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sisi banyak LSM yang sering meneriakkan dan 
mengkritik pemerintah supaya akuntabel, tetapi di sisi 
lain dalam tubuh LSM sendiri juga tidak mudah untuk 
menerapkan prinsip-prinsip akuntabiltas yang sudah 
selayaknya dilakukan. 

Ironi tersebut juga semakin kuat sejak lahirnya ribuan 
OMS dan atau LSM setelah reformasi 1998. Hal terse-
but tidak hanya terjadi pada LSM-LSM kecil yang 
berskala lokal, namun juga di LSM besar, berskala 
nasional serta sudah terkenal. Kondisi ini, mungkin, 
merupakan salah satu warisan era orde baru dimana 
banyak LSM yang terjebak lebih mengandalkan 
kepada kekuatan para tokoh/figur organisasi dari-
pada menata kinerja organisasi agar lebih akuntabel 
untuk keberlanjutan organisasi. Figur organisasi 
tersebut sebagian besar merupakan pendiri atau 
inisiator lahirnya organisasi. Hal ini menjadi kontra-
diktif karena berbicara tentang akuntabilitas tidak 
bisa dilepaskan dari aspek regenerasi yang secara 
ekplisit perlu dinyatakan dalam aturan rotasi jabatan 
dalam organisasi. Padahal, semangat akuntabilitas ini 
secara internasional sudah disuarakan di Tokyo saat 
jaya-jayanya Orde Baru.1

Peran dan tugas penting Konsil LSM Indonesia atau 
Indonesian NGO Council, yang didirikan pada 28 Juli 
2010 dan kini beranggotakan 99 LSM di 16 Provinsi, 
adalah mempromosikan peningkatan akuntabilitas 
LSM di Indonesia – terutama kepada para anggo-
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PENGANTAR
KOMITE PENGARAH NASIONAL
KONSIL LSM INDONESIA

FRANS TOEGIMIN

“Suatu lembaga/organisasi tidak bisa dikatakan akuntabel 
apabila tidak ada transparansi dan suatu lembaga pasti akan 
sulit melakukan transparansi tanpa akuntabilitas di dalam 
organisasi.”

AKUNTABILITAS. Disadari atau tidak, kata ini 
merupakan salah satu frasa paling populer dalam 
ranah good governance sejak era reformasi. Ia 
merupakan kata sakti yang banyak ditakuti/disegani, 
tetapi juga dihormati, baik oleh lembaga/organisasi/
departemen/instansi pemerintah maupun organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). Salah satu sebabnya adalah, 
kalau kita bicara tentang akuntabilitas, kita tidak bisa 
meninggalkan kata TRANSPARANSI, satu frasa lain 
yang tidak kalah populer dengan kata akuntabilitas. 
Bahkan kedua kata itu seolah merupakan pasangan 
yang saling melengkapi, saling membutuhkan. Suatu 
lembaga/organisasi tidak bisa dikatakan akuntabel 
apabila tidak ada transparansi dan suatu lembaga 
pasti akan sulit melakukan transparansi tanpa 
akuntabilitas di dalam organisasi. Maka akuntabilitas 
merupakan tantangan yang tidak mudah, baik pada 
organisasi-organisasi pemerintah maupun LSM.

Khusus pada LSM, bahkan sering terjadi ironi. Di satu 

tanya. Meskipun demikian, berbagai inisiatif untuk 
mempromosikan akuntabilitas di dunia LSM sebe-
narnya sudah banyak muncul sebelumnya, baik 
dalam tema yang tersendiri maupun digabungkan 
dengan tema yang lain, misalnya dengan ide akredi-
tasi LSM. Namun demikian berbagai inisiatif tersebut 
seakan hilang ditelan bumi. Maka Konsil LSM 
Indonesia hadir untuk secara khusus mendedikasikan 
diri kepada peningkatan akuntabilitas LSM.

Memang, tugas yang diemban Konsil tersebut bukan 
perkara mudah, mengingat sebagian LSM Indonesia 
masih belum menyadari pentingnya membenahi
internal governance dan akuntabilitas organisasi. 
Pengalaman Konsil LSM Indonesia dalam melakukan 
dua kali monitoring (penilaian) terhadap pelaksanaan 
akuntabilitas kepada anggotanya, masih menghadapi 
tantangan yang tidak mudah, khususnya dalam 
pengambilan data saat melakukan penilaian/
monitoring, baik dari aspek para penilainya dan aspek 
lembaga yang akan dinilai/dimonitor.

Semoga terbitnya buku “Standar Minimal Akuntabili-
tas LSM” ini menjadi salah satu instrumen penting 
untuk memahami standar minimal akuntabilitas LSM, 
baik bagi LSM anggota Konsil maupun LSM pada 
umumnya, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran 
para pengelola/aktivis LSM untuk mengupayakan 
agar LSM mereka lebih akuntabel.

Pada akhirnya, saya sampaikan terima kasih 
kepada teman-teman Sekretariat Konsil yang 
sudah mengupayakan terbitnya buku ini. Semoga 
usaha kita dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam peningkatan kualitas LSM di 
Indonesia.

Yogyakarta, Februari 2015

Ketua
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PENGANTAR
DIREKTUR EKSEKUTIF
KONSIL LSM INDONESIA

LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan 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 dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).
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Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan 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 dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban
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LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).
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Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan 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 dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015



PENGANTAR
DIREKTUR EKSEKUTIF
KONSIL LSM INDONESIA

LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan informasi 
tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas 
LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh 
Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: 
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bagian ini memberikan informasi tentang standar dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan informasi 
tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas 
LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh 
Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: 
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bagian ini memberikan informasi tentang standar dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan 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 dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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PENGANTAR
DIREKTUR EKSEKUTIF
KONSIL LSM INDONESIA

LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan 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 dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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PENDAHULUAN

Apa tujuan buku ini?

Siapa yang bisa menggunakan buku ini?



Apa tujuan buku ini?

Buku ini bertujuan untuk menjelaskan standar minimal 
akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  
dan bagaimana LSM bisa melaksanakan standar 
minimal akuntabilitas tersebut.

Siapa yang bisa menggunakan buku ini?

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan diharapkan dapat digunakan oleh  
Board, Manajemen dan Staf dari komunitas LSM di 
Indonesia pada umumnya.

PENDAHULUAN

1
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TENTANG
KONSIL LSM INDONESIA

Konsil LSM Indonesia 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 mempraktikkan 
prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas demi 
meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik 
terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil.

Saat ini anggota Konsil berjumlah 99 LSM dari 
16 provinsi yang memiliki fokus pada berbagai isu 
seperti kesehatan, lingkungan, advokasi hak anak, 
hak asasi manusia, pendidikan, pemberdayaan 
perempuan, penguatan ekonomi, dan lain-lain. 
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2
LANDASAN PEMIKIRAN

Apa itu akuntabilitas LSM?

Mengapa akuntabilitas penting bagi LSM?

Sejarah akuntabilitas LSM

Akuntabilitas kepada siapa dan bagaimana?

Kode Etik LSM Indonesia dan 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM



Apa itu akuntabilitas LSM?

Akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu 
organisasi menganggap dirinya bertanggungjawab 
secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa 
yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. 
Ini ditunjukkan dengan cara melibatkan berbagai 
pihak terkait yang disebut pemangku kepentingan 
(stakeholders) dengan aktivitas organisasi tersebut, 
serta memberikan respon terhadap pandangan dan 
kritik-kritik terhadapnya. 

Proses pertanggungjawaban adalah berupa kewa-
jiban organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik 
memberikan informasi kepada seluruh pemangku 
kepentingan mengenai visi, misi, program, tata-kelola 
dan keuangan secara transparan. Organisasi juga 
memberi kesempatan kepada publik  untuk mengontrol  
tindakan  organisasi yang bekerja atas nama mereka  
melalui mekanisme pengaduan (complaint mechanism) 
dan organisasi wajib memberikan tanggapan yang 
memadai atas pengaduan tersebut.

LANDASAN PEMIKIRAN

2
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jumlah dan sumber dana, struktur organisasi dan 
susunan pendiri, pengurus dan pelaksana organisasi, 
serta laporan keuangan. Informasi dapat berupa 
laporan tahunan, profil organisasi, hasil evaluasi 
untuk publik serta laporan keuangan.

Kedua adalah partisipasi. Organisasi melibatkan 
berbagai pihak, internal dan eksternal, dalam proses 
pengambilan keputusan. Melibatkan pengurus, ekse-
kutif dan staf serta wakil-wakil dari mitra dalam 
penyusunan perencanaan strategis (renstra) untuk 
menyusun visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan program 
strategis organisasi. Melibatkan calon penerima 
manfaat (beneficiaries) dalam penyusunan proposal 
proyek melalui need assessment dengan melakukan 
pengumpulan data lapangan: survei, focus group 
discussion (FGD), wawancara, dan sebagainya.  
Ketiga adalah evaluasi. Ada alat dan prosedur  untuk 
mengevaluasi kinerja organisasi.

Keempat tersedianya mekanisme pengaduan 
(complaint mechanism) di dalam organisasi yang 
memungkinkan pemangku kepentingan terutama 
masyarakat umum mengajukan keluhan terhadap 
keputusan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
organisasi. Serta menjamin bahwa keluhan  tersebut  
benar-benar dibahas dan tindakan-tindakan akan 
diambil untuk mengoreksinya.

Secara operasional mekanisme akuntabilitas diwujud-
kan dalam bentuk pelaporan (reporting), pelibatan 
(involving) dan cepat tanggap (responding). 

Akuntabilitas dapat diklasifikasikan antara lain 
sebagai berikut:2

   •

   •

   •

   •

Ada empat dimensi akuntabilitas. Pertama adalah  
transparansi. Organisasi memberikan informasi yang 
cukup dan berkualitas serta tersedianya media untuk 
penyebarannya. Sehingga pemangku kepentingan 
punya akses dan informasi yang cukup untuk 
mengetahui dan dapat memantau kegiatan dan 
kinerja organisasi tersebut. Informasi yang cukup itu 
mencakup  visi, misi, tujuan dan program organisasi, 



Apa itu akuntabilitas LSM?

Akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu 
organisasi menganggap dirinya bertanggungjawab 
secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa 
yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. 
Ini ditunjukkan dengan cara melibatkan berbagai 
pihak terkait yang disebut pemangku kepentingan 
(stakeholders) dengan aktivitas organisasi tersebut, 
serta memberikan respon terhadap pandangan dan 
kritik-kritik terhadapnya. 

Proses pertanggungjawaban adalah berupa kewa-
jiban organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik 
memberikan informasi kepada seluruh pemangku 
kepentingan mengenai visi, misi, program, tata-kelola 
dan keuangan secara transparan. Organisasi juga 
memberi kesempatan kepada publik  untuk mengontrol  
tindakan  organisasi yang bekerja atas nama mereka  
melalui mekanisme pengaduan (complaint mechanism) 
dan organisasi wajib memberikan tanggapan yang 
memadai atas pengaduan tersebut.

jumlah dan sumber dana, struktur organisasi dan 
susunan pendiri, pengurus dan pelaksana organisasi, 
serta laporan keuangan. Informasi dapat berupa 
laporan tahunan, profil organisasi, hasil evaluasi 
untuk publik serta laporan keuangan.

Kedua adalah partisipasi. Organisasi melibatkan 
berbagai pihak, internal dan eksternal, dalam proses 
pengambilan keputusan. Melibatkan pengurus, ekse-
kutif dan staf serta wakil-wakil dari mitra dalam 
penyusunan perencanaan strategis (renstra) untuk 
menyusun visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan program 
strategis organisasi. Melibatkan calon penerima 
manfaat (beneficiaries) dalam penyusunan proposal 
proyek melalui need assessment dengan melakukan 
pengumpulan data lapangan: survei, focus group 
discussion (FGD), wawancara, dan sebagainya.  
Ketiga adalah evaluasi. Ada alat dan prosedur  untuk 
mengevaluasi kinerja organisasi.

Keempat tersedianya mekanisme pengaduan 
(complaint mechanism) di dalam organisasi yang 
memungkinkan pemangku kepentingan terutama 
masyarakat umum mengajukan keluhan terhadap 
keputusan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
organisasi. Serta menjamin bahwa keluhan  tersebut  
benar-benar dibahas dan tindakan-tindakan akan 
diambil untuk mengoreksinya.
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Secara operasional mekanisme akuntabilitas diwujud-
kan dalam bentuk pelaporan (reporting), pelibatan 
(involving) dan cepat tanggap (responding). 

Akuntabilitas dapat diklasifikasikan antara lain 
sebagai berikut:2

   •

   •

   •

   •

Ada empat dimensi akuntabilitas. Pertama adalah  
transparansi. Organisasi memberikan informasi yang 
cukup dan berkualitas serta tersedianya media untuk 
penyebarannya. Sehingga pemangku kepentingan 
punya akses dan informasi yang cukup untuk 
mengetahui dan dapat memantau kegiatan dan 
kinerja organisasi tersebut. Informasi yang cukup itu 
mencakup  visi, misi, tujuan dan program organisasi, 

Akuntabilitas keuangan, yaitu mempertanggung-
jawabkan penggunaan sumber daya (dana) yang 
diperoleh dan dipercayakan kepadanya.
Akuntabilitas kinerja, mendokumentasikan dan 
melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dibanding-
kan dengan standar-standar kualitas, sasaran, 
tujuan serta harapan-harapan yang ingin dicapai.
Akuntabilitas ucapan, kejujuran dan ketelitian 
mengenai apa yang disuarakan  serta mempunyai 
otoritas untuk menyuarakannya.
Akuntabilitas untuk meningkatkan diri, tanggap 
terhadap umpan-balik, melakukan evaluasi/
assessment dan melaporkan tindakan-tindakan 
yang diambil.



Apa itu akuntabilitas LSM?

Akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu 
organisasi menganggap dirinya bertanggungjawab 
secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa 
yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. 
Ini ditunjukkan dengan cara melibatkan berbagai 
pihak terkait yang disebut pemangku kepentingan 
(stakeholders) dengan aktivitas organisasi tersebut, 
serta memberikan respon terhadap pandangan dan 
kritik-kritik terhadapnya. 

Proses pertanggungjawaban adalah berupa kewa-
jiban organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik 
memberikan informasi kepada seluruh pemangku 
kepentingan mengenai visi, misi, program, tata-kelola 
dan keuangan secara transparan. Organisasi juga 
memberi kesempatan kepada publik  untuk mengontrol  
tindakan  organisasi yang bekerja atas nama mereka  
melalui mekanisme pengaduan (complaint mechanism) 
dan organisasi wajib memberikan tanggapan yang 
memadai atas pengaduan tersebut.

jumlah dan sumber dana, struktur organisasi dan 
susunan pendiri, pengurus dan pelaksana organisasi, 
serta laporan keuangan. Informasi dapat berupa 
laporan tahunan, profil organisasi, hasil evaluasi 
untuk publik serta laporan keuangan.

Kedua adalah partisipasi. Organisasi melibatkan 
berbagai pihak, internal dan eksternal, dalam proses 
pengambilan keputusan. Melibatkan pengurus, ekse-
kutif dan staf serta wakil-wakil dari mitra dalam 
penyusunan perencanaan strategis (renstra) untuk 
menyusun visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan program 
strategis organisasi. Melibatkan calon penerima 
manfaat (beneficiaries) dalam penyusunan proposal 
proyek melalui need assessment dengan melakukan 
pengumpulan data lapangan: survei, focus group 
discussion (FGD), wawancara, dan sebagainya.  
Ketiga adalah evaluasi. Ada alat dan prosedur  untuk 
mengevaluasi kinerja organisasi.

Keempat tersedianya mekanisme pengaduan 
(complaint mechanism) di dalam organisasi yang 
memungkinkan pemangku kepentingan terutama 
masyarakat umum mengajukan keluhan terhadap 
keputusan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
organisasi. Serta menjamin bahwa keluhan  tersebut  
benar-benar dibahas dan tindakan-tindakan akan 
diambil untuk mengoreksinya.

Secara operasional mekanisme akuntabilitas diwujud-
kan dalam bentuk pelaporan (reporting), pelibatan 
(involving) dan cepat tanggap (responding). 

Akuntabilitas dapat diklasifikasikan antara lain 
sebagai berikut:2

   •

   •

   •

   •

Ada empat dimensi akuntabilitas. Pertama adalah  
transparansi. Organisasi memberikan informasi yang 
cukup dan berkualitas serta tersedianya media untuk 
penyebarannya. Sehingga pemangku kepentingan 
punya akses dan informasi yang cukup untuk 
mengetahui dan dapat memantau kegiatan dan 
kinerja organisasi tersebut. Informasi yang cukup itu 
mencakup  visi, misi, tujuan dan program organisasi, 
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Konsep akuntabilitas LSM dapat didefinisikan tidak 

hanya sebagai sarana bagi LSM untuk bertanggung-

jawab atas tindakan-tindakannya, seperti kewajiban 

hukum dan kewajiban memberikan informasi, tetapi 

juga sebagai sarana dimana LSM dan individu aktivis 

LSM mengambil tanggungjawab internal membentuk 

misi dan nilai-nilai organisasi, membuka diri untuk 

pengawasan publik, dan untuk menilai kinerja dalam 

kaitannya dengan tujuan  organisasi. 

