinilai oleh penilai, hanya bahwa organisasi 

menggunakan format laporan PSAK45. 

 Wawancara dengan staf dan 

perwakilan Board  

 Foto copy cek dan bilyet giro yang 

sudah dicairkan 

 Notulen rapat dan keputusan 

pengadaan barang dan jasa 

 Format laporan konsolidasi 

keuangan lembaga 

Organisasi yang mengelola dana per 

tahun Rp. 500 juta ke atas diaudit 

oleh akuntan publik setiap tahun. 

 Hasil audit oleh Akuntan Publik  

 Laporan tahunan  

Hasil yang diperoleh dari unit usaha 

yang dikembangkan seluruhnya 

digunakan untuk tujuan keberlanjutan 

program dan kemandirian organisasi, 

dan bukan untuk keuntungan material 

para aktivisnya. 

 Laporan keuangan. 

 Hasil wawancara.  
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Bagaimana melaksanakan standar ini? 
Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga untuk melaksanakan 

standar ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun SOP Keuangan bagi organisasi yang belum memiliki SOP 

keuangan, atau mereview SOP keuangan dengan memasukkan minimal 

persyaratan di atas dalam SOP. 

2. Bagi Lembaga yang otorisasi keuangan belum dilakukan oleh perwakilan 

Board dan Direktur eksekutif, perlu melakukan perubahan otorisasi 

keuangan yang melibatkan minimal 2 orang penandatangan dari 

pewakilan board dan Direktur Eksekutif. 

3. Menunjuk personil yang berbeda untuk melakukan fungsi dan tugas 

keuangan minimal untuk fungsi kasir dan pembukuan. Personil kasir 

berbeda dengan personil pembukuan. Jika pun tidak ada staf khusus yang 

menjadi kasir, fungsi kasir dapat ditambahkan pada tugas staf 

kesekretariatan.   

4. Membuat laporan keuangan tahunan Lembaga (laporan konsolidasi) 

menggunakan standar laporan PSAK45. 

5. Melakukan audit keuangan Lembaga bagi organisasi yang mengelola dana 

Rp. 500 juta ke atas per tahun.  

6. Melaksanakan dan mematuhi kebijakan dan SOP keuangan yang sudah 

ada. 

7. Membuat kebijakan penggunaan dana organisasi yang diperoleh dari 

keuntungan bisnis dan usaha lainnya dengan jelas dalam SOP atau 

ketentuan lain, yang berorientasi untuk penguatan organisasi.  
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Standar 4: 

PartisipasiBermakna Penerima 

Manfaat dan Pemangku 

Kepentingan dalam Pengambilan 

Keputusan Strategis Organisasi 

Organisasi melibatkan penerima manfaatdan 

pemangku kepentingan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, monev program, dan pengambilan 

keputusan organisasi. 
 

 

Standar ini tentang apa?  

 
 

 

 

 

 

Partisipasi 

 

Partisipasi penerima manfaat dan pemangku kepentingan dalam seluruh siklus 

program sangat penting untuk memastikan program organisasi sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dampingan.  

 

Idealnya, keterlibatan penerima manfaat dan pemangku kepentingan dimulai 

sejak penyusunan perencanaan strategis lembaga yang dilakukan setiap 

minimum 3 tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan perencanaan 

jangka menengah-panjang organisasi dapat merespon kebutuhan masyarakat 

dampingannya. 

 

Dalam siklus program, keterlibatan masyarakat dilakukan pada tahapan: 

1. Tahap penilaian program. Penggalian ide program dilakukan di 

kelompok-kelompok masyarakat dampingan. 

Adanya mekanisme partisipasi penerima manfaat dan pemangku kepentingan 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev program. 
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2. Tahap perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran program. 

Perwakilan kelompok dampingan terlibat dalam perencanaan kegiatan 

dan penyusunan rencana anggaran. Dalam proses ini paling tidak 

organisasi berkonsultasi dengan perwakilan masyarakat dampingan 

tentang rencana kegiatan dan anggaran yang sudah disusun. 

3. Tahap pelaksanaan program. Dalam tahap ini masyarakat dampingan 

biasanya merupakan penerima manfaat. Mereka terlibat aktif dalam 

kegiatan-kegiatan program yang sudah dirancang. 

4. Tahap monitoring dan evaluasi program. Masyarakat dampingan 

memantau dan memberikan masukan terkait pelaksanaan program dan 

memberi penilaian atas hasil yang dicapai. Keterlibatan ini minimal 

diwakili oleh perwakilan kelompok dampingan. 

 

Dalam hal partisipasi ini, organisasi harus mempertimbangkan bahwa 

partisipasi memiliki makna lebih dari sekedar hadir dalam sebuah pertemuan 

atau kegiatan (partisipasi prosedural). Kualitas partisipasi yang memungkinkan 

masyarakat dampingan dan pemangku kepentingan memiliki peran penting 

dalam seluruh siklus program sangat penting diupayakan. 

 

Untuk itu, organisasi harus memiliki mekanisme/tata cara bagaimana 

masyarakat dampingan dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam 

seluruh siklus program. Mekanisme ini dijabarkan dalam SOP organisasi atau 

aturan lainnya. 

 

Mekanisme ini minimal mencakup: 

1. Tahapan program yang wajib melibatkan semua masyarakat dampingan 

dan pemangku kepentingan, atau perwakilannya, dan siapa yang wajib 

terlibat. 

2. Metode pelibatan masyarakat dampingan dan pemangku kepentingan 

dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monev program. 

 

Mengapa standar ini penting? 

 
Partisipasi masyarakat dampingan dan pemangku kepentingan dalam program 

merupakan salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat dimana 

masyarakat memiliki hak untuk merencanakan apa yang mereka butuhkan. 

 

Partisipasi masyarakat juga sangat membantu organisasi untuk mengembangkan 

strategi program yang sesuai dengan konteks lokal. 
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Partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus program juga memungkinkan 

diperolehnya dukungan yang lebih baik dari masyarakat untuk pencapaian 

tujuan program. 

 

Syarat untuk menerapkan standar ini
 

Syarat Verifikasi 

LSM memiliki Rencana Strategis yang 

dibuat secara partisipasi dengan 

melibatkan seluruh komponen 

organisasi, perwakilan masyarakat 

dampingan/anggota, donatur dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

- Dokumen Renstra 

- Daftar hadir renstra 

Organisasi mendeskripsikan secara 

tertulis tentang partisipasi penerima 

manfaat dalam seluruh siklus proyek.  

- Proposal proyek atau disain 

program 

- Perencanaan monev 

 

 

 

Bagaimana melaksanakan standar ini? 
 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga untuk melaksanakan 

standar ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Menyusun kebijakan pelibatan masyarakat dampingan dan pemangku 

kepentingan dalam seluruh siklus program mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (monev). Umumnya semua LSM 

memiliki kebijakan ini namun kemungkinan jarang dipatuhi dengan baik. 

2. Melibatkan masyarakat dalam semua siklus program. Pelibatan 

masyarakat ini idealnya mengarah pada penguatan kemampuan mereka 

sampai mereka mampu mengorganisir kegiatan mereka sendiri 

(kemandirian). 
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Standar 5:  

Penanganan Penganduan 

Organisasi memiliki proses penanganan pengaduan 

atas layanan dan akuntabilitasnya yang mudah 

diakses publik, khususnya masyarakat penerima 

manfaat/dampingan 

 

Standar ini tentang apa? 
 

 

 

 

 

 

Pengaduan atau keluhan adalah Pernyataan ketidakpuasan apapun bentuknya 

(lisan, tertulis, bahasa tubuh), tentang pelayanan, tindakandan/atau kekurangan 

tindakan yang dilakukan oleh instansi penyedia pelayanan atau para stafnya 

yang mempengaruhi atau dirasakan oleh para pengguna pelayanan tersebut. 

(Ombudsman Alaska). 

 

Sebagai langkah antisipasi atas kemungkinkan terjadinya pelanggaran atas 

prinsip-prinsip, aturan, dan/atau kesepakatan dalam organisasi oleh semua 

komponen internal lembaga, LSM perlu memiliki Mekanisme Pengelolaan 

Pengaduan.  

 

Mekanisme pengelolaan pengaduan ini minimal mencakup: 

1. Siapa yang akan bertanggung jawab atas penanganan pengaduan. (No 

kontak staf LSM yang bertanggung jawab dan dapat dihubungi). 

2. Tata cara penanganan keluhan (Bagaimana keluhan bisa disampaikan, 

apakah lisan atau tertulis). 

3. Informasi tentang jenis-jenis keluhan yang dapat dilayani. 

4. Tahap-tahap penanganan pengaduan yang dilakukan oleh organisasi. 

5. Lamanya respon atas pengaduan akan diberikan. 

 

Mekanisme pengelolaan pengaduan harus aman dan mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan semua pemangku kepentingan lainnya. 

1. Adanya mekanisme penanganan pengaduan di LSM. 

2. LSM menyediakan dan memberikan informasi kepada penerima 

manfaat program tentang tata cara penyampaian pengaduan. 