Akuntabilitas diterapkan bersama dimensi-dimensi 

lainnya seperti melibatkan pemangku kepentingan 

dan menggunakan standar kinerja, yang  dilakukan di 

berbagai tingkat organisasi LSM.
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Apa itu akuntabilitas LSM?

Akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu 
organisasi menganggap dirinya bertanggungjawab 
secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa 
yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. 
Ini ditunjukkan dengan cara melibatkan berbagai 
pihak terkait yang disebut pemangku kepentingan 
(stakeholders) dengan aktivitas organisasi tersebut, 
serta memberikan respon terhadap pandangan dan 
kritik-kritik terhadapnya. 

Proses pertanggungjawaban adalah berupa kewa-
jiban organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik 
memberikan informasi kepada seluruh pemangku 
kepentingan mengenai visi, misi, program, tata-kelola 
dan keuangan secara transparan. Organisasi juga 
memberi kesempatan kepada publik  untuk mengontrol  
tindakan  organisasi yang bekerja atas nama mereka  
melalui mekanisme pengaduan (complaint mechanism) 
dan organisasi wajib memberikan tanggapan yang 
memadai atas pengaduan tersebut.

jumlah dan sumber dana, struktur organisasi dan 
susunan pendiri, pengurus dan pelaksana organisasi, 
serta laporan keuangan. Informasi dapat berupa 
laporan tahunan, profil organisasi, hasil evaluasi 
untuk publik serta laporan keuangan.

Kedua adalah partisipasi. Organisasi melibatkan 
berbagai pihak, internal dan eksternal, dalam proses 
pengambilan keputusan. Melibatkan pengurus, ekse-
kutif dan staf serta wakil-wakil dari mitra dalam 
penyusunan perencanaan strategis (renstra) untuk 
menyusun visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan program 
strategis organisasi. Melibatkan calon penerima 
manfaat (beneficiaries) dalam penyusunan proposal 
proyek melalui need assessment dengan melakukan 
pengumpulan data lapangan: survei, focus group 
discussion (FGD), wawancara, dan sebagainya.  
Ketiga adalah evaluasi. Ada alat dan prosedur  untuk 
mengevaluasi kinerja organisasi.

Keempat tersedianya mekanisme pengaduan 
(complaint mechanism) di dalam organisasi yang 
memungkinkan pemangku kepentingan terutama 
masyarakat umum mengajukan keluhan terhadap 
keputusan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
organisasi. Serta menjamin bahwa keluhan  tersebut  
benar-benar dibahas dan tindakan-tindakan akan 
diambil untuk mengoreksinya.

Secara operasional mekanisme akuntabilitas diwujud-
kan dalam bentuk pelaporan (reporting), pelibatan 
(involving) dan cepat tanggap (responding). 

Akuntabilitas dapat diklasifikasikan antara lain 
sebagai berikut:2

   •

   •

   •

   •

Ada empat dimensi akuntabilitas. Pertama adalah  
transparansi. Organisasi memberikan informasi yang 
cukup dan berkualitas serta tersedianya media untuk 
penyebarannya. Sehingga pemangku kepentingan 
punya akses dan informasi yang cukup untuk 
mengetahui dan dapat memantau kegiatan dan 
kinerja organisasi tersebut. Informasi yang cukup itu 
mencakup  visi, misi, tujuan dan program organisasi, 
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Mengapa akuntabilitas penting bagi LSM?

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya 
pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara 
global maupun nasional. Kekuasaan  tidak lagi 
sepenuhnya didominasi negara dan pasar  tetapi juga 
oleh masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 
diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam 
mengembangkan dan memperluas  demokrasi dan 
pembangunan sosial.  Peran dan pengaruh LSM, 
salah satu komponen penting masyarakat sipil,   
sangat meningkat baik di forum-forum internasional 
maupun pada skala nasional. 

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka seba-
gai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas 
publik yang lebih besar pula. Majalah The Economist, 
pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa 
“LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka 
tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun 
kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan 
sebuah esai 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. Setelah 
mereka menjadi bagian dari landskap politik mapan di 
seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai 
kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan 

terhadap masyarakat.” 

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas 
tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah 
mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran 
akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama 
berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak 
wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada 
seluruh timnya di berbagai negara. 

Sebagai contoh, ActionAid International, Sebuah LSM 
internasional yang mempunyai misi memberantas 
kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang 
tersisihkan, mengembangkan  mekanisme akuntabili-
tas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, 
tapi juga relawan,  mitra, donor, pemerintah, bahkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
ActionAid menetapkan akuntabilitas sebagai 
persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses 
perencanaan, monitoring, formulasi strategi,  pemb-
elajaran dan evaluasi,  tetapi juga sikap dan perilaku 
pribadi. ActionAid  melakukan perubahan pada selu-
ruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di 
tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabili-
tas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru 
(Accountability, Learning and Planning System - 
ALPS). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi 
internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun 
keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan 

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif 
(ActionAid International, 2006: 4; David and Mancini, 
2004). 

Humanitarian Accountability Partnership - International 
(HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, 
merupakan sebuah badan internasional yang pertama 
kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri 
sendiri (self-regulation). Pengaturan diri sendiri ini 
merupakan inisiatif banyak lembaga internasional 
yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi 
kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena 
bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang 
berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 orga-
nisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan
kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Orga-
nisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas 
terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis 
dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam 
sektor kemanusiaan.  Tujuan utama dari organisasi ini 
adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat 
rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan 
apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas  
dan setiap tahun mengeluarkan Human Accountability 
Report.

The One World Trust, suatu organisasi amal (charity) 
yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, 
mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk 
reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001 

Meningkatkan  kepercayaan publik dan legitimasi  
kepada LSM sebagai institusi publik dan orga-
nisasi masyarakat sipil (civil society).
Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik 
bahwa komunitas LSM mempunyai standar moral 
dan integritas yang tinggi serta perilaku yang dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga dihargai dan 
dihormati.
Menunjukkan kepada para pemangku kepen-
tingan bahwa LSM adalah organisasi yang memiliki 
tata kelola yang baik, demokratis, professional, 
menjalankan program dengan kualitas dan kapabili-
tas yang tinggi, mengelola sumberdaya secara 
efektif, efisien dan bertangungjawab sehingga 
terhindar dari tindak korupsi dan praktek negatif 
lainnya.
Meningkatkan posisi tawar terhadap pihak luar 
seperti pemerintah, pihak swasta, lembaga donor, 
dan lain-lain.
Dengan meningkatnya akuntabilitas, maka kredibi-
ltas dan kepercayaan pemangku kepentingan akan 
meningkat, dan posisi tawar LSM terhadap pihak 
luar seperti pemerintah dan sektor swasta juga 
meningkat. Dengan meningkatnya posisi tawar, 
peran LSM yang merupakan salah satu komponen 
utama organisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan 
penyeimbang terhadap peran negara (pemerintah) 
dan pasar (sektor swasta) dapat terwujud.

yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: 
visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; 
administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan 
program; dan kemitraan dan jaringan.  

Di Indonesia, isu  akuntabilitas LSM menguat setelah 
1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang 
menyebut dirinya LSM.  Tuntutan untuk lebih terbuka 
dan mempertangungjawabkan keputusan-keputusan  
dan tindakan organisasi ini mengemuka  pada  era 
reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil 
(OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 
1998,  lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar 
dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, 
namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan 
nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota 
kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok 
Indonesia.  

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, 
mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, 
pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu 
yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. 
Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang 
bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, 
visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis 
kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya 
akuntabilitas.



Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya 
pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara 
global maupun nasional. Kekuasaan  tidak lagi 
sepenuhnya didominasi negara dan pasar  tetapi juga 
oleh masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 
diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam 
mengembangkan dan memperluas  demokrasi dan 
pembangunan sosial.  Peran dan pengaruh LSM, 
salah satu komponen penting masyarakat sipil,   
sangat meningkat baik di forum-forum internasional 
maupun pada skala nasional. 

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka seba-
gai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas 
publik yang lebih besar pula. Majalah The Economist, 
pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa 
“LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka 
tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun 
kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan 
sebuah esai 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. Setelah 
mereka menjadi bagian dari landskap politik mapan di 
seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai 
kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan 

25STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

terhadap masyarakat.” 

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas 
tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah 
mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran 
akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama 
berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak 
wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada 
seluruh timnya di berbagai negara. 

Sebagai contoh, ActionAid International, Sebuah LSM 
internasional yang mempunyai misi memberantas 
kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang 
tersisihkan, mengembangkan  mekanisme akuntabili-
tas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, 
tapi juga relawan,  mitra, donor, pemerintah, bahkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
ActionAid menetapkan akuntabilitas sebagai 
persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses 
perencanaan, monitoring, formulasi strategi,  pemb-
elajaran dan evaluasi,  tetapi juga sikap dan perilaku 
pribadi. ActionAid  melakukan perubahan pada selu-
ruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di 
tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabili-
tas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru 
(Accountability, Learning and Planning System - 
ALPS). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi 
internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun 
keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan 

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif 
(ActionAid International, 2006: 4; David and Mancini, 
2004). 

Humanitarian Accountability Partnership - International 
(HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, 
merupakan sebuah badan internasional yang pertama 
kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri 
sendiri (self-regulation). Pengaturan diri sendiri ini 
merupakan inisiatif banyak lembaga internasional 
yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi 
kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena 
bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang 
berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 orga-
nisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan
kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Orga-
nisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas 
terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis 
dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam 
sektor kemanusiaan.  Tujuan utama dari organisasi ini 
adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat 
rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan 
apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas  
dan setiap tahun mengeluarkan Human Accountability 
Report.

The One World Trust, suatu organisasi amal (charity) 
yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, 
mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk 
reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001 

yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: 
visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; 
administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan 
program; dan kemitraan dan jaringan.  

Di Indonesia, isu  akuntabilitas LSM menguat setelah 
1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang 
menyebut dirinya LSM.  Tuntutan untuk lebih terbuka 
dan mempertangungjawabkan keputusan-keputusan  
dan tindakan organisasi ini mengemuka  pada  era 
reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil 
(OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 
1998,  lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar 
dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, 
namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan 
nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota 
kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok 
Indonesia.  

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, 
mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, 
pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu 
yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. 
Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang 
bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, 
visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis 
kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya 
akuntabilitas.



Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya 
pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara 
global maupun nasional. Kekuasaan  tidak lagi 
sepenuhnya didominasi negara dan pasar  tetapi juga 
oleh masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 
diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam 
mengembangkan dan memperluas  demokrasi dan 
pembangunan sosial.  Peran dan pengaruh LSM, 
salah satu komponen penting masyarakat sipil,   
sangat meningkat baik di forum-forum internasional 
maupun pada skala nasional. 

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka seba-
gai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas 
publik yang lebih besar pula. Majalah The Economist, 
pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa 
“LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka 
tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun 
kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan 
sebuah esai 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. Setelah 
mereka menjadi bagian dari landskap politik mapan di 
seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai 
kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan 
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terhadap masyarakat.” 

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas 
tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah 
mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran 
akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama 
berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak 
wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada 
seluruh timnya di berbagai negara. 

Sebagai contoh, ActionAid International, Sebuah LSM 
internasional yang mempunyai misi memberantas 
kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang 
tersisihkan, mengembangkan  mekanisme akuntabili-
tas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, 
tapi juga relawan,  mitra, donor, pemerintah, bahkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
ActionAid menetapkan akuntabilitas sebagai 
persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses 
perencanaan, monitoring, formulasi strategi,  pemb-
elajaran dan evaluasi,  tetapi juga sikap dan perilaku 
pribadi. ActionAid  melakukan perubahan pada selu-
ruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di 
tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabili-
tas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru 
(Accountability, Learning and Planning System - 
ALPS). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi 
internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun 
keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan 

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif 
(ActionAid International, 2006: 4; David and Mancini, 
2004). 

Humanitarian Accountability Partnership - International 
(HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, 
merupakan sebuah badan internasional yang pertama 
kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri 
sendiri (self-regulation). Pengaturan diri sendiri ini 
merupakan inisiatif banyak lembaga internasional 
yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi 
kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena 
bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang 
berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 orga-
nisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan
kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Orga-
nisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas 
terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis 
dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam 
sektor kemanusiaan.  Tujuan utama dari organisasi ini 
adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat 
rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan 
apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas  
dan setiap tahun mengeluarkan Human Accountability 
Report.

The One World Trust, suatu organisasi amal (charity) 
yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, 
mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk 
reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001 

yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: 
visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; 
administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan 
program; dan kemitraan dan jaringan.  

Di Indonesia, isu  akuntabilitas LSM menguat setelah 
1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang 
menyebut dirinya LSM.  Tuntutan untuk lebih terbuka 
dan mempertangungjawabkan keputusan-keputusan  
dan tindakan organisasi ini mengemuka  pada  era 
reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil 
(OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 
1998,  lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar 
dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, 
namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan 
nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota 
kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok 
Indonesia.  

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, 
mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, 
pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu 
yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. 
Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang 
bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, 
visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis 
kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya 
akuntabilitas.



Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya 
pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara 
global maupun nasional. Kekuasaan  tidak lagi 
sepenuhnya didominasi negara dan pasar  tetapi juga 
oleh masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 
diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam 
mengembangkan dan memperluas  demokrasi dan 
pembangunan sosial.  Peran dan pengaruh LSM, 
salah satu komponen penting masyarakat sipil,   
sangat meningkat baik di forum-forum internasional 
maupun pada skala nasional. 

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka seba-
gai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas 
publik yang lebih besar pula. Majalah The Economist, 
pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa 
“LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka 
tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun 
kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan 
sebuah esai 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. Setelah 
mereka menjadi bagian dari landskap politik mapan di 
seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai 
kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan 

terhadap masyarakat.” 

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas 
tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah 
mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran 
akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama 
berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak 
wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada 
seluruh timnya di berbagai negara. 

Sebagai contoh, ActionAid International, Sebuah LSM 
internasional yang mempunyai misi memberantas 
kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang 
tersisihkan, mengembangkan  mekanisme akuntabili-
tas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, 
tapi juga relawan,  mitra, donor, pemerintah, bahkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
ActionAid menetapkan akuntabilitas sebagai 
persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses 
perencanaan, monitoring, formulasi strategi,  pemb-
elajaran dan evaluasi,  tetapi juga sikap dan perilaku 
pribadi. ActionAid  melakukan perubahan pada selu-
ruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di 
tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabili-
tas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru 
(Accountability, Learning and Planning System - 
ALPS). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi 
internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun 
keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan 

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif 
(ActionAid International, 2006: 4; David and Mancini, 
2004). 

Humanitarian Accountability Partnership - International 
(HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, 
merupakan sebuah badan internasional yang pertama 
kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri 
sendiri (self-regulation). Pengaturan diri sendiri ini 
merupakan inisiatif banyak lembaga internasional 
yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi 
kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena 
bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang 
berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 orga-
nisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan
kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Orga-
nisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas 
terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis 
dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam 
sektor kemanusiaan.  Tujuan utama dari organisasi ini 
adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat 
rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan 
apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas  
dan setiap tahun mengeluarkan Human Accountability 
Report.

The One World Trust, suatu organisasi amal (charity) 
yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, 
mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk 
reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001 
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yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: 
visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; 
administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan 
program; dan kemitraan dan jaringan.  

Di Indonesia, isu  akuntabilitas LSM menguat setelah 
1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang 
menyebut dirinya LSM.  Tuntutan untuk lebih terbuka 
dan mempertangungjawabkan keputusan-keputusan  
dan tindakan organisasi ini mengemuka  pada  era 
reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil 
(OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 
1998,  lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar 
dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, 
namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan 
nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota 
kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok 
Indonesia.  

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, 
mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, 
pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu 
yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. 
Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang 
bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, 
visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis 
kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya 
akuntabilitas.



Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya 
pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara 
global maupun nasional. Kekuasaan  tidak lagi 
sepenuhnya didominasi negara dan pasar  tetapi juga 
oleh masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 
diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam 
mengembangkan dan memperluas  demokrasi dan 
pembangunan sosial.  Peran dan pengaruh LSM, 
salah satu komponen penting masyarakat sipil,   
sangat meningkat baik di forum-forum internasional 
maupun pada skala nasional. 

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka seba-
gai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas 
publik yang lebih besar pula. Majalah The Economist, 
pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa 
“LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka 
tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun 
kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan 
sebuah esai 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. Setelah 
mereka menjadi bagian dari landskap politik mapan di 
seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai 
kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan 

terhadap masyarakat.” 

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas 
tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah 
mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran 
akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama 
berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak 
wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada 
seluruh timnya di berbagai negara. 

Sebagai contoh, ActionAid International, Sebuah LSM 
internasional yang mempunyai misi memberantas 
kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang 
tersisihkan, mengembangkan  mekanisme akuntabili-
tas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, 
tapi juga relawan,  mitra, donor, pemerintah, bahkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
ActionAid menetapkan akuntabilitas sebagai 
persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses 
perencanaan, monitoring, formulasi strategi,  pemb-
elajaran dan evaluasi,  tetapi juga sikap dan perilaku 
pribadi. ActionAid  melakukan perubahan pada selu-
ruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di 
tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabili-
tas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru 
(Accountability, Learning and Planning System - 
ALPS). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi 
internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun 
keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan 

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif 
(ActionAid International, 2006: 4; David and Mancini, 
2004). 