 

45 
 

 

Pengembangan mekanisme pengaduan dapat dilakukan secara partisipatif 

dengan melibatkan masyarakat penerima manfaat dan pemangku kepentingan 

lainnya. Hal ini penting untuk mengetahui metode penyampaian pengaduan yang 

lebih disukai oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga 

mereka mau menyampaikan pengaduannya. 

 

Proses pengembangan mekanisme pengaduan partisipatif ini juga sekaligus 

menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana 

menyampaikan pengaduan dan cara organisasi akan meresponnya. 

 

Agar respon organisasi terhadap pengaduan dapat dilakukan secara sistematis, 

pengaduan harus didata dengan baik sehingga mudah dianalisis. 

 

LSM menugaskan staf atau tim yang dilatih untuk menangani keluhan 

masyarakat. 

 

Respon atas pengaduan masyarakat sedapat mungkin dilakukan sesegera 

mungkin. Hal ini untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada LSM dan 

terhadap mekanisme yang sudah dibuat. Respon yang lambat akan berdampak 

berkurangnya kepercayaan mereka terhadap LSM dan mungkin akan 

menurunkan tingkat pencapaian hasil program. 

 

Mekanisme penanganan keluhan ini minimal diatur dalam SOP manajemen 

organisasi. 

 

LSM wajib menyediakan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses 

oleh masyarakat tentang cara menyampaikan keluhan mereka kepada 

LSM.Informasi tersebut dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti leaflet, 

berita bergambar, video pendek, atau media lain, serta disosialisasikan. 

 

Mengapa standar ini penting? 
 

 Karena salah satu syarat akuntabilitas LSM adalah organisasi wajib 

membuka kesempatan kepada pemangku kepentingangnya untuk 

menyatakan keluhan atas keputusan dan tindakannya. (Hetty Kovach).  

 Menjadi alat control bagi LSM dalam melaksanakan programnya. 

 Merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dampingan atau 

penerima manfaat program untuk dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap kinerja organisasi. 
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Syarat untuk menerapkan standar ini 
 

Syarat Verifikasi 

Organisasi memiliki kebijakan tentang 

mekanisme penerimaan dan 

penanganan keluhan (complain 

handling mechanism) dari penerima 

manfaat dan pemangku kepentingan 

lainnya yang minimal meliputi:  

1. Siapa akan bertanggung jawab 

atas penanganan keluhan. 

2. Bagaimana keluhan bisa 

disampaikan. 

3. Tahap-tahap untuk penahanan 

keluhan. 

SOP atau kebijakan penanganan 

keluhan. 

 

Organisasi memberikan informasi 

kepada penerima manfaat tentang 

bagaimana cara menyampaikan 

keluhan. 

Website, brosur. 

 

 

Bagaimana melaksanakan standar ini? 
 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga untuk melaksanakan 

standar ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat kebijakan khusus terkait penanganan keluhan dari masyarakat 

dampingan atau penerima manfaat. 

2. Menyusun prosedur penanganan keluhan. 

3. Menentukan penanggung jawab penanganan keluhan. 
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Standar 6:  

Transparansi Informasi  

Organisasi mempublikasikan informasi secara jujur 

dan transparan tentang organisasi dan programnya. 

 

Standar ini tentang apa?  
 

 

 

 

 

Transparansi Informasi 

 

Sebagai bagian dari upaya akuntabilitas, LSM wajib memberikan informasi 

kepada publik, minimal kepada penerima manfaat program dan pemangku 

kepentingannya tentang organisasinya.  

 

Hal ini juga merupakan kewajiban LSM sebagai organisasi publik yang 

diwajibkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

 

Pemberian informasi dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu: 

menyediakan informasi bagi publik, dan mempublikasikan informasi 

organisasi kepada publik. Pada dasarnya semua informasi yang dimiliki LSM 

semestinya dapat diakses oleh publik. Namun, beberapa informasi yang 

wajib dipublikasikan minimum mencakup: 

1. AD/ART 

2. sejarah organisasi 

3. visi dan misi 

4. struktur organisasi 

5. keanggotaan 

6. sumber pendanaan  

7. laporan kegiatan 

8. laporan keuangan tahunan 

9. hasil audit keuangan lembaga 

 

 

Kewajiban menginformasikan secara jujur danterbuka kepada publik 

tentang organisasi, keuangan dan program.  
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Mengapa standar ini penting? 
 

LSM adalah lembaga publik yang bekerja dan mendapat dana untuk 

kepentingan publik karena itu harus mempertangungjawabkannya kepada 

publik. Publik berhak mengontrol tindakan dari organisasi yang bekerja atas 

nama mereka. 

 

Organisasi Non-Pemerintah adalah Badan Publik sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat 

dan/atau luar negeri (UU 14/2008). 

 

Informasi-informasi dasar dari organisasi, minimal dipublikasikan melalui 

website/blog organisasi dan diperbaharui secara berkala sesuai kondisi 

aktual. Selain itu akurasi dan kejujuran informasi juga sangat penting.   

 

Organisasi tidak dapat mewujudkan visi, misi dan menjadi aktor perubahan 

tanpa kepercayaan dan dukungan publik. Kepercayaan hanya dapat diraih 

dengan memberikan informasi secara jujur dan terbuka (transparan) kepada 

para pemangku kepentingan.  

 

Syarat untuk menerapkan standar ini 

 
Syarat  Verifikasi 

Organisasi harus menerbitkan 

informasi yang berikut kepada publik 

secara terbuka:  

1. AD/ART 

2. sejarah organisasi 

3. visi dan misi 

4. struktur organisasi 

5. keanggotaan 

6. sumber pendanaan  

7. laporan kegiatan 

8. laporan keuangan tahunan 

9. hasil audit keuangan lembaga 

- Website organisasi 

- Brosur/leaflet atau media lainnya 

yang memuat visi dan  misi 

 

 

Bagaimana melaksanakan standar ini? 
 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga untuk melaksanakan 

standar ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menyediakan Informasi tentang organisasi minimum mencakup visi misi 

Lembaga, pengurus, program dan keuangan secara tertulis. 

2. Mempublikasikan informasi-informasi tersebut melalui media yang dapat 

diakses oleh publik. 
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Standar 7:  

Mencegah Konflik Kepentingan 

Organisasi melakukan upaya untuk mencegah 

terjadinya konflik kepentingan karena relasi 

keluarga,dan kepentingan lainnya.  

 

Standar ini tentang apa?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larangan Hubungan Keluarga 

 

Hubungan keluarga dalam organisasi merupakan salah satu sumber konflik 

kepentingan yang paling banyak ditemukan. Oleh karena itu banyak organisasi 

internasional dalam proses rekrutmennya mencantumkan pertanyaan terkait 

apakah pelamar memiliki keluarga yang telah bekerja di lembaga yang akan 

dilamar. Hubungan keluarga dapat berupa hubungan sedarah, yaitu ayah, ibu, 

dan/atau anak, kakak atau adik. Sedangkan hubungan keluarga semenda yaitu 

hubungan yang tecipta karena adanya perkawinan, yaitu istri/suami, mertua, 

anak tiri, dan ipar. 

 

Pencegahan konflik kepentingan dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai 

dari proses rekrutmen sampai pada proses pengambilan keputusan. Sejak proses 

rekrutmen, sebuah organisasi dapat memilih untuk tetap merekrut orang yang 

memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan meski ada orang yang telah bekerja 

terlebih dahulu di lembaga tersebut yang memiliki hubungan keluarga (sedarah 

atau semenda). Pernyataan ini penting supaya orang yang saling terkait 

hubungan keluarga ini tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

1. Larangan hubungan keluarga sedarah dan semenda: 

o Antar anggota Board  

o Board dengan top manajemen. 

o Antar top manajemen 

o Antar personil keuangan  

2. Jabatan sebagai pimpinan eksekutif dan/atau board, tidak 

dirangkap dengan jabatan lain sebagai direktur dan/atau komisaris 

di perusahaan swasta yang didirikan oleh lembaga tersebut. 
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apabila terkait dengan salah satu pihak dari mereka. Meski cara ini terlihat 

cukup “aman” namun dalam konteks Indonesia yang memiliki hubungan 

kekeluargaan yang sangat kuat, potensi konflik kepentingan tetap besar. 

 

Oleh karena itu Konsil lebih memilih untuk mendorong organisasi menghindari 

perekrutan personil yang memiliki hubungan keluarga, terutama antara: 

1. Antar anggota Board. 

2. Board dengan top manajemen. 

3. Antar top manajemen. 

4. Antar personil keuangan. 

 

Rangkap Jabatan Board dengan Pengurus Lembaga Bisnis milik organisasi 

 

Rangkap jabatan ini juga sebaiknya dihindari di LSM untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan. Larangan ini lebih banyak ditujukan bagi lembaga 

yang telah memiliki badan usaha/bisnis yang otonom untuk tujuan 

penggalangan dana organisasi. 

 

Penyalahgunaan kewenangan yang dihindari, khususnya terkait kewenangan 

board dalam membuat kebijakan pendanaan untuk lembaga. Apabila lembaga 

bisnis tersebut tidak memberikan prospek yang positif, namun karena board 

juga merupakan komisaris atau pimpinan lembaga bisnis ini, maka dikuatirkan 

akan melakukan pengalokasian dana, yang kemungkinan pada akhirnya akan 

merugikan lembaga. Apabila personil yang menduduki jabatan komisaris dan 

direktur usaha lembaga ini berbeda dengan board lembaga, maka proses 

pengambilan keputusan diasumsikan bisa berlangsung lebih obyektif. 