Humanitarian Accountability Partnership - International 
(HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, 
merupakan sebuah badan internasional yang pertama 
kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri 
sendiri (self-regulation). Pengaturan diri sendiri ini 
merupakan inisiatif banyak lembaga internasional 
yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi 
kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena 
bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang 
berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 orga-
nisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan
kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Orga-
nisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas 
terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis 
dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam 
sektor kemanusiaan.  Tujuan utama dari organisasi ini 
adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat 
rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan 
apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas  
dan setiap tahun mengeluarkan Human Accountability 
Report.

The One World Trust, suatu organisasi amal (charity) 
yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, 
mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk 
reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001 
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One World Trust meluncurkan Proyek Akuntabilitas 
Global (Global Accountability Project). Proyek 
ini menyoroti akuntabilitas  tiga bentuk organisasi 
global:  Organisasi Antar-Pemerintah (Intergovernmental 
Organization – IGO); Perusahaan Transnasional 
(Transnational Corporation – TNC) dan  International 
Non-Government Organization (INGO). Hasil assesment 
terhadap sejumlah organisasi berdasarkan  ketiga 
tipe tersebut, organisasi ini disampaikan kepada 
publik setiap tahun melalui Global Acountability 
Report.  Laporan ini menganalisis menurut empat 
dimensi akuntabilitas: transparansi, partisipasi, 
evaluasi dan mekanisme keluhan. Organisasi-
organisasi tersebut dinilai dari  bagaimana mereka 
mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntabilitas 
dalam kebijakan organisasi dan sistem manajemen 
mereka. 
 
Pada tingkat nasional, di negara-negara demokratis,    
pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak lagi 
dapat memonopoli penyelenggaraan pemerintahan 
sendiri karena dinilai tidak memadai untuk menjawab 
kompleksitas yang dihadapi. Pemerintahan harus 
melibatkan pemangku kepentingan lain seperti sektor 
swasta dan organisasi masyarakat sipil (OMS).  
Karena itu konsep pemerintah (government) juga  
tidak lagi  memadai maka diperkenalkan istilah 
governance  (tata-pemerintahan) yang  merupakan 
perluasan dari konsep government.  Tata-peme-
rintahan merujuk kepada suatu gagasan atau konsep 

yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: 
visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; 
administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan 
program; dan kemitraan dan jaringan.  

Di Indonesia, isu  akuntabilitas LSM menguat setelah 
1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang 
menyebut dirinya LSM.  Tuntutan untuk lebih terbuka 
dan mempertangungjawabkan keputusan-keputusan  
dan tindakan organisasi ini mengemuka  pada  era 
reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil 
(OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 
1998,  lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar 
dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, 
namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan 
nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota 
kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok 
Indonesia.  

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, 
mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, 
pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu 
yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. 
Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang 
bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, 
visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis 
kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya 
akuntabilitas.



Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya 
pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara 
global maupun nasional. Kekuasaan  tidak lagi 
sepenuhnya didominasi negara dan pasar  tetapi juga 
oleh masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 
diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam 
mengembangkan dan memperluas  demokrasi dan 
pembangunan sosial.  Peran dan pengaruh LSM, 
salah satu komponen penting masyarakat sipil,   
sangat meningkat baik di forum-forum internasional 
maupun pada skala nasional. 

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka seba-
gai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas 
publik yang lebih besar pula. Majalah The Economist, 
pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa 
“LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka 
tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun 
kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan 
sebuah esai 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. Setelah 
mereka menjadi bagian dari landskap politik mapan di 
seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai 
kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan 

terhadap masyarakat.” 

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas 
tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah 
mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran 
akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama 
berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak 
wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada 
seluruh timnya di berbagai negara. 

Sebagai contoh, ActionAid International, Sebuah LSM 
internasional yang mempunyai misi memberantas 
kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang 
tersisihkan, mengembangkan  mekanisme akuntabili-
tas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, 
tapi juga relawan,  mitra, donor, pemerintah, bahkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
ActionAid menetapkan akuntabilitas sebagai 
persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses 
perencanaan, monitoring, formulasi strategi,  pemb-
elajaran dan evaluasi,  tetapi juga sikap dan perilaku 
pribadi. ActionAid  melakukan perubahan pada selu-
ruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di 
tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabili-
tas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru 
(Accountability, Learning and Planning System - 
ALPS). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi 
internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun 
keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan 

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif 
(ActionAid International, 2006: 4; David and Mancini, 
2004). 

Humanitarian Accountability Partnership - International 
(HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, 
merupakan sebuah badan internasional yang pertama 
kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri 
sendiri (self-regulation). Pengaturan diri sendiri ini 
merupakan inisiatif banyak lembaga internasional 
yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi 
kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena 
bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang 
berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 orga-
nisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan
kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Orga-
nisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas 
terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis 
dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam 
sektor kemanusiaan.  Tujuan utama dari organisasi ini 
adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat 
rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan 
apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas  
dan setiap tahun mengeluarkan Human Accountability 
Report.

The One World Trust, suatu organisasi amal (charity) 
yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, 
mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk 
reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001 

mengenai “tindakan dan perilaku dalam menjalankan 
kekuasaan (organisasi)”, apakah itu  pemerintah, 
perusahaan atau OMS. Diperkenalkan pula istilah  
good governance  (tata-pemerintahan yang baik).  
Prinsip good governance  ini  tidak hanya berlaku 
bagi pemerintah tetapi juga bagi sektor swasta dan 
OMS. 

Di kalangan perusahaan berlaku apa yang sering 
disebut sebagai good corporate governance (tata-
kelola perusahaan yang baik). Tata-kelola perusa-
haan yang baik ini mencakup penetapan mekanisme 
dalam organisasi dan struktur manajemen untuk men-
ciptakan hubungan yang baik antara Dewan Komisa-
ris, Dewan Direksi, Staf dan Pemegang Saham demi 
melayani kepentingan terbaik pemegang saham, 
dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh 
pemangku kepentingan. 

Di kalangan LSM atau Organisasi Non-Pemerintah 
(Non-Governmental Organization - NGO) dikenal pula 
apa yang disebut tata-kelola LSM yang baik 
(good NGO governance). Tata-kelola LSM yang baik 
haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti: 
(1) Kepatuhan kepada peraturan perundang-
undangan. (2) Sistem akuntansi, penganggaran dan 
audit yang baik. (3) Ditegakkannya kebijakan 
kelembagaan dan sistem mekanisme check and 
balance yang tepat. (4) Sistem pengambilan 
keputusan,  perencanaan dan monitoring/evaluasi 
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yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: 
visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; 
administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan 
program; dan kemitraan dan jaringan.  

Di Indonesia, isu  akuntabilitas LSM menguat setelah 
1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang 
menyebut dirinya LSM.  Tuntutan untuk lebih terbuka 
dan mempertangungjawabkan keputusan-keputusan  
dan tindakan organisasi ini mengemuka  pada  era 
reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil 
(OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 
1998,  lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar 
dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, 
namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan 
nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota 
kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok 
Indonesia.  

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, 
mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, 
pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu 
yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. 
Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang 
bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, 
visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis 
kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya 
akuntabilitas.



Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya 
pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara 
global maupun nasional. Kekuasaan  tidak lagi 
sepenuhnya didominasi negara dan pasar  tetapi juga 
oleh masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 
diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam 
mengembangkan dan memperluas  demokrasi dan 
pembangunan sosial.  Peran dan pengaruh LSM, 
salah satu komponen penting masyarakat sipil,   
sangat meningkat baik di forum-forum internasional 
maupun pada skala nasional. 

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka seba-
gai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas 
publik yang lebih besar pula. Majalah The Economist, 
pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa 
“LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka 
tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun 
kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan 
sebuah esai 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. Setelah 
mereka menjadi bagian dari landskap politik mapan di 
seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai 
kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan 

terhadap masyarakat.” 

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas 
tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah 
mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran 
akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama 
berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak 
wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada 
seluruh timnya di berbagai negara. 

Sebagai contoh, ActionAid International, Sebuah LSM 
internasional yang mempunyai misi memberantas 
kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang 
tersisihkan, mengembangkan  mekanisme akuntabili-
tas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, 
tapi juga relawan,  mitra, donor, pemerintah, bahkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
ActionAid menetapkan akuntabilitas sebagai 
persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses 
perencanaan, monitoring, formulasi strategi,  pemb-
elajaran dan evaluasi,  tetapi juga sikap dan perilaku 
pribadi. ActionAid  melakukan perubahan pada selu-
ruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di 
tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabili-
tas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru 
(Accountability, Learning and Planning System - 
ALPS). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi 
internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun 
keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan 

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif 
(ActionAid International, 2006: 4; David and Mancini, 
2004). 

Humanitarian Accountability Partnership - International 
(HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, 
merupakan sebuah badan internasional yang pertama 
kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri 
sendiri (self-regulation). Pengaturan diri sendiri ini 
merupakan inisiatif banyak lembaga internasional 
yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi 
kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena 
bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang 
berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 orga-
nisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan
kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Orga-
nisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas 
terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis 
dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam 
sektor kemanusiaan.  Tujuan utama dari organisasi ini 
adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat 
rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan 
apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas  
dan setiap tahun mengeluarkan Human Accountability 
Report.

The One World Trust, suatu organisasi amal (charity) 
yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, 
mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk 
reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001 
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yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: 
visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; 
administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan 
program; dan kemitraan dan jaringan.  

Di Indonesia, isu  akuntabilitas LSM menguat setelah 
1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang 
menyebut dirinya LSM.  Tuntutan untuk lebih terbuka 
dan mempertangungjawabkan keputusan-keputusan  
dan tindakan organisasi ini mengemuka  pada  era 
reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil 
(OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 
1998,  lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar 
dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, 
namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan 
nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota 
kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok 
Indonesia.  

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, 
mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, 
pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu 
yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. 
Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang 
bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, 
visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis 
kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya 
akuntabilitas.



Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya 
pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara 
global maupun nasional. Kekuasaan  tidak lagi 
sepenuhnya didominasi negara dan pasar  tetapi juga 
oleh masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 
diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam 
mengembangkan dan memperluas  demokrasi dan 
pembangunan sosial.  Peran dan pengaruh LSM, 
salah satu komponen penting masyarakat sipil,   
sangat meningkat baik di forum-forum internasional 
maupun pada skala nasional. 

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka seba-
gai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas 
publik yang lebih besar pula. Majalah The Economist, 
pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa 
“LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka 
tidak akuntabel pada siapa pun”. Tiga tahun 
kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan 
sebuah esai 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. Setelah 
mereka menjadi bagian dari landskap politik mapan di 
seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai 
kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan 

terhadap masyarakat.” 

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas 
tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah 
mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran 
akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama 
berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak 
wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada 
seluruh timnya di berbagai negara. 

Sebagai contoh, ActionAid International, Sebuah LSM 
internasional yang mempunyai misi memberantas 
kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang 
tersisihkan, mengembangkan  mekanisme akuntabili-
tas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya 
ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, 
tapi juga relawan,  mitra, donor, pemerintah, bahkan 
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
ActionAid menetapkan akuntabilitas sebagai 
persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses 
perencanaan, monitoring, formulasi strategi,  pemb-
elajaran dan evaluasi,  tetapi juga sikap dan perilaku 
pribadi. ActionAid  melakukan perubahan pada selu-
ruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di 
tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabili-
tas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru 
(Accountability, Learning and Planning System - 
ALPS). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi 
internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun 
keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan 

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif 
(ActionAid International, 2006: 4; David and Mancini, 
2004). 

Humanitarian Accountability Partnership - International 
(HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, 
merupakan sebuah badan internasional yang pertama 
kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri 
sendiri (self-regulation). Pengaturan diri sendiri ini 
merupakan inisiatif banyak lembaga internasional 
yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi 
kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena 
bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang 
berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 orga-
nisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan
kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Orga-
nisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas 
terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis 
dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam 
sektor kemanusiaan.  Tujuan utama dari organisasi ini 
adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat 
rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan 
apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas  
dan setiap tahun mengeluarkan Human Accountability 
Report.

The One World Trust, suatu organisasi amal (charity) 
yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, 
mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk 
reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001 
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Sejumlah  LSM di daerah dan nasional memberi 
tanggapan positif terhadap tuntutan untuk lebih 
transparan dan akuntabel ini. Respon dimulai oleh 
komunitas LSM di Sumatera Barat  dengan berdirinya 
Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani 
(KPMM) yang memprakarsai pendekatan  pengaturan 
secara mandiri (self regulation)  dengan merumuskan 
pedoman perilaku (1999), LP3ES menginisiasi 
Jaringan LSM untuk Kode Etik di beberapa provinsi di 
Indonesia (2002), TIFA bekerjasama dengan USC 
Satu Nama melahirkan instrumen Tango (2004). 

Selanjutnya sejumlah aktivis dan organisasi yang 
terlibat dalam berbagai inisiatif tersebut membentuk 
Kelompok Kerja untuk Akuntabilitas OMS yang 
kemudian bersama 94 LSM (14 provinsi)  mendirikan 
Konsil LSM Indonesia dengan visi mewujudkan 
kehidupan LSM yang sehat dan kuat, yakni LSM yang 
hidup di dalam lingkungan politik dan hukum yang 
bebas dan demokratis berdasarkan "rule of law" 
dan mampu mempraktekkan prinsip-prinsip dan 
mekanisme akuntabilitas; demi meningkatkan keper-
cayaan dan dukungan publik terhadap gerakan 
organisasi masyarakat sipil.

yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: 
visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; 
administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan 
program; dan kemitraan dan jaringan.  

Di Indonesia, isu  akuntabilitas LSM menguat setelah 
1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang 
menyebut dirinya LSM.  Tuntutan untuk lebih terbuka 
dan mempertangungjawabkan keputusan-keputusan  
dan tindakan organisasi ini mengemuka  pada  era 
reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil 
(OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 
1998,  lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar 
dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, 
namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan 
nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota 
kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok 
Indonesia.  

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, 
mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, 
pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu 
yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. 
Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang 
bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, 
visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis 
kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya 
akuntabilitas.



Akuntabilitas kepada siapa dan bagaimana?

   1.

   2.
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Akuntabilitas kepada siapa?

Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa 
LSM bertanggungjawab kepada semua pihak 
yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh 
tindakan atau kegiatannya. LSM bertanggung-
jawab kepada donor dan pemerintah yang 
disebut dengan akuntabilitas ke atas (upward 
accountability), bertanggungjawab ke dalam atau 
kepada dirinya sendiri (internal accountability). 
LSM juga bertanggungjawab kepada anggota-
anggotanya, konstituennya atau kelompok-
kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat 
dari kegiatan-kegiatan LSM (beneficiaries). 
Akuntabilitas ini disebut akuntabilitas ke bawah 
(downward accountability). Jadi akuntabilitas LSM 
mengandung dimensi eksternal dan internal.

Struktur akuntabilitas di dalam organisasi 
(internal)

Dalam organisasi LSM yang berbentuk Perkum-
pulan, arah akuntabilitas adalah sebagai berikut: 
staf akuntabel kepada Manajemen, manajemen 
akuntabel kepada Badan Pengurus (Board), 
Badan Pengurus akuntabel kepada anggota. 
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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 staf kepada Manaje-
men, Manajemen kepada Badan Pengurus, dan 
Badan Pengurus  kepada Badan Pembina. 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.
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Dalam konteks Yayasan, institusi pengambil 
keputusan tertinggi adalah Badan Pembina. 
Badan Pembina terpisah dari Badan Pengurus 
dan Badan Pengawas. 

Arah akuntabilitas dalam organisasi dengan 
bentuk Yayasan adalah sebagai berikut: Staf 
akuntabel kepada Manajemen/Badan Pengurus, 
Manajemen/Badan Pengurus akuntabel kepada 
Badan Pembina (Board). 

Berdasarkan UU Yayasan, Badan Pembina 
sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak 
bertanggungjawab kepada siapapun. Aturan 
ini dinilai kurang sejalan dengan semangat 
demokrasi yang seharusnya tercermin dalam 
struktur dan sistem pertanggungjawaban di LSM. 
Kewenangan  Badan Pembina yang sangat besar 
menyebabkan tidak terjadinya mekanisme checks 
and balances.  

Menyikapi kelemahan  tersebut, banyak LSM 
yang berbadan hukum yayasaan mengembang-
kan sendiri sistem pengambilan keputusan dan 
pertanggugjawaban yang lebih demokratis dan 
akuntabel.



Dalam hal yayasan yang menerapkan pemisahan 
antara Badan Pengurus dengan Manajemen (yang 
umum dikenal dengan nama Pelaksana Harian), maka 
arah akuntabilitas dimulai dari staf kepada Manaje-
men, Manajemen kepada Badan Pengurus, dan 
Badan Pengurus  kepada Badan Pembina. 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.
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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 staf kepada Manaje-
men, Manajemen kepada Badan Pengurus, dan 
Badan Pengurus  kepada Badan Pembina. 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.