 

Namun demikian, bagi organisasi yang mengelola dana kurang dari 100 juta per 

tahun, standar ini tidak berlaku karena kemungkinan besar mereka belum 

memiliki unit bisnis yang terpisah.  

 

Mengapa standar ini penting? 
 

Standar ini penting dimiliki organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas 

internalnya khususnya terkait pencegahan KKN, potensi fraud, dan sebagainya. 

 

Syarat untuk menerapkan standar ini 
 

Syarat Bukti verifikasi 

Hubungan personil di dalam Board  

dan di dalam Eksekutif: 

1. tidak mempunyai hubungan 

- Data diri board dan eksekutif 

- Hasil wawancara 

- Struktur lembaga/perusahaan 
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keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat (ayah, 

ibu, dan/atau anak),  

2. tidak mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

keturunan ke samping satu derajat 

(kakak dan/atau adik).  

3. tidak mempunyai hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus satu derajat 

(mertua dan anak tiri),  

4. tidak mempunyai hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan ke samping satu derajat 

(ipar). 

5. tidak mempunyai hubungan 

perkawinan atau sebagai pasangan 

tetap. 

yang didirikan oleh lembaga. 

Hubungan Personil di dalam Board 

dengan top Manajemen:  

1. tidak mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat (ayah, 

ibu, dan anak),  

2. tidak mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

keturunan ke samping satu derajat 

(saudara: kakak dan adik). 

3. tidak mempunyai hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus satu derajat 

(mertua dan anak tiri),  

4. tidak mempunyai hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan ke samping satu derajat 

(ipar). 

5. tidak mempunyai hubungan 

perkawinan atau sebagai pasangan 

tetap. 

- Data diri board dan eksekutif 

- Hasil wawancara. 

- Struktur lembaga/perusahaan 

yang didirikan oleh lembaga. 

Hubungan Personil antar top 

Manajemen:  

1. tidak mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

- Data diri board dan eksekutif 

- Hasil wawancara. 

- Struktur lembaga/perusahaan 

yang didirikan oleh lembaga. 
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keturunan lurus satu derajat (ayah, 

ibu, dan anak),  

2. tidak mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

keturunan ke samping satu derajat 

(saudara: kakak dan adik). 

3. tidak mempunyai hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus satu derajat 

(mertua dan anak tiri),  

4. tidak mempunyai hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan ke samping satu derajat 

(ipar). 

5. tidak mempunyai hubungan 

perkawinan atau sebagai pasangan 

tetap. 

Hubungan Personil antar personil 

keuangan:  

1. tidak mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat (ayah, 

ibu, dan anak),  

2. tidak mempunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

keturunan ke samping satu derajat 

(saudara: kakak dan adik). 

3. tidak mempunyai hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus satu derajat 

(mertua dan anak tiri),  

4. tidak mempunyai hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan ke samping satu derajat 

(ipar). 

5. tidak mempunyai hubungan 

perkawinan atau sebagai pasangan 

tetap. 

- Data diri board dan eksekutif 

- Hasil wawancara. 

- Struktur lembaga/perusahaan 

yang didirikan oleh lembaga. 

Jabatan sebagai pimpinan eksekutif 

dan/atau board, tidak dirangkap 

dengan jabatan lain sebagai direktur 

dan/atau komisaris di perusahaan 

swasta yang didirikan oleh lembaga 

- Struktur organisasi  

- Struktur lembaga/perusahaan 

yang didirikan oleh lembaga. 
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tersebut. 

 

 

Bagaimana melaksanakan standar ini? 
 

1. Organisasi yang telah memiliki unit bisnis, wajib memisahkan personil 

antara personil Board dan Direktur Eksekutif dengan Komisaris dan 

pimpinan unit bisnis tersebut. 

2. Bagi lembaga yang unit bisnisnya masih tetap merupakan bagian dari 

struktur organisasi, standar ini tidak berlaku karena otomatis, mengikuti 

kebijakan penggalangan dana organisasi.  
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PENILAIAN STANDAR 

AKUNTABILITAS

Bagian ini menjelaskan: 

1. Tujuan penilaian 

2. Siklus proses penilaian  

3. Persiapan penilaian 

4. Peran KPN, Dewan Etik, staf Sekretariat, dan Penilai  

5. Steering Committee Penilaian (ad-hoc) 

6. Tanggung jawab anggota dalam penilaian 

7. Informasi bantuan 
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Tujuan penilaian 
 

Adapun tujuan pelaksanaan penilaian ini adalah: Menilai tingkat pelaksanaan 

standar dasar akuntabilitas oleh setiap anggota Konsil LSM, khususnya 

kekuatan/potensi dan kelemahan lembaga, sehingga lebih mudah menentukan 

langkah-langkah yang dapat diambil. Langkah-langkah tersebut baik untuk 

meningkatkan kapasitas lembaga, maupun mempromosikan dan memberi 

rekomendasi bagi lembaga yang telah menerapkan standar akuntabilitas dengan 

baik.  

 

Tujuan penilaian ini bukanlah semata-mata untuk mengetahui tingkat 

pelaksanaan standar akuntabilitas di setiap anggota Konsil LSM Indonesia. Lebih 

dari itu, yang paling fundamental dari kegiatan penilaian ini adalah upaya 

meningkatkan kesadaran dan refleksi seluruh standar akuntabilitas, baik secara 

individual dan kelembagaan. Sehingga pendekatan yang harus dikembangkan 

oleh assessor adalah pendekatan penyadaran yang didasarkan pada prinsip-

prinsip pendidikan orang dewasa yang partisipatif dan transformatif.   

 

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa hasil penilaian ini dapat dijadikan 

salah satu acuan/dasar untuk peningkatan kapasitas bagi setiap anggota Konsil 

LSM Indonesia. Untuk itu sikap dan semangat yang perlu dibangun dalam 

melaksanakan penilaian maupun sikap terhadap hasil penilaian adalah bahwa 

kegiatan ini merupakan salah satu proses peningkatan kapasitas semua anggota 

Konsil LSM Indonesia. Maka obyektivitas dalam melihat fakta-fakta yang ada 

dalam lembaga menjadi sangat penting, agar penilaian bisa menghasilkan 

”potret” yang jernih, tidak buram, dan tidak bias.  

 

Siklus proses penilaian  
 

Proses penilainan ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: 
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Setiap 3 tahun akan diadakan penilaian bagaimana LSM menerapkan standar 

dasar akuntabilitas. 

 

Pemberitahuan awal tentang penilaian ini akan dilakukan oleh Sekretariat Konsil 

LSM secara resmi melalui email dan mailinglist ke semua Lembaga anggota. 

Pemberitahuan ini juga sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan pelatihan 

untuk para penilai yang berasal dari LSM-LSM anggota di semua provinsi. 

Pemberitahuan resmi 
kepada anggota 
tentang rencana 

pelaksanaan penilaian 
(assessment)

Pelatihan bagi para 
Penilai (asesor)

Survey awal (Survey 
Monkey)

Persiapan Penilaian 
(oleh asesor, lembaga 

anggota, dan 
sekretariat Konsil)

Pelaksanaan Penilaian
Analisis hasil dan 
penulisan laporan

Publikasi hasil 
Penilaian kepada 

internal dan publik
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Seperti pada penilaian sebelumnya, para penilai akan diseleksi dari LSM anggota. 

Setiap lembaga dapat mengusulkan calon asesor, sehingga sekretariat dapat 

melakukan seleksi terhadap calon-calon tersebut sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan sebelumnya. Calon Penilai tersebut akan dilatih, untuk memperdalam 

pemahaman terkait Kode Etik, Standar Dasar Akuntabilitas LSM dan instrumen 

kuesioner, serta bagaimana melakukan penilaian. 

 

Pada saat training dipersiapkan, secara bersamaan, Sekretariat melakukan 

survei awal melalui Survey Monkey untuk menjadi alat pemetaan awal 

kelayakan Lembaga untuk dinilai. Jika Lembaga sudah tidak lagi memenuhi 

syarat minimum yaitu memiliki board, staf eksekutif, dan program yang sedang 

berjalan maka organisasi tersebut tidak dapat dinilai. Hal ini penting karena jika 

Lembaga yang sudah dalam kondisi tidak lagi ‘aktif’ hasil penilaian yang ada 

memberikan Informasi yang tidak akurat dan tidak kontekstual. 

 

Dari hasil survey, sekretariat Konsil akan mengirimkan Informasi kepada semua 

anggota yang akan ikut penilaian agar mereka dapat mempersiapkan diri. 

Komunikasi dapat dilakukan Lembaga anggota dengan para penilai di wilayah 

masing-masing khususnya dalam mendiskusikan jadwal, peserta yang akan 

terlibat dalam penilaian, bahan-bahan yang harus disiapkan oleh Lembaga, dan 

seterusnya. 

 

Selama proses persiapan ini, semua informasi penting terkait pelaksanaan 

penilaian akan terus diperbaharui oleh sekretariat Konsil kepada Lembaga 

anggota dan penilai sehingga penilaian dapat dilakukan dengan lancar. 