   3.

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 Manejamen dan 
staf sebagai pelaksana. Hal ini penting untuk 
menjaga agar fungsi checks and balance dalam 
organisasi dapat berjalan optimal.

Bagaimana proses dan tindakan akuntabilitas 
dilakukan?

Proses akuntabilitas di dalam organisasi LSM, 
yaitu di antara unsur-unsur organisasi seperti 
yang terlihat dalam struktur di atas dapat  dilaku-
kan melalui pertemuan atau pelaporan tahunan, 
bulanan bahkan mingguan; untuk membahas 
perkembangan program, keuangan, dan lain-lain.  

Sedangkan proses akuntabilitas kepada semua 
pemangku kepentingan di luar organisasi dilaku-
kan melalui pemberian informasi secara teratur. 
Ada lima mekanisme akuntabilitas yang dapat 
digunakan LSM dalam praktik, seperti pelaporan 
dan pernyataan-pernyataan terbuka (disclosure 
statements), penilaian dan evaluasi kinerja, 
partisipasi, pengaturan diri sendiri (self-
regulation) dan audit sosial (Ebrahim, 2003). 
Laporan organisasi mencakup program dan 
keuangan, serta mempublikasikan laporan tahunan 
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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 staf kepada Manaje-
men, Manajemen kepada Badan Pengurus, dan 
Badan Pengurus  kepada Badan Pembina. 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.

baik narasi maupun keuangan termasuk hasil 
auditnya. Selain itu, secara terencana, para 
pemangku kepentingan terutama masyarakat 
dampingan dilibatkan dalam perencanaan 
strategis lembaga. Masyarakat dampingan atau 
perwakilannya dilibatkan  dalam proses perenca-
naan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi 
karena mereka adalah penerima manfaat 
program-program LSM.

Contoh di bawah ini  menjelaskan dua cara 
bagaimana LSM melakukan tindakan akuntabili-
tas.

1.

 
2.

Direktur Eksekutif sebuah LSM menjelaskan 
kegiatan operasional organisasi kepada 
Badan Pengurus (Board) dalam pertemuan 
yang diadakan secara teratur setiap enam 
bulan. Dalam kesempatan itu anggota  Badan 
Pengurus mengajukan  pertanyaan atau 
meminta penjelasan lebih rinci kepada 
Direktur Eksekutif tentang kegiatan tersebut.

LSM melaporkan kegiatannya melalui  website, 
baik program dan keuangan, dan memberikan 
kesempatan kepada publik untuk mengajukan 
pengaduan tentang staf dan kegiatan 
organisasi. 
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Kode Etik LSM Indonesia dan Standar 
Minimal Akuntabilitas LSM

Apa itu Kode Etik LSM Indonesia? 

Kode Etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari 
seperangkat nilai-nilai/prinsip-prinsip dan aturan-
aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dan ang-
gota Konsil LSM Indonesia, baik secara kelembagaan 
maupun individual. 

Mengapa Kode Etik LSM dikembangkan? 

Agar LSM menjadi lembaga yang memilki integritas 
yang tinggi,  akuntabel, demokratis, profesional,  
efektif dan efisien dalam mengelola  sumberdaya 
organisasi,  mengembangkan program dan memberi 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan hak 
masyarakat, serta mengurangi potensi tindak korupsi 
dan praktek negatif  lainnya

Pengalaman Assessment Kode Etik LSM

Konsil LSM Indonesia telah melakukan penilaian 
(assessment) awal terhadap penerapan Kode Etik 
LSM kepada 72 dari 96 anggotanya, pada Juli 2011 – 
Maret 2012.

Tujuan utama assessment tersebut adalah menilai 
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Pengembangan standar ini berdasarkan pada 
beberapa dokumen yang sudah dikembangkan 
sebelumnya di Indonesia yaitu:

   •

   •
   •

   •

Selain itu,  beberapa standar  yang sudah dirumuskan 
oleh LSM-LSM internasional yaitu, 2010 HAP Standard 
in Accountability and Quality Management,  OXFAM 
GB Accountability Starter Pack dan Australian Council 
for International Development (ACFID) juga dipakai 
sebagai referensi untuk mengembangkan standar 
akuntabilitas ini.

Tujuh (7) Standar Minimal Akuntabilitas LSM tersebut 
adalah: 
Standar 1: Tata pengurusan yang baik
Standar 2: Manajemen staf yang profesional
Standar 3: Manajemen keuangan yang terbuka 
  dan terpercaya
Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat
  Dampingan dalam Pengambilan 
  Keputusan Strategis Organisasi

tingkat penerapan kode etik oleh setiap anggota,  
supaya dapat memahami kekuatan dan kelemahan 
LSM anggota, sehingga lebih mudah menentukan 
langkah-langkah yang dapat diambil untuk pening-
katan kapasitas organisasi. Hasil penilaian ini telah 
dipublikasikan secara internal di kalangan lembaga 
anggota.
 
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan assessment 
tersebut, Konsil telah melakukan penyempurnaan 
proses, tools dan metode assessment guna memper-
siapkan pelaksanaan assessment berikutnya yang 
dilaksanakan pada 2014. Revisi yang dilakukan sejak 
pertengahan 2012 itulah yang melahirkan buku 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini.

Apa itu Standar Minimal Akuntabilitas LSM?

Standar Minimal Akuntabilitas LSM adalah tingkat 
kualitas praktik dasar atau minimal yang diperlukan 
LSM supaya menjadi organisasi yang akuntabel. 
Kode Etik LSM yang dikembangkan oleh Konsil LSM 
Indonesia merupakan dasar pengembangan standar 
minimal akuntabilitas LSM ini. 

Standar minimal dikembangkan Konsil LSM berdasar 
keyakinan bahwa LSM harus memiliki standar  tinggi 
dalam seluruh aktivitasnya yang mengacu pada nilai, 
prinsip, aturan hukum, norma, dan ketentuan-
ketentuan lain yang umum diterima di kalangan LSM. 



Kode Etik LSM Indonesia dan Standar 
Minimal Akuntabilitas LSM

Apa itu Kode Etik LSM Indonesia? 

Kode Etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari 
seperangkat nilai-nilai/prinsip-prinsip dan aturan-
aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dan ang-
gota Konsil LSM Indonesia, baik secara kelembagaan 
maupun individual. 

Mengapa Kode Etik LSM dikembangkan? 

Agar LSM menjadi lembaga yang memilki integritas 
yang tinggi,  akuntabel, demokratis, profesional,  
efektif dan efisien dalam mengelola  sumberdaya 
organisasi,  mengembangkan program dan memberi 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan hak 
masyarakat, serta mengurangi potensi tindak korupsi 
dan praktek negatif  lainnya
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LSM kepada 72 dari 96 anggotanya, pada Juli 2011 – 
Maret 2012.

Tujuan utama assessment tersebut adalah menilai 

Pengembangan standar ini berdasarkan pada 
beberapa dokumen yang sudah dikembangkan 
sebelumnya di Indonesia yaitu:

   •

   •
   •

   •

Selain itu,  beberapa standar  yang sudah dirumuskan 
oleh LSM-LSM internasional yaitu, 2010 HAP Standard 
in Accountability and Quality Management,  OXFAM 
GB Accountability Starter Pack dan Australian Council 
for International Development (ACFID) juga dipakai 
sebagai referensi untuk mengembangkan standar 
akuntabilitas ini.

Tujuh (7) Standar Minimal Akuntabilitas LSM tersebut 
adalah: 
Standar 1: Tata pengurusan yang baik
Standar 2: Manajemen staf yang profesional
Standar 3: Manajemen keuangan yang terbuka 
  dan terpercaya
Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat
  Dampingan dalam Pengambilan 
  Keputusan Strategis Organisasi

tingkat penerapan kode etik oleh setiap anggota,  
supaya dapat memahami kekuatan dan kelemahan 
LSM anggota, sehingga lebih mudah menentukan 
langkah-langkah yang dapat diambil untuk pening-
katan kapasitas organisasi. Hasil penilaian ini telah 
dipublikasikan secara internal di kalangan lembaga 
anggota.
 
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan assessment 
tersebut, Konsil telah melakukan penyempurnaan 
proses, tools dan metode assessment guna memper-
siapkan pelaksanaan assessment berikutnya yang 
dilaksanakan pada 2014. Revisi yang dilakukan sejak 
pertengahan 2012 itulah yang melahirkan buku 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini.

Apa itu Standar Minimal Akuntabilitas LSM?

Standar Minimal Akuntabilitas LSM adalah tingkat 
kualitas praktik dasar atau minimal yang diperlukan 
LSM supaya menjadi organisasi yang akuntabel. 
Kode Etik LSM yang dikembangkan oleh Konsil LSM 
Indonesia merupakan dasar pengembangan standar 
minimal akuntabilitas LSM ini. 

Standar minimal dikembangkan Konsil LSM berdasar 
keyakinan bahwa LSM harus memiliki standar  tinggi 
dalam seluruh aktivitasnya yang mengacu pada nilai, 
prinsip, aturan hukum, norma, dan ketentuan-
ketentuan lain yang umum diterima di kalangan LSM. 
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Kode Etik LSM Indonesia dan Standar 
Minimal Akuntabilitas LSM

Apa itu Kode Etik LSM Indonesia? 

Kode Etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari 
seperangkat nilai-nilai/prinsip-prinsip dan aturan-
aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dan ang-
gota Konsil LSM Indonesia, baik secara kelembagaan 
maupun individual. 

Mengapa Kode Etik LSM dikembangkan? 

Agar LSM menjadi lembaga yang memilki integritas 
yang tinggi,  akuntabel, demokratis, profesional,  
efektif dan efisien dalam mengelola  sumberdaya 
organisasi,  mengembangkan program dan memberi 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan hak 
masyarakat, serta mengurangi potensi tindak korupsi 
dan praktek negatif  lainnya

Pengalaman Assessment Kode Etik LSM

Konsil LSM Indonesia telah melakukan penilaian 
(assessment) awal terhadap penerapan Kode Etik 
LSM kepada 72 dari 96 anggotanya, pada Juli 2011 – 
Maret 2012.

Tujuan utama assessment tersebut adalah menilai 

Pengembangan standar ini berdasarkan pada 
beberapa dokumen yang sudah dikembangkan 
sebelumnya di Indonesia yaitu:

   •

   •
   •

   •

Selain itu,  beberapa standar  yang sudah dirumuskan 
oleh LSM-LSM internasional yaitu, 2010 HAP Standard 
in Accountability and Quality Management,  OXFAM 
GB Accountability Starter Pack dan Australian Council 
for International Development (ACFID) juga dipakai 
sebagai referensi untuk mengembangkan standar 
akuntabilitas ini.

Tujuh (7) Standar Minimal Akuntabilitas LSM tersebut 
adalah: 
Standar 1: Tata pengurusan yang baik
Standar 2: Manajemen staf yang profesional
Standar 3: Manajemen keuangan yang terbuka 
  dan terpercaya
Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat
  Dampingan dalam Pengambilan 
  Keputusan Strategis Organisasi
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tingkat penerapan kode etik oleh setiap anggota,  
supaya dapat memahami kekuatan dan kelemahan 
LSM anggota, sehingga lebih mudah menentukan 
langkah-langkah yang dapat diambil untuk pening-
katan kapasitas organisasi. Hasil penilaian ini telah 
dipublikasikan secara internal di kalangan lembaga 
anggota.
 
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan assessment 
tersebut, Konsil telah melakukan penyempurnaan 
proses, tools dan metode assessment guna memper-
siapkan pelaksanaan assessment berikutnya yang 
dilaksanakan pada 2014. Revisi yang dilakukan sejak 
pertengahan 2012 itulah yang melahirkan buku 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini.

Apa itu Standar Minimal Akuntabilitas LSM?

Standar Minimal Akuntabilitas LSM adalah tingkat 
kualitas praktik dasar atau minimal yang diperlukan 
LSM supaya menjadi organisasi yang akuntabel. 
Kode Etik LSM yang dikembangkan oleh Konsil LSM 
Indonesia merupakan dasar pengembangan standar 
minimal akuntabilitas LSM ini. 

Standar minimal dikembangkan Konsil LSM berdasar 
keyakinan bahwa LSM harus memiliki standar  tinggi 
dalam seluruh aktivitasnya yang mengacu pada nilai, 
prinsip, aturan hukum, norma, dan ketentuan-
ketentuan lain yang umum diterima di kalangan LSM. 
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Kode Etik LSM Indonesia dan Standar 
Minimal Akuntabilitas LSM

Apa itu Kode Etik LSM Indonesia? 

Kode Etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari 
seperangkat nilai-nilai/prinsip-prinsip dan aturan-
aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dan ang-
gota Konsil LSM Indonesia, baik secara kelembagaan 
maupun individual. 

Mengapa Kode Etik LSM dikembangkan? 

Agar LSM menjadi lembaga yang memilki integritas 
yang tinggi,  akuntabel, demokratis, profesional,  
efektif dan efisien dalam mengelola  sumberdaya 
organisasi,  mengembangkan program dan memberi 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan hak 
masyarakat, serta mengurangi potensi tindak korupsi 
dan praktek negatif  lainnya

Pengalaman Assessment Kode Etik LSM

Konsil LSM Indonesia telah melakukan penilaian 
(assessment) awal terhadap penerapan Kode Etik 
LSM kepada 72 dari 96 anggotanya, pada Juli 2011 – 
Maret 2012.

Tujuan utama assessment tersebut adalah menilai 

Pengembangan standar ini berdasarkan pada 
beberapa dokumen yang sudah dikembangkan 
sebelumnya di Indonesia yaitu:

   •

   •
   •

   •

Selain itu,  beberapa standar  yang sudah dirumuskan 
oleh LSM-LSM internasional yaitu, 2010 HAP Standard 
in Accountability and Quality Management,  OXFAM 
GB Accountability Starter Pack dan Australian Council 
for International Development (ACFID) juga dipakai 
sebagai referensi untuk mengembangkan standar 
akuntabilitas ini.

Tujuh (7) Standar Minimal Akuntabilitas LSM tersebut 
adalah: 
Standar 1: Tata pengurusan yang baik
Standar 2: Manajemen staf yang profesional
Standar 3: Manajemen keuangan yang terbuka 
  dan terpercaya
Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat
  Dampingan dalam Pengambilan 
  Keputusan Strategis Organisasi

tingkat penerapan kode etik oleh setiap anggota,  
supaya dapat memahami kekuatan dan kelemahan 
LSM anggota, sehingga lebih mudah menentukan 
langkah-langkah yang dapat diambil untuk pening-
katan kapasitas organisasi. Hasil penilaian ini telah 
dipublikasikan secara internal di kalangan lembaga 
anggota.
 
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan assessment 
tersebut, Konsil telah melakukan penyempurnaan 
proses, tools dan metode assessment guna memper-
siapkan pelaksanaan assessment berikutnya yang 
dilaksanakan pada 2014. Revisi yang dilakukan sejak 
pertengahan 2012 itulah yang melahirkan buku 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini.

Apa itu Standar Minimal Akuntabilitas LSM?

Standar Minimal Akuntabilitas LSM adalah tingkat 
kualitas praktik dasar atau minimal yang diperlukan 
LSM supaya menjadi organisasi yang akuntabel. 
Kode Etik LSM yang dikembangkan oleh Konsil LSM 
Indonesia merupakan dasar pengembangan standar 
minimal akuntabilitas LSM ini. 

Standar minimal dikembangkan Konsil LSM berdasar 
keyakinan bahwa LSM harus memiliki standar  tinggi 
dalam seluruh aktivitasnya yang mengacu pada nilai, 
prinsip, aturan hukum, norma, dan ketentuan-
ketentuan lain yang umum diterima di kalangan LSM. 

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 praktik yang harus dilakukan atau dokumen 
yang harus ditulis oleh organisasi untuk menerapkan 
standar minimal akuntabilitas LSM. Verifikasi adalah 
bukti yang diperlukan untuk melihat apakah syarat 
sudah dipenuhi atau belum, misalnya, adanya doku-
men, atau wawancara dengan staf. Bukti ini diperlu-
kan oleh penilai (assessor) supaya mudah untuk 
menilai penerapan akuntabilitasnya.

Mengapa standar dinilai? 

Standar akuntabilitas dinilai untuk melihat kekuatan 
dan kelemahan organisasi, sehingga lebih mudah 
menentukan langkah-langkah perbaikan yang dapat 
diambil untuk  menjadi LSM yang akuntabel, termasuk 
kebutuhan untuk  peningkatan kapasitas lembaga. 

Penilaian disarankan  dilakukan  oleh pihak luar agar  
dapat memberikan perspektif yang berbeda yang 
mungkin tidak bisa dilihat oleh organisasi sendiri, dan 
untuk memastikan pengecekan standar ini independen. 
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Kode Etik LSM Indonesia dan Standar 
Minimal Akuntabilitas LSM

Apa itu Kode Etik LSM Indonesia? 

Kode Etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari 
seperangkat nilai-nilai/prinsip-prinsip dan aturan-
aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dan ang-
gota Konsil LSM Indonesia, baik secara kelembagaan 
maupun individual. 

Mengapa Kode Etik LSM dikembangkan? 