 

Proses penilaian akan dimulai secara serentak di semua provinsi segera setelah 

training bagi penilai selesai dilakukan. Berdasarkan pengalaman penilaian 

sebelumnya, proses penilaian di satu lembaga membutuhkan waktu minimum 2 

hari yang terdiri dari 1 hari wawancara, dan 1 hari lainnya untuk mengkompilasi 

hasil.  

 

Hasil wawancara akan dianalisis oleh para penilai, dan berdasarkan hasil analisis 

tersebut, mereka akan menyusun laporan singkat ke SC yang terdiri dari Dewan 

Etik, KPN dan unsur dari luar Konsil. Laporan inilah yang akan dikirimkan ke 

Lembaga-lembaga anggota untuk direview, diberi catatan jika terdapat 

kekeliruan pemahaman penilai atas Informasi dari lembaga dan seterusnya.   

 

Setelah seluruh hasil kompilasi wawancara per lembaga telah disetujui oleh 

semua lembaga, SC akan melakukan kompilasi seluruh hasil dan menuliskan 

laporan akhir yang dibantu oleh Sekretariat.  
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Laporan ini akan disertai dengan usulan untuk anggota LSM tentang cara 

perbaikan yang harus dilakukan. LSM yang melanggar Kode Etik secara serius, 

akan mendapat sanksi dari Dewan Etik, dan apabila pelanggaran berlanjut 

keanggotaanya akan dihentikan.  

 

Jika laporan ini telah disetujui oleh Lembaga anggota, maka SC akan 

mengkompilasi semua laporan menjadi laporan akhir hasil penilaian penerapan 

standar yang akan dipublikasikan baik di internal Konsil maupun ke publik yang 

meliputi Lembaga Donor, Pemerintah, Perusahaan-perusahaan, dan media. 

Publikasi ini juga akan dilakukan melalui situs Konsil LSM.  

 

Jika Lembaga memiliki keluhan terkait laporan hasil penilaian, maka mereka 

dapat langsung berhubungan dengan Dewan Etik. Dewan Etiklah yang akan 

melakukan peninjauan dan mengambil keputusan atas hasil penilaian merespon 

keluhan Lembaga  yang bersangkutan. 

 

Persiapan penilaian  
 

Penting sekali anggota LSM menyiapkan diri untuk penilaian. Sebelum hari-hari 

penilaian, organisasi didorong untuk mengisi ‘daftar cek’ yang dilampirkan 

dalam bagian 4 dari panduan ini supaya siap dinilai. 

 

Poin utama untuk menyiapkan penilaian: 

1. Pelajari panduan ini untuk mengerti bagaimana organisasi dapat 

menerapkan standar dasar akuntabilitas dan mengetahui proses 

penilaiannya.  

2. Mengisi survey awal dan membaca TOR penilaian yang dikirimkan 

kepada organisasi oleh Konsil LSM Indonesia. 

3. Memutuskan siapa dari organisasi yang akan bertanggung jawab untuk 

penilaian.  

4. Bekerja sama dengan penilai untuk mengelola waktu penilaian, 

menghubungi orang yang akan terlibat dalam proses penilaian, dan 

mengatur jadwalkan mereka terkait keterlibatannya dalam proses 

penilaian.  

5. Memastikan Board dan staf tersedia pada hari-hari penilaian khususnya 

mereka yang telah ditunjuk. 

6. Mengelola dokumen yang akan diverifikasi oleh penilai. 

 

Konsil LSM Indonesia akan mengirimkan informasi yang berikut kepada 

organisasi sekurang-kurangnya satu bulan sebelum penilaian, yaitu: 

1. Survey awal organisasi. 

2. TOR dan jadwal penilaian. 
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3. Daftar penilai di setiap provinsi dan Lembaga. 

 

Peran KPN, Dewan Etik, Staf Sekretariat, dan 

Penilai  
 

Ada empat unsur organisasi Konsil LSM Indonesia yang terlibat dalam penilaian 

yaitu:  

 

1. Komite Pengarah Nasional  

2. Dewan Etik 

3. Staf Sekretariat  

4. Penilai 

 

Komite Pengarah Nasional 

Komite Pengarah Nasional berperan:  

1. Menyelesaikan keluhan tentang proses penilaian dari anggota LSM yang 

diserahkan oleh Dewan Etik.  

2. Bersama Dewan Etik menjadi unsur anggota Steering Committee 

Penilaian. 