Agar LSM menjadi lembaga yang memilki integritas 
yang tinggi,  akuntabel, demokratis, profesional,  
efektif dan efisien dalam mengelola  sumberdaya 
organisasi,  mengembangkan program dan memberi 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan hak 
masyarakat, serta mengurangi potensi tindak korupsi 
dan praktek negatif  lainnya

Pengalaman Assessment Kode Etik LSM

Konsil LSM Indonesia telah melakukan penilaian 
(assessment) awal terhadap penerapan Kode Etik 
LSM kepada 72 dari 96 anggotanya, pada Juli 2011 – 
Maret 2012.

Tujuan utama assessment tersebut adalah menilai 

Pengembangan standar ini berdasarkan pada 
beberapa dokumen yang sudah dikembangkan 
sebelumnya di Indonesia yaitu:

   •

   •
   •

   •

Selain itu,  beberapa standar  yang sudah dirumuskan 
oleh LSM-LSM internasional yaitu, 2010 HAP Standard 
in Accountability and Quality Management,  OXFAM 
GB Accountability Starter Pack dan Australian Council 
for International Development (ACFID) juga dipakai 
sebagai referensi untuk mengembangkan standar 
akuntabilitas ini.

Tujuh (7) Standar Minimal Akuntabilitas LSM tersebut 
adalah: 
Standar 1: Tata pengurusan yang baik
Standar 2: Manajemen staf yang profesional
Standar 3: Manajemen keuangan yang terbuka 
  dan terpercaya
Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat
  Dampingan dalam Pengambilan 
  Keputusan Strategis Organisasi

Apa manfaat penilaian standar ini bagi LSM?

LSM umumnya,  merasa terlalu sibuk sehingga tidak 
punya  waktu yang cukup untuk menuliskan kebijakan 
organisasi, melaksanakan kebijakan atau menyiapkan 
dan melakukan penilaian daripada memberikan 
pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Meskipun begitu, untuk memperkuat posisi dan 
peran organisasi masyarakat sipil dan mendukung 
pencapaian cita-cita LSM mewujudkan demokrasi 
yang substantif dan keadilan sosial di Indonesia, 
perlu untuk melihat praktik-praktik internal organisasi. 
Dampak keberadaan, program atau  pelayanan LSM 
sangat mungkin lebih baik kalau organisasi dijalankan 
secara baik. 

Selanjutnya, LSM yang memiliki sistem organisasi 
yang efektif, lebih mungkin mendapat dana dari donor 
dan publik serta berkelanjutan dalam jangka panjang. 

tingkat penerapan kode etik oleh setiap anggota,  
supaya dapat memahami kekuatan dan kelemahan 
LSM anggota, sehingga lebih mudah menentukan 
langkah-langkah yang dapat diambil untuk pening-
katan kapasitas organisasi. Hasil penilaian ini telah 
dipublikasikan secara internal di kalangan lembaga 
anggota.
 
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan assessment 
tersebut, Konsil telah melakukan penyempurnaan 
proses, tools dan metode assessment guna memper-
siapkan pelaksanaan assessment berikutnya yang 
dilaksanakan pada 2014. Revisi yang dilakukan sejak 
pertengahan 2012 itulah yang melahirkan buku 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini.

Apa itu Standar Minimal Akuntabilitas LSM?

Standar Minimal Akuntabilitas LSM adalah tingkat 
kualitas praktik dasar atau minimal yang diperlukan 
LSM supaya menjadi organisasi yang akuntabel. 
Kode Etik LSM yang dikembangkan oleh Konsil LSM 
Indonesia merupakan dasar pengembangan standar 
minimal akuntabilitas LSM ini. 

Standar minimal dikembangkan Konsil LSM berdasar 
keyakinan bahwa LSM harus memiliki standar  tinggi 
dalam seluruh aktivitasnya yang mengacu pada nilai, 
prinsip, aturan hukum, norma, dan ketentuan-
ketentuan lain yang umum diterima di kalangan LSM. 
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Kode Etik LSM Indonesia dan Standar 
Minimal Akuntabilitas LSM

Apa itu Kode Etik LSM Indonesia? 

Kode Etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari 
seperangkat nilai-nilai/prinsip-prinsip dan aturan-
aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dan ang-
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maupun individual. 

Mengapa Kode Etik LSM dikembangkan? 

Agar LSM menjadi lembaga yang memilki integritas 
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dan praktek negatif  lainnya
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(assessment) awal terhadap penerapan Kode Etik 
LSM kepada 72 dari 96 anggotanya, pada Juli 2011 – 
Maret 2012.

Tujuan utama assessment tersebut adalah menilai 

Pengembangan standar ini berdasarkan pada 
beberapa dokumen yang sudah dikembangkan 
sebelumnya di Indonesia yaitu:

   •

   •
   •

   •

Selain itu,  beberapa standar  yang sudah dirumuskan 
oleh LSM-LSM internasional yaitu, 2010 HAP Standard 
in Accountability and Quality Management,  OXFAM 
GB Accountability Starter Pack dan Australian Council 
for International Development (ACFID) juga dipakai 
sebagai referensi untuk mengembangkan standar 
akuntabilitas ini.

Tujuh (7) Standar Minimal Akuntabilitas LSM tersebut 
adalah: 
Standar 1: Tata pengurusan yang baik
Standar 2: Manajemen staf yang profesional
Standar 3: Manajemen keuangan yang terbuka 
  dan terpercaya
Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat
  Dampingan dalam Pengambilan 
  Keputusan Strategis Organisasi

tingkat penerapan kode etik oleh setiap anggota,  
supaya dapat memahami kekuatan dan kelemahan 
LSM anggota, sehingga lebih mudah menentukan 
langkah-langkah yang dapat diambil untuk pening-
katan kapasitas organisasi. Hasil penilaian ini telah 
dipublikasikan secara internal di kalangan lembaga 
anggota.
 
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan assessment 
tersebut, Konsil telah melakukan penyempurnaan 
proses, tools dan metode assessment guna memper-
siapkan pelaksanaan assessment berikutnya yang 
dilaksanakan pada 2014. Revisi yang dilakukan sejak 
pertengahan 2012 itulah yang melahirkan buku 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini.

Apa itu Standar Minimal Akuntabilitas LSM?

Standar Minimal Akuntabilitas LSM adalah tingkat 
kualitas praktik dasar atau minimal yang diperlukan 
LSM supaya menjadi organisasi yang akuntabel. 
Kode Etik LSM yang dikembangkan oleh Konsil LSM 
Indonesia merupakan dasar pengembangan standar 
minimal akuntabilitas LSM ini. 

Standar minimal dikembangkan Konsil LSM berdasar 
keyakinan bahwa LSM harus memiliki standar  tinggi 
dalam seluruh aktivitasnya yang mengacu pada nilai, 
prinsip, aturan hukum, norma, dan ketentuan-
ketentuan lain yang umum diterima di kalangan LSM. 
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Tujuh Standar Minimal Akuntabilitas LSM

Standar 1:
Standar 2:
Standar 3:

Standar 4:

Standar 5:
Standar 6:
Standar 7:

Setiap standar  terdiri dari 4 bagian yaitu:

   1.
   2.
   3.
   4.

Tata pengurusan yang baik
Manajemen staf yang profesional
Manajemen keuangan yang terbuka dan 
terpercaya
Partisipasi Bermakna Masyarakat
Dampingan dalam Pengambilan 
Keputusan Strategis Organisasi
Penanganan pengaduan
Transparansi informasi
Pencegahan konflik kepentingan

Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 

LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •

   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-
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   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.

Standar ini tentang apa?
Pentingnya setiap standar.
Syarat untuk menerapkan standar.
Bagaimana organisasi bisa menerapkan standar?

Anggota Pengurus (Board) yang berasal dari 
aparatur sipil negara (ASN) lainnya tidak boleh 
melebihi 30 persen.
Direktur Eksekutif dan staf tetap yang mene-
rima gaji/imbalan secara teratur tidak boleh 
merangkap sebagai aparatur sipil negara.

Board dan Eksekutif LSM  tidak boleh merang-
kap menjadi pengurus partai politik.
Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merang-
kap jabatan-jabatan politik (pimpinan nasional 
dan daerah, dan anggota DPR/DPRD).
Anggota Board atau Eksekutif yang ingin 
mencalonkan diri untuk jabatan politik harus 
mengundurkan diri, sekurang-kurangnya 3 

(tiga) bulan sebelum pencalonan diajukan.

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 mem-
punyai keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh 
LSM bersangkutan dapat diberikan honorarium 
sepanjang jelas-jelas ada kontribusi atau 
output tertulis yang dihasilkan, berdasarkan 
keahlian yang dimilikinya.

LSM memiliki kebijakan tentang representasi 
dan partisipasi perempuan secara bermakna 
dalam jabatan Board dan top Eksekutif 
(Manajemen).

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 sekurang-kurangnya 

dalam hal: penyusunan dan pembahasan gaji, 
memulai atau mengakhiri kerjasama dengan 
pihak lain, pembahasan dan peninjauan 
Standard Operational Procedures (SOP).



Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 

LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •

   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

   3.

   4.

   5.
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Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.

Non-pemerintah
 •

 •

Non-partisan
 •

 •

 •

 

Anggota Pengurus (Board) yang berasal dari 
aparatur sipil negara (ASN) lainnya tidak boleh 
melebihi 30 persen.
Direktur Eksekutif dan staf tetap yang mene-
rima gaji/imbalan secara teratur tidak boleh 
merangkap sebagai aparatur sipil negara.

Board dan Eksekutif LSM  tidak boleh merang-
kap menjadi pengurus partai politik.
Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merang-
kap jabatan-jabatan politik (pimpinan nasional 
dan daerah, dan anggota DPR/DPRD).
Anggota Board atau Eksekutif yang ingin 
mencalonkan diri untuk jabatan politik harus 
mengundurkan diri, sekurang-kurangnya 3 

(tiga) bulan sebelum pencalonan diajukan.

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 mem-
punyai keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh 
LSM bersangkutan dapat diberikan honorarium 
sepanjang jelas-jelas ada kontribusi atau 
output tertulis yang dihasilkan, berdasarkan 
keahlian yang dimilikinya.

LSM memiliki kebijakan tentang representasi 
dan partisipasi perempuan secara bermakna 
dalam jabatan Board dan top Eksekutif 
(Manajemen).

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 sekurang-kurangnya 

dalam hal: penyusunan dan pembahasan gaji, 
memulai atau mengakhiri kerjasama dengan 
pihak lain, pembahasan dan peninjauan 
Standard Operational Procedures (SOP).



Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 

LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •

   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.
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Anggota Pengurus (Board) yang berasal dari 
aparatur sipil negara (ASN) lainnya tidak boleh 
melebihi 30 persen.
Direktur Eksekutif dan staf tetap yang mene-
rima gaji/imbalan secara teratur tidak boleh 
merangkap sebagai aparatur sipil negara.

Board dan Eksekutif LSM  tidak boleh merang-
kap menjadi pengurus partai politik.
Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merang-
kap jabatan-jabatan politik (pimpinan nasional 
dan daerah, dan anggota DPR/DPRD).
Anggota Board atau Eksekutif yang ingin 
mencalonkan diri untuk jabatan politik harus 
mengundurkan diri, sekurang-kurangnya 3 

Kerelawanan
 •

 •

Keadilan dan kesetaraan Gender
 •

Partisipasi unsur internal organisasi
 •

 •

(tiga) bulan sebelum pencalonan diajukan.

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 mem-
punyai keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh 
LSM bersangkutan dapat diberikan honorarium 
sepanjang jelas-jelas ada kontribusi atau 
output tertulis yang dihasilkan, berdasarkan 
keahlian yang dimilikinya.

LSM memiliki kebijakan tentang representasi 
dan partisipasi perempuan secara bermakna 
dalam jabatan Board dan top Eksekutif 
(Manajemen).

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 sekurang-kurangnya 

dalam hal: penyusunan dan pembahasan gaji, 
memulai atau mengakhiri kerjasama dengan 
pihak lain, pembahasan dan peninjauan 
Standard Operational Procedures (SOP).



   6.

   7.

   8.

   9.

 10.

 11.
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Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 

LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •

   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.

Anggota Pengurus (Board) yang berasal dari 
aparatur sipil negara (ASN) lainnya tidak boleh 
melebihi 30 persen.
Direktur Eksekutif dan staf tetap yang mene-
rima gaji/imbalan secara teratur tidak boleh 
merangkap sebagai aparatur sipil negara.

Board dan Eksekutif LSM  tidak boleh merang-
kap menjadi pengurus partai politik.
Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merang-
kap jabatan-jabatan politik (pimpinan nasional 
dan daerah, dan anggota DPR/DPRD).
Anggota Board atau Eksekutif yang ingin 
mencalonkan diri untuk jabatan politik harus 
mengundurkan diri, sekurang-kurangnya 3 

(tiga) bulan sebelum pencalonan diajukan.

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 mem-
punyai keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh 
LSM bersangkutan dapat diberikan honorarium 
sepanjang jelas-jelas ada kontribusi atau 
output tertulis yang dihasilkan, berdasarkan 
keahlian yang dimilikinya.

LSM memiliki kebijakan tentang representasi 
dan partisipasi perempuan secara bermakna 
dalam jabatan Board dan top Eksekutif 
(Manajemen).

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 sekurang-kurangnya 

dalam hal: penyusunan dan pembahasan gaji, 
memulai atau mengakhiri kerjasama dengan 
pihak lain, pembahasan dan peninjauan 
Standard Operational Procedures (SOP).

Ada  struktur organisasi  yang terdiri dari Board 
dan Eksekutif yang dipisahkan secara jelas

Ada aturan organisasi yang menjelaskan 
pengelolaan, mekanisme pengambilan kepu-
tusan dan hirarkhi pertanggungjawaban orga-
nisasi.

Ada pembatasan masa jabatan Board dan 
Direktur Eksekutif

Ada pertemuan organisasi sebagai mekanisme 
pengambilan keputusan tertinggi yang melibat-
kan semua unsur organisasi secara terencana 
dan teratur

Ada rapat Board secara reguler

Ada mekanisme pertanggungjawaban dari 
Direktur Eksekutif kepada Board.
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Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 

LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •

   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.

Anggota Board yang berasal dari aparatur sipil 
negara (ASN) tidak boleh melebihi 30 persen.
Direktur Eksekutif dan staf yang menerima gaji/
imbalan secara teratur tidak boleh merangkap 
sebagai ASN.



Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 
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LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •

   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.

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 DPR/DPRD).
Anggota Board atau Eksekutif yang ingin mencalon-
kan diri untuk jabatan politik harus mengundurkan 
diri terlebih dahulu sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
bulan sebelum pencalonan diajukan.



Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 
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LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

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 mem-
punyai keahlian tertentu dan dibutuhkan oleh 
LSM bersangkutan maka dapat diberikan hono-
rarium sepanjang jelas-jelas ada kontribusi atau 
output tertulis yang dihasilkan berdasarkan 
keahlian yang dimilikinya

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •

   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.



Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 

LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •
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   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.

Direktur Eksekutif melaksanakan rapat staf 

LSM memiliki kebijakan tentang representasi dan 
partisipasi perempuan secara bermakna dalam 
jabatan Board dan top Eksekutif.



Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 

LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •
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   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.

sekurang-kurangnya satu bulan sekali secara 
partisipatif untuk menyusun perencanaan kegi-
atan dan evaluasi kegiatan bulanan.
Staf terlibat dalam pembuatan keputusan stra-
tegis lembaga yang ditetapkan oleh Board dan 
direktur eksekutif minimum dalam hal: 
(a) pembahasan dan penetapan gaji; (b) memulai 
atau mengakhiri kerjasama dengan pihak lain; 
dan (c) Pembahasan dan peninjauan SOP.



Non-pemerintah

   •

   •

Prinsip ini menjadi salah satu standar dasar bagi LSM 
berdasarkan keyakinan bahwa LSM sebagai salah satu 
pilar utama demokrasi idealnya dapat berfungsi men-
jadi 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 
bahwa  sebagai ASN, mereka bekerja dan dibayar 
secara penuh (full-time) oleh negara (pemerintah). 
Karena itu tidak seharusnya disambi bekerja sebagai 
Staf LSM. Pekerjaan rangkap ini merupakan perilaku 
korup serta dapat menimbulkan konflik kepentingan 
(conflict of interest) antara kepentingan pemerintah 
dan LSM bersangkutan. Sedangkan ASN yang menjadi 
Board masih dapat ditolerir sampai maksimal 30%, 
dengan pertimbangan,  jumlah tersebut tidak mayoritas 
dalam proses pengambilan keputusan sehingga  inde-
pendensi organisasi masih dapat dijaga. Selain itu 
sebagai Board mereka tidak memiliki kewajiban untuk 
hadir dalam operasional organisasi sehari-hari.

Non-partisan

   •

   •

   •

Selain non-pemerintah, prinsip non-partisan merupakan 
salah satu ciri penting LSM. Praktek non-partisan yang 
paling mudah diukur adalah tidak diperboleh-
kannya personil Board dan Eksekutif merangkap 
jabatan sebagai: (a) pengurus partai politik; dan 
(b) jabatan politik mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional. Alasan yang mendasarinya sama 
dengan pelarangan dan pembatasan jumlah ASN di 
dalam Board, yaitu untuk menjaga independensi orga-
nisasi, dan memininalisir potensi perilaku yang kurang 
akuntabel. Namun demikian, personil organisasi yang 
ingin mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik, 
tetap dimungkinkan dengan syarat yang bersangkutan 
harus non-aktif atau mengundurkan diri dari organisasi 
minimum 3 bulan sebelum pencalonan diajukan. Syarat 
ini untuk menghindarkan organisasi dari potensi disalah-
gunakan untuk kepentingan politik praktis yang pada 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap 

LSM, terutama penerima manfaat (benifeciaries).

Kerelawanan

   •

   •
 

Prinsip yang sangat umum dijumpai di semua 
organisasi sosial adalah kerelawanan. Para Board 
merupakan orang-orang yang merepresentasikan 
kepentingan dari para pemangku kepentingan utama 
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 umumnya bekerja secara 
sukarela. Malahan dalam konteks organisasi yang 
semuanya relawan (volunteer) seperti All-Volunteer 
Organization (AVOs), maka tidak ada staf yang 
dibayar. Semuanya bekerja secara sukarela. Saat 

ini umumnya LSM mempekerjakan orang-orang di 
bagian manajerial yang dibayar. Para profesional 
ini dibayar oleh organisasi untuk menjalankan 
operasional organisasi, dan sudah seharusnya 
mereka  akuntabel kepada Board sehingga Board 
bisa akuntabel pada masyarakat yang merupakan 
“pemiliknya” atau pihak yang mereka perjuangkan 
kepentingannya. 

Keadilan dan kesetaraaan gender

   •

Keadilan dan kesetaraan gender di sini tidak hanya 
dalam pelaksanaan program tetapi juga dalam praktik 
internal organisasi. Penerapan prinsip keadilan 
gender dalam pelaksanaan program terlihat dari 
keterlibatan perempuan secara bermakna dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
program. Sementara di internal organisasi ditunjukan  
dari adanya kebijakan representasi perempuan dalam 
Manajemen dan adanya keseimbangan gender dalam 
jabatan Board.

Partisipasi staf dalam pengambilan keputusan 
organisasi

   •

   •  

Partisipasi staf tidak hanya dimaknai dalam arti keter-
libatan secara fisik atau secara prosedural, namun 
lebih dari itu, adalah dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi dalam arti substansial. Partisipasi 
tidak hanya kehadiran fisik semata tapi pemikiran, 
pandangan, dan keberatan yang mereka ajukan 
dijadikan bagian pertimbangan dalam proses 
pengambilan keputusan organisasi.

LSM dapat memiliki metode beragam dalam mem-
bangun partisipasi staf, tergantung dari besar-
kecilnya organisasi. Bagi LSM yang mempunyai staf 
relatif banyak serta struktur organisai dengan banyak 
tingkatan, partisipasi staf dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya gagasan, usulan atau masalah 
dibahas telebih dahulu dalam rapat antara staf tanpa 
dihadiri tim manajemen dan direktur. Namun hasilnya 
dibawa ke dalam rapat manajemen sebagai bahan 
masukan. Sedangkan untuk organisasi yang stafnya 
relatif sedikit, proses menggali pandangan dan pen-

dapat staf dilakukan secara langsung atau bersama-
sama dan diputuskan bersama pula. Jika diperlukan 
persetujuan, Direktur Eksekutif kemudian membawa  
dan membahas usulan tersebut ke dalam rapat Board 
untuk memperoleh tanggapan dan persetujuan.

Struktur organisasi

Di Indonesia, LSM umumnya memilih satu dari 2 jenis 
badan hukum organisasi nirlaba yaitu Yayasan atau 
Perkumpulan. 

Di dalam organisasi dengan bentuk Perkumpulan, 
Board yang terdiri dari Badan Pengurus dan 
Badan Pengawas, dipilih oleh Anggota melalui 
Rapat Umum Anggota (RUA) atau Kongres. Di 
organisasi yang berbentuk Yayasan, Badan Pembina 
(Board) umumnya adalah para pendiri. Badan Pengu-
rus (Pengurus) dan Badan Pengawas (Pengawas) 
diangkat oleh Pembina. Setiap staf dari Eksekutif, 
tidak boleh  menjadi anggota  Board. Semua anggota 
Board, dan semua staf dari Eksekutif haruslah orang 
yang berbeda.

Namun dalam Yayasan, ada beberapa praktik dan 
struktur yang berbeda. Ada yayasan yang meletakkan 
Pengurus sebagai bagian dari Board. Namun ada 
pula yang menempatkan Pengurus sebagai Eksekutif.  
Hal yang penting untuk memastikan tata kelola yang 
baik adalah fungsi Board dan Eksekutif harus terpisah
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   3.

   4.

   5.

Standar 1:
TATA PENGURUSAN YANG BAIK

Organisasi memiliki pengurus (Board) yang berfungsi 
mengurus organisasi sesuai dengan aturan organisasi 
dan aturan hukum.

Standar ini tentang apa? 

Prinsip yang sangat mendasar untuk menjamin tata-
pengurusan (governance) LSM  sesuai dengan karak-
ter dan tujuan sebuah LSM adalah:

   1.

   2.
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Aturan organisasi

Anggaran Dasar  (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 
(ART) adalah dua dokumen tertulis yang harus dimiliki 
oleh organisasi, dokumen ini  menjelaskan bagaimana 
organisasi harus dijalankan.

Dokumen-dokumen tersebut harus dibuat secara 
partisipatif yang melibatkan seluruh unsur organisasi 
dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan 
tertinggi organisasi. Penting sekali dokumen tersebut 
mudah diakses dan dibaca oleh semua staf dan 
Board.

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

Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

AD
ANGGARAN

DASAR
Berisi aturan dasar organisasi

ART
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Berisi rincian atau aturan pelaksana dari AD



Berdasarkan UU Yayasan  Anggaran Dasar organisasi 
berisi paling tidak hal-hal sebagai berikut:
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Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

nama dan tempat kedudukan;

maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud 
dan tujuan tersebut;

jangka waktu pendirian;

jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan 
pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;

cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian 
anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan 
Pengawas;

tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;

ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan

penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran 
kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

UU Yayasan
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Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

atau penolakan laporan pertanggungjawaban 
program dan keuangan oleh board. Pelaksanaan 
Rapat Umum/Rapat Pengambilan Keputusan 
Tertinggi Organisasi ini harus mengacu pada aturan 
organisasi.

Rapat 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 flek-
sibel karena landasan hukum tentang hal ini belum 
tersedia. Namun untuk kepentingan pelaksanaan 
fungsi governing, Board perlu melakukan pertemuan 
secara rutin minimal satu kali setiap tahun untuk memas-
tikan Eksekutif melakukan mandatnya dengan baik.

Mengapa standar ini penting?

Organisasi tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa 
Board dan mekanisme pengambilan keputusan yang 
demokratis dan aturan organisasi yang jelas serta  
dilaksanakan. Board yang berfungsi baik memastikan 
keputusan organisasi dilakukan oleh semua anggota 
secara kolektif, bukan hanya satu atau dua orang 
saja.

Jika dalam organisasi terdapat rangkap jabatan di 
mana satu orang menjabat sebagai Ketua Board 
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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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 
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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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

1. Anggota Board yang 
    berasal dari Aparatur Sipil 
    Negara (ASN) tidak boleh 
    melebihi 30 persen.

2. Direktur Eksekutif dan 
    staf yang menerima    
    gaji/imbalan secara 
    teratur tidak boleh 
    merangkap sebagai ASN.

3. Board dan Eksekutif LSM  
    tidak boleh merangkap 
    menjadi pengurus partai 
    politik.

4. Board dan Eksekutif LSM 
    tidak boleh merangkap  
    jabatan-jabatan politik 
    (pimpinan nasional dan 
    daerah, dan anggota 
    DPR/DPRD).

5. Anggota Board atau 
    Eksekutif yang ingin 
    mencalonkan diri untuk 
    jabatan politik harus 
    mengundurkan diri terlebih 
    dahulu sekurang-kurangnya 

    3  (tiga) bulan sebelum 
    pencalonan diajukan.

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.

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;

8. LSM memiliki kebijakan 
    dan praktik tentang 
    representasi dan 
    partisipasi perempuan 
    secara bermakna dalam 
    jabatan Board dan Top 
    Eksekutif.

9. Organisasi memiliki aturan 
    dasar organisasi  

   (AD/ARTatau 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) Periodisasi 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) 

10. Struktur organisasi terdiri 
      dari sekurang-kurangnya 
      2 unsur, yaitu Board dan 
      Eksekutif; dan personil 
      unsur-unsur tersebut 
      harus dipisahkan. 

11. Organisasi melaksanakan 
      musyawarah besar/
      kongres/ pertemuan 
      setara sebagai forum  
      pengambilan keputusan 
      tertinggi yang dihadiri 
      oleh semua unsur 
      organisasi yaitu board, 
      eksekutif, relawan, 
      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.

13. Pengambilan keputusan 
      terkait hal-hal berikut 
      dilakukan dalam 
      musyawarah besar/
      kongres/pertemuan 
      setara.
      a) Pengesahan AD/ART
      b) Pemilihan board 
      c) Perumusan program 
          strategis
      d) Penerimaan atau 
          penolakan laporan 
          pertanggungjawaban 

- Daftar hadir kongres/
  mubes/pertemuan setara 
  lainnya
- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Anggaran Dasar/ART

- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

          program dan 
          keuangan oleh board.

14. Organisasi melakukan 
      rapat board secara 
      berkala sekurang-
      kurangnya sekali dalam 
      setahun.

15. Kewenangan  Board 
      sekurang-kurangnya,  
      meliputi: 
      a) Board mengangkat 
          dan memberhentikan 
          Direktur eksekutif 
          berdasarkan 
          periodesasi masa 
          jabatan dalam  
          AD/ART. 
      b) Board mengesahkan 
          kegiatan dan 
          anggaran tahunan 
          yang disusun oleh 
          Direktur eksekutif.
      c) Board  
          pertanggungjawaban 
          pelaksanaan program 
          dan penggunaan 
          anggaran dari Direktur 
          eksekutif setiap tahun.
      d) Keputusan 
          Direktur eksekutif 
          disahkan oleh
          Board seperti 
          penetapan standar 
          gaji, membangun 

- Surat Keputusan/Berita 
  Acara Pengangkatan Board
- Notulen rapat Board
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Wawancara dengan Board 
  & staf

          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.

17. Staf terlibat dalam 
      perumusan kebijakan 
      strategis lembaga, 
      minimum dalam hal:
      a. Penyusunan dan 
          pembahasan gaji.
      b. Memulai atau 
          mengakhiri kerja sama 
          dengan pihak lain.
      c. Pembahasan dan 
          peninjauan SOP.

18. Board berwenang 
      mengesahkan SOP 

- Notulen rapat
- Rencana kerja bulanan staf

- Wawancara dengan staf. 
- Wawancara dengan  
  perwakilan pengurus.

- Dokumen SOP
- SK Pengesahan SOP



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

61STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

1. Anggota Board yang 
    berasal dari Aparatur Sipil 
    Negara (ASN) tidak boleh 
    melebihi 30 persen.

2. Direktur Eksekutif dan 
    staf yang menerima    
    gaji/imbalan secara 
    teratur tidak boleh 
    merangkap sebagai ASN.

3. Board dan Eksekutif LSM  
    tidak boleh merangkap 
    menjadi pengurus partai 
    politik.

4. Board dan Eksekutif LSM 
    tidak boleh merangkap  
    jabatan-jabatan politik 
    (pimpinan nasional dan 
    daerah, dan anggota 
    DPR/DPRD).

5. Anggota Board atau 
    Eksekutif yang ingin 
    mencalonkan diri untuk 
    jabatan politik harus 
    mengundurkan diri terlebih 
    dahulu sekurang-kurangnya 

- Data diri Board
- Hasil wawancara.

- Laporan keuangan.

- Data diri 
- Hasil wawancara.

- Data diri Board 
- Hasil wawancara.

- Surat pengunduran diri/non-  
  aktif yang bersangkutan 
  yang dipublikasikan ke 
  pemangku kepentingan.

Syarat Bukti Verifikasi

    3  (tiga) bulan sebelum 
    pencalonan diajukan.

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.

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;

8. LSM memiliki kebijakan 
    dan praktik tentang 
    representasi dan 
    partisipasi perempuan 
    secara bermakna dalam 
    jabatan Board dan Top 
    Eksekutif.

9. Organisasi memiliki aturan 
    dasar organisasi  

   (AD/ARTatau 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) Periodisasi 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) 

10. Struktur organisasi terdiri 
      dari sekurang-kurangnya 
      2 unsur, yaitu Board dan 
      Eksekutif; dan personil 
      unsur-unsur tersebut 
      harus dipisahkan. 

11. Organisasi melaksanakan 
      musyawarah besar/
      kongres/ pertemuan 
      setara sebagai forum  
      pengambilan keputusan 
      tertinggi yang dihadiri 
      oleh semua unsur 
      organisasi yaitu board, 
      eksekutif, relawan, 
      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.

13. Pengambilan keputusan 
      terkait hal-hal berikut 
      dilakukan dalam 
      musyawarah besar/
      kongres/pertemuan 
      setara.
      a) Pengesahan AD/ART
      b) Pemilihan board 
      c) Perumusan program 
          strategis
      d) Penerimaan atau 
          penolakan laporan 
          pertanggungjawaban 

- Daftar hadir kongres/
  mubes/pertemuan setara 
  lainnya
- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Anggaran Dasar/ART

- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

          program dan 
          keuangan oleh board.

14. Organisasi melakukan 
      rapat board secara 
      berkala sekurang-
      kurangnya sekali dalam 
      setahun.

15. Kewenangan  Board 
      sekurang-kurangnya,  
      meliputi: 
      a) Board mengangkat 
          dan memberhentikan 
          Direktur eksekutif 
          berdasarkan 
          periodesasi masa 
          jabatan dalam  
          AD/ART. 
      b) Board mengesahkan 
          kegiatan dan 
          anggaran tahunan 
          yang disusun oleh 
          Direktur eksekutif.
      c) Board  
          pertanggungjawaban 
          pelaksanaan program 
          dan penggunaan 
          anggaran dari Direktur 
          eksekutif setiap tahun.
      d) Keputusan 
          Direktur eksekutif 
          disahkan oleh
          Board seperti 
          penetapan standar 
          gaji, membangun 

- Surat Keputusan/Berita 
  Acara Pengangkatan Board
- Notulen rapat Board
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Wawancara dengan Board 
  & staf

          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.

17. Staf terlibat dalam 
      perumusan kebijakan 
      strategis lembaga, 
      minimum dalam hal:
      a. Penyusunan dan 
          pembahasan gaji.
      b. Memulai atau 
          mengakhiri kerja sama 
          dengan pihak lain.
      c. Pembahasan dan 
          peninjauan SOP.

18. Board berwenang 
      mengesahkan SOP 

- Notulen rapat
- Rencana kerja bulanan staf

- Wawancara dengan staf. 
- Wawancara dengan  
  perwakilan pengurus.

- Dokumen SOP
- SK Pengesahan SOP



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

62 KONSIL LSM INDONESIA

1. Anggota Board yang 
    berasal dari Aparatur Sipil 
    Negara (ASN) tidak boleh 
    melebihi 30 persen.

2. Direktur Eksekutif dan 
    staf yang menerima    
    gaji/imbalan secara 
    teratur tidak boleh 
    merangkap sebagai ASN.

3. Board dan Eksekutif LSM  
    tidak boleh merangkap 
    menjadi pengurus partai 
    politik.

4. Board dan Eksekutif LSM 
    tidak boleh merangkap  
    jabatan-jabatan politik 
    (pimpinan nasional dan 
    daerah, dan anggota 
    DPR/DPRD).

5. Anggota Board atau 
    Eksekutif yang ingin 
    mencalonkan diri untuk 
    jabatan politik harus 
    mengundurkan diri terlebih 
    dahulu sekurang-kurangnya 

    3  (tiga) bulan sebelum 
    pencalonan diajukan.

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.

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;

8. LSM memiliki kebijakan 
    dan praktik tentang 
    representasi dan 
    partisipasi perempuan 
    secara bermakna dalam 
    jabatan Board dan Top 
    Eksekutif.

9. Organisasi memiliki aturan 
    dasar organisasi  

- Laporan keuangan 

- Kontrak kerja.
- Laporan keuangan.
- Hasil kegiatan (output).

- AD/ART
- Struktur organisasi

- Dokumen AD/ART hasil 
  pertemuan tertinggi 

   (AD/ARTatau 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) Periodisasi 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) 

10. Struktur organisasi terdiri 
      dari sekurang-kurangnya 
      2 unsur, yaitu Board dan 
      Eksekutif; dan personil 
      unsur-unsur tersebut 
      harus dipisahkan. 

11. Organisasi melaksanakan 
      musyawarah besar/
      kongres/ pertemuan 
      setara sebagai forum  
      pengambilan keputusan 
      tertinggi yang dihadiri 
      oleh semua unsur 
      organisasi yaitu board, 
      eksekutif, relawan, 
      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.

13. Pengambilan keputusan 
      terkait hal-hal berikut 
      dilakukan dalam 
      musyawarah besar/
      kongres/pertemuan 
      setara.
      a) Pengesahan AD/ART
      b) Pemilihan board 
      c) Perumusan program 
          strategis
      d) Penerimaan atau 
          penolakan laporan 
          pertanggungjawaban 

- Daftar hadir kongres/
  mubes/pertemuan setara 
  lainnya
- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Anggaran Dasar/ART

- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

          program dan 
          keuangan oleh board.