3. Menyetujui laporan kompilasi penilaian di tingkat nasional. 

 

Dewan Etik  

Dewan Etik bertugas menegakkan Kode Etik ini. Dalam penegakan standar ini 

perannya adalah: 

1. Bersama Dewan Etik menjadi unsur anggota Steering Committee Penilaian 

2. Memberi rekomendasi tertentu kepada Komite Pengarah terkait hasil 

penilaian penerapan standar dasar oleh anggota. 

3. Menyelesaikan pengaduan dari LSM anggota terkait proses penilaian, dan 

pengaduan dari publik terkait dugaan pelanggaran standar akuntabilitas. 

 

Sekretariat 

Sekretariat berperan membantu anggota dalam hal penerapan Kode Etik dan 

Standar Dasar Akuntabilitas LSM, juga mengatur dan melaksanakan penilaian 

seperti diarahkan Dewan Etik. Sekretariat berperan untuk:  

1. Membantu anggota-anggotanya dalam membangun kapasitas agar dapat 

menerapkan Kode Etik dan standar dasar akuntabilitas LSM dalam 

bentuk pelatihan dan asistensi teknis. 

2. Memilih dan melatih assessor, dan memberikan dukungan kepada 

assessor selama penilaian. 

3. Mengelola pelaksanaan proses penilaian di bawah pengarahan dari 

Dewan Etik, termasuk menyiapkan jadwal dan informasi awal untuk 

organisasi.  
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4. Meninjau secara regular atas proses dan alat penilaian, dan melakukan 

perbaikan perbaikan yang diperlukan dengan meminta persetujuan dari 

Dewan Etik.  

5. Membantu SC menyusun laporan akhir Penilaian. 

 

Penilai 

Penilai berperan untuk melakukan penilaian secara independen dan objektif dan 

sesuai dengan proses penilaian yang tertulis di bawah ini. Penilai bertugas 

untuk: 

1. Menghadiri pelatihan secara khusus guna membantu assessor dalam 

melaksanakan penilaian yang lebih objektif dan independen. 

2. Mengentri, mengkompilasi, dan menganalisis hasil penilaian per lembaga 

dengan membuat catatan khusus terkait hal-hal yang perlu menjadi 

catatan bagi Steering Committee (SC). 

 

 

Steering Committee Penilaian (Dewan Etik, KPN 

dan pihak luar) 
 

Tim ini berperan penting selama proses penilaian berlangsung sampai 

penyusunan laporan akhir. Rincian peran tim ini adalah: 

1. Mengarahkan proses penilaian dan menjadi penanggung jawab atas 

proses dan hasil penilaian.   

2. Menyetujui usulan proses penilaian yang diusulkan oleh Sekretariat.  

3. Memeriksa laporan assessor untuk memastikan hasilnya bisa 

dipertanggungjawabkan, dan memverifikasi hasil terakhir. 

4. Mengkompilasi laporan ini dibantu oleh Sekretariat menjadi sebuah 

laporan hasil penilaian Konsil LSM secara nasional. 

 

 

Tanggung jawab anggota dalam penilaian 
 

Anggota juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian ini, 

khususnya dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian khususnya 

menyediakan berbagai dokumen yang diperlukan untuk verifikasi Informasi dari 

wawancara dan FGD.Hal ini penting karena jika dalam pelaksanaan penilaian, 

bahan atau materi-materi untuk verifikasi tidak tersedia, maka penilaian tidak 

dapat dilakukan. Kecuali jika Lembaga sama sekali tidak memiliki dokumen yang 

diperlukan, hal ini dapat disampaikan kepada penilai diawal proses pelaksanaan 

penilaian. 
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Tanggung jawab lainnya dari anggota adalah memberikan masukan dan/atau 

merespon laporan yang telah dikirimkan oleh Dewan Etik setelah proses 

penilaian dilakukan. Respon diharapkan dapat diberikan paling lambat 7 (tujuh) 

hari setelah laporan dikirimkan. Jika setelah waktu tersebut tidak ada respon 

berupa masukan, keberatan, dan lain-lain dari anggota, maka laporan tersebut 

dinyatakan telah final. 

 

 

Informasi bantuan 
 

Anggota Konsil LSM Indonesia bisa menghubungi Sekretariat Konsil LSM 

Indonesia apabila mempunyai pertanyaan. Sekretariat Konsil LSM Indonesia 

menawarkan pelayanan pelatihan dan asistensi teknik kepada LSM anggota dan 

LSM yang LSM lain di Indonesia. Infomasi dapat diperoleh di Sekretariat Konsil 

melalui kontak berikut: 

 

 

Konsil LSM Indonesia 
Jl. Kerinci XII No. 11, Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan 
 

Email: sekretariat@konsillsm.or.id 
Telp/fax: 021-7257322 

mailto:sekretariat@konsillsm.or.id
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