14. Organisasi melakukan 
      rapat board secara 
      berkala sekurang-
      kurangnya sekali dalam 
      setahun.

15. Kewenangan  Board 
      sekurang-kurangnya,  
      meliputi: 
      a) Board mengangkat 
          dan memberhentikan 
          Direktur eksekutif 
          berdasarkan 
          periodesasi masa 
          jabatan dalam  
          AD/ART. 
      b) Board mengesahkan 
          kegiatan dan 
          anggaran tahunan 
          yang disusun oleh 
          Direktur eksekutif.
      c) Board  
          pertanggungjawaban 
          pelaksanaan program 
          dan penggunaan 
          anggaran dari Direktur 
          eksekutif setiap tahun.
      d) Keputusan 
          Direktur eksekutif 
          disahkan oleh
          Board seperti 
          penetapan standar 
          gaji, membangun 

- Surat Keputusan/Berita 
  Acara Pengangkatan Board
- Notulen rapat Board
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Wawancara dengan Board 
  & staf

          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.

17. Staf terlibat dalam 
      perumusan kebijakan 
      strategis lembaga, 
      minimum dalam hal:
      a. Penyusunan dan 
          pembahasan gaji.
      b. Memulai atau 
          mengakhiri kerja sama 
          dengan pihak lain.
      c. Pembahasan dan 
          peninjauan SOP.

18. Board berwenang 
      mengesahkan SOP 

- Notulen rapat
- Rencana kerja bulanan staf

- Wawancara dengan staf. 
- Wawancara dengan  
  perwakilan pengurus.

- Dokumen SOP
- SK Pengesahan SOP



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

63STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

1. Anggota Board yang 
    berasal dari Aparatur Sipil 
    Negara (ASN) tidak boleh 
    melebihi 30 persen.

2. Direktur Eksekutif dan 
    staf yang menerima    
    gaji/imbalan secara 
    teratur tidak boleh 
    merangkap sebagai ASN.

3. Board dan Eksekutif LSM  
    tidak boleh merangkap 
    menjadi pengurus partai 
    politik.

4. Board dan Eksekutif LSM 
    tidak boleh merangkap  
    jabatan-jabatan politik 
    (pimpinan nasional dan 
    daerah, dan anggota 
    DPR/DPRD).

5. Anggota Board atau 
    Eksekutif yang ingin 
    mencalonkan diri untuk 
    jabatan politik harus 
    mengundurkan diri terlebih 
    dahulu sekurang-kurangnya 

    3  (tiga) bulan sebelum 
    pencalonan diajukan.

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.

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;

8. LSM memiliki kebijakan 
    dan praktik tentang 
    representasi dan 
    partisipasi perempuan 
    secara bermakna dalam 
    jabatan Board dan Top 
    Eksekutif.

9. Organisasi memiliki aturan 
    dasar organisasi  

   (AD/ARTatau 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) Periodisasi 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) 

10. Struktur organisasi terdiri 
      dari sekurang-kurangnya 
      2 unsur, yaitu Board dan 
      Eksekutif; dan personil 
      unsur-unsur tersebut 
      harus dipisahkan. 

Organisasi.

- 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, 
      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.

13. Pengambilan keputusan 
      terkait hal-hal berikut 
      dilakukan dalam 
      musyawarah besar/
      kongres/pertemuan 
      setara.
      a) Pengesahan AD/ART
      b) Pemilihan board 
      c) Perumusan program 
          strategis
      d) Penerimaan atau 
          penolakan laporan 
          pertanggungjawaban 

- Daftar hadir kongres/
  mubes/pertemuan setara 
  lainnya
- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Anggaran Dasar/ART

- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

          program dan 
          keuangan oleh board.

14. Organisasi melakukan 
      rapat board secara 
      berkala sekurang-
      kurangnya sekali dalam 
      setahun.

15. Kewenangan  Board 
      sekurang-kurangnya,  
      meliputi: 
      a) Board mengangkat 
          dan memberhentikan 
          Direktur eksekutif 
          berdasarkan 
          periodesasi masa 
          jabatan dalam  
          AD/ART. 
      b) Board mengesahkan 
          kegiatan dan 
          anggaran tahunan 
          yang disusun oleh 
          Direktur eksekutif.
      c) Board  
          pertanggungjawaban 
          pelaksanaan program 
          dan penggunaan 
          anggaran dari Direktur 
          eksekutif setiap tahun.
      d) Keputusan 
          Direktur eksekutif 
          disahkan oleh
          Board seperti 
          penetapan standar 
          gaji, membangun 

- Surat Keputusan/Berita 
  Acara Pengangkatan Board
- Notulen rapat Board
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Wawancara dengan Board 
  & staf

          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.

17. Staf terlibat dalam 
      perumusan kebijakan 
      strategis lembaga, 
      minimum dalam hal:
      a. Penyusunan dan 
          pembahasan gaji.
      b. Memulai atau 
          mengakhiri kerja sama 
          dengan pihak lain.
      c. Pembahasan dan 
          peninjauan SOP.

18. Board berwenang 
      mengesahkan SOP 

- Notulen rapat
- Rencana kerja bulanan staf

- Wawancara dengan staf. 
- Wawancara dengan  
  perwakilan pengurus.

- Dokumen SOP
- SK Pengesahan SOP



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

64 KONSIL LSM INDONESIA

1. Anggota Board yang 
    berasal dari Aparatur Sipil 
    Negara (ASN) tidak boleh 
    melebihi 30 persen.

2. Direktur Eksekutif dan 
    staf yang menerima    
    gaji/imbalan secara 
    teratur tidak boleh 
    merangkap sebagai ASN.

3. Board dan Eksekutif LSM  
    tidak boleh merangkap 
    menjadi pengurus partai 
    politik.

4. Board dan Eksekutif LSM 
    tidak boleh merangkap  
    jabatan-jabatan politik 
    (pimpinan nasional dan 
    daerah, dan anggota 
    DPR/DPRD).

5. Anggota Board atau 
    Eksekutif yang ingin 
    mencalonkan diri untuk 
    jabatan politik harus 
    mengundurkan diri terlebih 
    dahulu sekurang-kurangnya 

    3  (tiga) bulan sebelum 
    pencalonan diajukan.

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.

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;

8. LSM memiliki kebijakan 
    dan praktik tentang 
    representasi dan 
    partisipasi perempuan 
    secara bermakna dalam 
    jabatan Board dan Top 
    Eksekutif.

9. Organisasi memiliki aturan 
    dasar organisasi  

   (AD/ARTatau 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) Periodisasi 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) 

10. Struktur organisasi terdiri 
      dari sekurang-kurangnya 
      2 unsur, yaitu Board dan 
      Eksekutif; dan personil 
      unsur-unsur tersebut 
      harus dipisahkan. 

11. Organisasi melaksanakan 
      musyawarah besar/
      kongres/ pertemuan 
      setara sebagai forum  
      pengambilan keputusan 
      tertinggi yang dihadiri 
      oleh semua unsur 
      organisasi yaitu board, 
      eksekutif, relawan, 
      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.

13. Pengambilan keputusan 
      terkait hal-hal berikut 
      dilakukan dalam 
      musyawarah besar/
      kongres/pertemuan 
      setara.
      a) Pengesahan AD/ART
      b) Pemilihan board 
      c) Perumusan program 
          strategis
      d) Penerimaan atau 
          penolakan laporan 
          pertanggungjawaban 

- Daftar hadir kongres/
  mubes/pertemuan setara 
  lainnya
- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Anggaran Dasar/ART

- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

          program dan 
          keuangan oleh board.

14. Organisasi melakukan 
      rapat board secara 
      berkala sekurang-
      kurangnya sekali dalam 
      setahun.

15. Kewenangan  Board 
      sekurang-kurangnya,  
      meliputi: 
      a) Board mengangkat 
          dan memberhentikan 
          Direktur eksekutif 
          berdasarkan 
          periodesasi masa 
          jabatan dalam  
          AD/ART. 
      b) Board mengesahkan 
          kegiatan dan 
          anggaran tahunan 
          yang disusun oleh 
          Direktur eksekutif.
      c) Board  
          pertanggungjawaban 
          pelaksanaan program 
          dan penggunaan 
          anggaran dari Direktur 
          eksekutif setiap tahun.
      d) Keputusan 
          Direktur eksekutif 
          disahkan oleh
          Board seperti 
          penetapan standar 
          gaji, membangun 

- Surat Keputusan/Berita 
  Acara Pengangkatan Board
- Notulen rapat Board
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Wawancara dengan Board 
  & staf

          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.

17. Staf terlibat dalam 
      perumusan kebijakan 
      strategis lembaga, 
      minimum dalam hal:
      a. Penyusunan dan 
          pembahasan gaji.
      b. Memulai atau 
          mengakhiri kerja sama 
          dengan pihak lain.
      c. Pembahasan dan 
          peninjauan SOP.

18. Board berwenang 
      mengesahkan SOP 

- Notulen rapat
- Rencana kerja bulanan staf

- Wawancara dengan staf. 
- Wawancara dengan  
  perwakilan pengurus.

- Dokumen SOP
- SK Pengesahan SOP



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

65STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

1. Anggota Board yang 
    berasal dari Aparatur Sipil 
    Negara (ASN) tidak boleh 
    melebihi 30 persen.

2. Direktur Eksekutif dan 
    staf yang menerima    
    gaji/imbalan secara 
    teratur tidak boleh 
    merangkap sebagai ASN.

3. Board dan Eksekutif LSM  
    tidak boleh merangkap 
    menjadi pengurus partai 
    politik.

4. Board dan Eksekutif LSM 
    tidak boleh merangkap  
    jabatan-jabatan politik 
    (pimpinan nasional dan 
    daerah, dan anggota 
    DPR/DPRD).

5. Anggota Board atau 
    Eksekutif yang ingin 
    mencalonkan diri untuk 
    jabatan politik harus 
    mengundurkan diri terlebih 
    dahulu sekurang-kurangnya 

    3  (tiga) bulan sebelum 
    pencalonan diajukan.

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.

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;

8. LSM memiliki kebijakan 
    dan praktik tentang 
    representasi dan 
    partisipasi perempuan 
    secara bermakna dalam 
    jabatan Board dan Top 
    Eksekutif.

9. Organisasi memiliki aturan 
    dasar organisasi  

   (AD/ARTatau 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) Periodisasi 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) 

10. Struktur organisasi terdiri 
      dari sekurang-kurangnya 
      2 unsur, yaitu Board dan 
      Eksekutif; dan personil 
      unsur-unsur tersebut 
      harus dipisahkan. 

11. Organisasi melaksanakan 
      musyawarah besar/
      kongres/ pertemuan 
      setara sebagai forum  
      pengambilan keputusan 
      tertinggi yang dihadiri 
      oleh semua unsur 
      organisasi yaitu board, 
      eksekutif, relawan, 
      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.

13. Pengambilan keputusan 
      terkait hal-hal berikut 
      dilakukan dalam 
      musyawarah besar/
      kongres/pertemuan 
      setara.
      a) Pengesahan AD/ART
      b) Pemilihan board 
      c) Perumusan program 
          strategis
      d) Penerimaan atau 
          penolakan laporan 
          pertanggungjawaban 

- Daftar hadir kongres/
  mubes/pertemuan setara 
  lainnya
- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Anggaran Dasar/ART

- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

          program dan 
          keuangan oleh board.

14. Organisasi melakukan 
      rapat board secara 
      berkala sekurang-
      kurangnya sekali dalam 
      setahun.

15. Kewenangan  Board 
      sekurang-kurangnya,  
      meliputi: 
      a) Board mengangkat 
          dan memberhentikan 
          Direktur eksekutif 
          berdasarkan 
          periodesasi masa 
          jabatan dalam  
          AD/ART. 
      b) Board mengesahkan 
          kegiatan dan 
          anggaran tahunan 
          yang disusun oleh 
          Direktur eksekutif.
      c) Board  
          pertanggungjawaban 
          pelaksanaan program 
          dan penggunaan 
          anggaran dari Direktur 
          eksekutif setiap tahun.
      d) Keputusan 
          Direktur eksekutif 
          disahkan oleh
          Board seperti 
          penetapan standar 
          gaji, membangun 

- Surat Keputusan/Berita 
  Acara Pengangkatan Board
- Notulen rapat Board
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Wawancara dengan Board 
  & staf

          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.

17. Staf terlibat dalam 
      perumusan kebijakan 
      strategis lembaga, 
      minimum dalam hal:
      a. Penyusunan dan 
          pembahasan gaji.
      b. Memulai atau 
          mengakhiri kerja sama 
          dengan pihak lain.
      c. Pembahasan dan 
          peninjauan SOP.

18. Board berwenang 
      mengesahkan SOP 

- Notulen rapat
- Rencana kerja bulanan staf

- Wawancara dengan staf. 
- Wawancara dengan  
  perwakilan pengurus.

- Dokumen SOP
- SK Pengesahan SOP



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini

66 KONSIL LSM INDONESIA

1. Anggota Board yang 
    berasal dari Aparatur Sipil 
    Negara (ASN) tidak boleh 
    melebihi 30 persen.

2. Direktur Eksekutif dan 
    staf yang menerima    
    gaji/imbalan secara 
    teratur tidak boleh 
    merangkap sebagai ASN.

3. Board dan Eksekutif LSM  
    tidak boleh merangkap 
    menjadi pengurus partai 
    politik.

4. Board dan Eksekutif LSM 
    tidak boleh merangkap  
    jabatan-jabatan politik 
    (pimpinan nasional dan 
    daerah, dan anggota 
    DPR/DPRD).

5. Anggota Board atau 
    Eksekutif yang ingin 
    mencalonkan diri untuk 
    jabatan politik harus 
    mengundurkan diri terlebih 
    dahulu sekurang-kurangnya 

    3  (tiga) bulan sebelum 
    pencalonan diajukan.

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.

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;

8. LSM memiliki kebijakan 
    dan praktik tentang 
    representasi dan 
    partisipasi perempuan 
    secara bermakna dalam 
    jabatan Board dan Top 
    Eksekutif.

9. Organisasi memiliki aturan 
    dasar organisasi  

   (AD/ARTatau 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) Periodisasi 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) 

10. Struktur organisasi terdiri 
      dari sekurang-kurangnya 
      2 unsur, yaitu Board dan 
      Eksekutif; dan personil 
      unsur-unsur tersebut 
      harus dipisahkan. 

11. Organisasi melaksanakan 
      musyawarah besar/
      kongres/ pertemuan 
      setara sebagai forum  
      pengambilan keputusan 
      tertinggi yang dihadiri 
      oleh semua unsur 
      organisasi yaitu board, 
      eksekutif, relawan, 
      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.

13. Pengambilan keputusan 
      terkait hal-hal berikut 
      dilakukan dalam 
      musyawarah besar/
      kongres/pertemuan 
      setara.
      a) Pengesahan AD/ART
      b) Pemilihan board 
      c) Perumusan program 
          strategis
      d) Penerimaan atau 
          penolakan laporan 
          pertanggungjawaban 

- Daftar hadir kongres/
  mubes/pertemuan setara 
  lainnya
- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Anggaran Dasar/ART

- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

          program dan 
          keuangan oleh board.

14. Organisasi melakukan 
      rapat board secara 
      berkala sekurang-
      kurangnya sekali dalam 
      setahun.

15. Kewenangan  Board 
      sekurang-kurangnya,  
      meliputi: 
      a) Board mengangkat 
          dan memberhentikan 
          Direktur eksekutif 
          berdasarkan 
          periodesasi masa 
          jabatan dalam  
          AD/ART. 
      b) Board mengesahkan 
          kegiatan dan 
          anggaran tahunan 
          yang disusun oleh 
          Direktur eksekutif.
      c) Board  
          pertanggungjawaban 
          pelaksanaan program 
          dan penggunaan 
          anggaran dari Direktur 
          eksekutif setiap tahun.
      d) Keputusan 
          Direktur eksekutif 
          disahkan oleh
          Board seperti 
          penetapan standar 
          gaji, membangun 

- Surat Keputusan/Berita 
  Acara Pengangkatan Board
- Notulen rapat Board
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Wawancara dengan Board 
  & staf

          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.

17. Staf terlibat dalam 
      perumusan kebijakan 
      strategis lembaga, 
      minimum dalam hal:
      a. Penyusunan dan 
          pembahasan gaji.
      b. Memulai atau 
          mengakhiri kerja sama 
          dengan pihak lain.
      c. Pembahasan dan 
          peninjauan SOP.

18. Board berwenang 
      mengesahkan SOP 

- Notulen rapat
- Rencana kerja bulanan staf

- Wawancara dengan staf. 
- Wawancara dengan  
  perwakilan pengurus.

- Dokumen SOP
- SK Pengesahan SOP



Pembatasan masa jabatan Board dan Direktur 
Eksekutif

Masa jabatan Board dan Direktur Eksekutif maksimal 
adalah 2 kali periode dan sekali periode maksimal 
selama 5 tahun. Hal ini juga telah diatur dalam UU 
Yayasan, kecuali untuk Pembina. 

Sebagai bagian dari organisasi yang mempromosikan 
demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai salah 
satu nilai inti, LSM harus memperlihatkan karakter dan 
perilaku demokratis. Rotasi kepemimpinan secara 
berkala adalah salah satu ciri utama demokrasi. 
Pergantian kepemimpinan tersebut  juga dapat men-
dorong proses regenerasi di lembaga. Selain itu, pem-
batasan masa jabatan dapat menghindarkan seorang 
pemimpin dari kemungkinan penyalahgunaan kekua-
saan akibat terlalu lama berkuasa.

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  Organisasi 
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun untuk 
pengambilan keputusan strategis. Pertemuan ini 
harus melibatkan unsur-unsur Board, Eksekutif, 
anggota (khusus untuk Perkumpulan), Relawan, 
dan perwakilan masyarakat dampingan/mitra.
Keputusan strategis yang dimaksud meliputi:
Pengesahan AD/ART dan Penyusunan program-
program strategis, pemilihan Board dan penerimaan 

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, 
penyalahgunaan kewenangan 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 praktik yang tidak 
demokratis dan akuntabel di LSM seperti: 
penumpukan kekuasaan pada satu atau sekelompok 
orang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan termasuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme).

Aturan yang ditulis dan dilaksanakan secara penuh 
juga 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 persoalan-
persoalan organisasi.

Syarat untuk menerapkan standar ini
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1. Anggota Board yang 
    berasal dari Aparatur Sipil 
    Negara (ASN) tidak boleh 
    melebihi 30 persen.

2. Direktur Eksekutif dan 
    staf yang menerima    
    gaji/imbalan secara 
    teratur tidak boleh 
    merangkap sebagai ASN.

3. Board dan Eksekutif LSM  
    tidak boleh merangkap 
    menjadi pengurus partai 
    politik.

4. Board dan Eksekutif LSM 
    tidak boleh merangkap  
    jabatan-jabatan politik 
    (pimpinan nasional dan 
    daerah, dan anggota 
    DPR/DPRD).

5. Anggota Board atau 
    Eksekutif yang ingin 
    mencalonkan diri untuk 
    jabatan politik harus 
    mengundurkan diri terlebih 
    dahulu sekurang-kurangnya 

    3  (tiga) bulan sebelum 
    pencalonan diajukan.

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.

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;

8. LSM memiliki kebijakan 
    dan praktik tentang 
    representasi dan 
    partisipasi perempuan 
    secara bermakna dalam 
    jabatan Board dan Top 
    Eksekutif.

9. Organisasi memiliki aturan 
    dasar organisasi  

   (AD/ARTatau 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) Periodisasi 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) 

10. Struktur organisasi terdiri 
      dari sekurang-kurangnya 
      2 unsur, yaitu Board dan 
      Eksekutif; dan personil 
      unsur-unsur tersebut 
      harus dipisahkan. 

11. Organisasi melaksanakan 
      musyawarah besar/
      kongres/ pertemuan 
      setara sebagai forum  
      pengambilan keputusan 
      tertinggi yang dihadiri 
      oleh semua unsur 
      organisasi yaitu board, 
      eksekutif, relawan, 
      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.

13. Pengambilan keputusan 
      terkait hal-hal berikut 
      dilakukan dalam 
      musyawarah besar/
      kongres/pertemuan 
      setara.
      a) Pengesahan AD/ART
      b) Pemilihan board 
      c) Perumusan program 
          strategis
      d) Penerimaan atau 
          penolakan laporan 
          pertanggungjawaban 

- Daftar hadir kongres/
  mubes/pertemuan setara 
  lainnya
- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Anggaran Dasar/ART

- Notulen kongres/mubes/ 
  pertemuan setara lainnya.
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

          program dan 
          keuangan oleh board.

14. Organisasi melakukan 
      rapat board secara 
      berkala sekurang-
      kurangnya sekali dalam 
      setahun.

15. Kewenangan  Board 
      sekurang-kurangnya,  
      meliputi: 
      a) Board mengangkat 
          dan memberhentikan 
          Direktur eksekutif 
          berdasarkan 
          periodesasi masa 
          jabatan dalam  
          AD/ART. 
      b) Board mengesahkan 
          kegiatan dan 
          anggaran tahunan 
          yang disusun oleh 
          Direktur eksekutif.
      c) Board  
          pertanggungjawaban 
          pelaksanaan program 
          dan penggunaan 
          anggaran dari Direktur 
          eksekutif setiap tahun.
      d) Keputusan 
          Direktur eksekutif 
          disahkan oleh
          Board seperti 
          penetapan standar 
          gaji, membangun 

- Surat Keputusan/Berita 
  Acara Pengangkatan Board
- Notulen rapat Board
- Wawancara dengan Board 
  & Eksekutif

- Wawancara dengan Board 
  & staf

          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.

17. Staf terlibat dalam 
      perumusan kebijakan 
      strategis lembaga, 
      minimum dalam hal:
      a. Penyusunan dan 
          pembahasan gaji.
      b. Memulai atau 
          mengakhiri kerja sama 
          dengan pihak lain.
      c. Pembahasan dan 
          peninjauan SOP.

18. Board berwenang 
      mengesahkan SOP 

- Notulen rapat
- Rencana kerja bulanan staf

- Wawancara dengan staf. 
- Wawancara dengan  
  perwakilan pengurus.

- Dokumen SOP
- SK Pengesahan SOP

Bagaimana menerapkan standar ini

Beberapa langkah kongkrit dapat dilakukan oleh LSM 
untuk meningkatkan akuntabilitas lembaganya:

   1.

   2.

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 prosentasinya maksimal 30%. 
Untuk LSM yang memiliki staf dari ASN, sangat 
dianjurkan untuk memilih apakah tetap menjadi 
staf LSM bersangkutan dengan berhenti sebagai 
pegawai negeri, atau mengundurkan diri. Staf 
tersebut tidak akan dapat memenuhi tanggung-
jawabnya secara penuh baik sebagai pegawai 
negeri maupun sebagai staf LSM.

Non-partisan. Dalam hal organisasi memiliki 
personil Board atau Eksekutif, yang menjadi  
pengurus partai politik dan/atau menjabat 
jabatan politik sangat dianjurkan untuk meninjau 
kembali posisi tersebut dan mengisi dengan 
aktivis yang tidak terlibat dalam politik praktis. 
Hal ini penting untuk menjamin independensi 
organisasi. Selain itu, organisasi perlu menyedia-
kan kebijakan yang mengatur ketentuan terkait 
keterlibatan staf dalam politik praktis. Ketentuan 
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   3.

   4.

tersebut minimum mengatur bahwa staf yang 
akan mencalonkan diri menduduki jabatan 
politik, mulai dari kabupaten/kota sampai 
tingkat nasional harus mengundurkan diri atau 
non-aktif. 

Kerelawanan. Di kalangan LSM cukup banyak 
terjadi bahwa anggota Board menerima hono-
rarium yang diberikan secara rutin. Praktik 
seperti ini tidak seharusnya terjadi, karena dalam 
fungsinya sebagai Board, seseorang bekerja 
mengurus organisasi  atas dasar kerelawanan. 
Namun demikian,  jika  unsur Board diminta 
bantuan karena keahliannya misalnya sebagai 
peneliti atau konsultan yang bekerja atas dasar 
output yang jelas; tentu kepadanya dapat diberi-
kan imbalan berupa honorarium. Untuk itu harus 
ada Surat Perjanjian Kerja yang mengatur secara 
jelas tugas-tugas yang dilakukan, hasil-hasil 
yang dicapai dan honorarium yang akan 
diperoleh. Ini berarti,  jika ada Board memperoleh 
imbalan finansial, bukan karena fungsi dan 
jabatannya sebagai Board tapi karena melakukan 
tugas-tugas khusus yang membutuhkan keahlian  
anggota  Board  bersangkutan.

Keadilan dan kesetaraan gender. Bagi organisasi 
perempuan, pemberian afirmasi untuk menduduki 
jabatan tertentu sudah merupakan praktik  yang 
lazim dilakukan. Namun bagi organisasi lain, 
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   5.

   6.

yang belum menerapkan pemberian afirmasi 
tersebut, sangat dianjurkan untuk memasukkan 
hal ini dalam AD/ART lembaga dan dapat segera 
melakukan penyesuaian dalam forum pengam-
bilan keputusan tertinggi lembaga berikutnya. 
Kebijakan atau tindakan afirmasi (affirmative 
action) setidaknya mengatur, minimal 30% jumlah 
perempuan menduduki jabatan top management 
dan  Board.  Lebih ideal jika komposisi jumlah 
perempuan dan laki-laki berimbang. 
  
Partisipasi komponen internal organisasi. Bentuk 
keterlibatan yang paling mudah dipraktikkan 
adalah mengundang staf dalam pembahasan 
semua kebijakan strategis organisasi. Dengan 
demikian, staf mengetahui, ikut terlibat memberi 
masukan, pendapat, dan keberatan, serta ikut 
bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
Partisipasi ini sangat berguna untuk 
membagi kewenangan dan tanggungjawab 
sesuai dengan posisi masing-masing. 

Bagi organisasi yang belum memiliki organ terpi-
sah antara Board dan Eksekutif, atau masih 
menggabungkan personil Board sekaligus seba-
gai Eksekutif (seluruhnya atau sebagian), perlu 
untuk melakukan pemisahan .  Sampai saat ini 
sejumlah LSM masih menerapkan sistem orga-
nisasi yang tidak ada pemisahan (yang tegas) 
antara Board dan eksekutif. Hal ini akan memper-
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   7.

   8.

sulit pelaksanaan fungsi governing yang melekat 
pada Board dan fungsi executing yang melekat 
pada pelaksana (eksekutif). Jika demikian 
halnya, organisasi akan sulit mengembangkan 
akuntabilitasnya karena sistem checks and 
balances tidak bekerja baik.

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 setiap pelaksanaan Rapat Pengambilan 
Keputusan Tertinggi Organisasi untuk disesuai-
kan dengan perkembangan organisasi sangat 
berguna bagi organisasi. Selain kedua dokumen 
tersebut, aturan SOP penting bagi organisasi 
untuk membantu Eksekutif dalam menjalankan 
tugasnya. Beberapa prosedur standar yang wajib 
dimiliki sebuah organisasi  adalah Standar Ope-
rasional Prosedur untuk Keuangan, Kesekretaria-
tan, dan Personalia. SOP ini dirumuskan  oleh 
eksekutif secara partisipatif dan disahkan oleh 
Board. Prosedur standar untuk program juga 
dikembangkan di beberapa LSM  namun tidak 
banyak ditemukan rujukannya karena 
beragamnya pola pengembangan program 
masing-masing LSM. 

Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi  wajib 
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diselenggarakan sekurang-kurangnya 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 
Rapat Umum Anggota (RUA),  Kongres atau 
nama lainnya. 

Pertemuan seperti di atas  tidak dikenal di 
Yayasan karena pengambilan keputusan tertinggi 
ada di Pembina yang  berarti mengurangi keterli-
batan unsur organisasi lainnya dalam menentu-
kan kebijakan strategis dan masa depan 
organisasi. Terhadap hal ini beberapa yayasan 
melakukan terobosan kreatif untuk meningkatkan 
partisipasi unsur lain organisasi yaitu dengan 
melakukan Rapat  Umum yang dihadiri oleh 
semua organ yayasan termasuk staf dan relawan 
serta penerima manfaat. Hasil dari pertemuan 
tersebut dibawa ke dalam rapat Pembina untuk 
disahkan. Dengan demikian, meski kewenangan 
keputusan tertinggi ada di tangan Pembina, 
namun  prosesnya sudah melibatkan partisipasi 
semua unsur dalam organisasi. 

Model alternatif tersebut sangat dianjurkan untuk 
dilakukan oleh semua organisasi LSM yang 
memiliki badan hukum yayasan. Dengan 
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   9.

demikian, setiap organisasi LSM baik yang 
berbadan hukum Yayasan maupun Perkumpulan  
memiliki mekanisme pengambilan keputusan ter-
tinggi yang terbuka, partisipatif dan melibatkan 
seluruh unsur organisasi.

Melakukan Rapat  Board secara berkala minimum 
sekali dalam setahun. Pertemuan Board sangat 
jarang diperhatikan oleh LSM. Eksekutif  banyak 
berpandangan bahwa pertemuan Board hanya 
akan menghabiskan dana tapi tidak ada manfaat 
langsung terhadap lembaga. Agar rapat Board 
dapat berlansung secara berkala, setiap 
lembaga harus memasukkan anggaran rapat 
board dalam budget tahunan atau proposal yang 
diajukan ke lembaga donor. Selain itu, Board juga 
harus mengingatkan direktur eksekutif agar 
memfasilitasi rapat Board secara berkala sesuai 
aturan organisasi. Jika organisasi tidak mampu 
membiayai rapat secara tatap muka, maka rapat 
dapat dilakukan secara virtual. 

yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.
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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.
Mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan 
Kebijakan berdasarkan prinsip manajemen yang 
adil, prinsip  HAM dan sensitif gender (gender 
sensitivity).

yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

Standar 2:
MANAJEMEN STAF YANG PROFESIONAL 

Organisasi memiliki proses yang tepat, jelas dan 
sistematis dalam  melakukan rekrutmen dan manajemen 
staf. 

Standar ini tentang apa?

LSM harus memastikan staf yang bekerja untuk 
organisasi adalah yang kompeten, dengan melak-
sanakan hal-hal sebagai berikut: 

   •

   •
   •

   •
   •

Kebijakan dan SOP personalia

SOP personalia perlu sekali dimiliki organisasi untuk 
menjadi acuan standar dalam proses perekrutan, 
promosi, pemindahan, dan pemutusan hubungan 
kerja. SOP ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar 
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Sistem remunerasi yang disusun secara terbuka 
dan adil. 
Larangan mempekerjakan anak di organisasi.
Adanya perjanjian kerja.
Hak cuti tahunan, haid, dan melahirkan.
Pemutusan hubungan kerja (PHK).

yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

staf mengerti peran, tugas  dan tanggung jawabnya. 
Staf perlu memiliki informasi tentang konsekuensi 
yang akan diterima jika aturan dan kebijakan orga-
nisasi tidak dipatuhinya. Di sisi lain organisasi harus 
merespon dan memberikan sanksi jika terjadi pelang-
garan sesuai dengan aturan organisasi. 

Mengapa standar ini penting?

Organisasi perlu staf yang kompeten supaya aktivitas  
organisasi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien 
dan akuntabel.Misalnya, orang yang bekerja sebagai 
manajer keuangan harus mempunyai keterampilan 
untuk membuat laporan keuangan sesuai standar 
keuangan yang berlaku umum bagi organisasi 
nirlaba. Jika staf di bagian keuangan tidak memiliki 
keterampilan dalam bidang pembukuan dan adminis-
trasi keuangan, kemungkinan terdapat resiko seperti 
kesalahan dalam membuat laporan keuangan, yang 
mengakibatkan proses akuntabilitas keuangan orga-
nisasi tidak terpenuhi.

Selanjutnya, penting untuk memiliki mekanisme 
akuntabilitas untuk menilai hasil kerja staf seperti 
kewajiban membuat laporan perkembangan kegiatan 
terkait tugas dan tanggungjawabnya  kepada manajer 
dan atau tim supaya orang lain bisa menilai hasil 
kerja staf tersebut.  Selain itu,  direktur eksekutif dan 
manajer juga melakukan monitoring dan evaluasi 
secara berkala terhadap kinerja dari semua staf.
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Organisasi memiliki 
kelengkapan SOP (nama lain 
yang fungsinya sama dengan 
SOP) yang mengatur 
sekurang-kurangnya tentang 
manajemen dan 
kepegawaian yang diketahui 
oleh staf.  

SOP personalia organisasi 
meliputi sekurang-kurangnya 
unsur-unsur  berikut: 
• Uraian tugas,  peran dan   
   jabatan untuk setiap posisi.
• Proses rekrutmen yang 
   terbuka dan dilakukan oleh 
   Tim, yang sekurang-
   kurangnya  terdiri dari 
   Direktur Eksekutif dan 
   Board. 
• Hasil dari proses rekrutmen 
   dikonsultasikan kepada 
   Board.

Ketentuan kepegawaian 
dalam SOP personalia 
organisasi berdasarkan 
prinsip manajemen yang adil:
• Ada sistem remunerasi 
   yang dibangun secara 
   terbuka dan adil. 
• Larangan mempekerjakan 

1. Dokumen SOP. 
2. Wawancara dengan 
    perwakilan pengurus dan 
    staf tentang mudahnya 
    untuk mengakses 
    dokumen. 

SOP personalia atau manaje-
men.

• SOP personalia atau 
   manajemen.
• Wawancara dengan staf. 
• Wawancara dengan 
   perwakilan pengurus

Syarat Verifikasi

   anak (usia anak adalah s.d 
   18 tahun), di organisasi. 
• Perjanjian kerja. 
• Hak cuti tahunan, haid, dan  
   melahirkan. 
• Ketentuan tentang PHK.

Organisasi memiliki sistem 
penggajian staf yang disusun 
dan di-review bersama 
dengan staf. 

1. SOP personalia atau 
    manajemen.
2. SOP keuangan. 
3. Wawancara dengan staf. 
4. Wawancara dengan 
    perwakilan pengurus.

yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.
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Organisasi memiliki 
kelengkapan SOP (nama lain 
yang fungsinya sama dengan 
SOP) yang mengatur 
sekurang-kurangnya tentang 
manajemen dan 
kepegawaian yang diketahui 
oleh staf.  

SOP personalia organisasi 
meliputi sekurang-kurangnya 
unsur-unsur  berikut: 
• Uraian tugas,  peran dan   
   jabatan untuk setiap posisi.
• Proses rekrutmen yang 
   terbuka dan dilakukan oleh 
   Tim, yang sekurang-
   kurangnya  terdiri dari 
   Direktur Eksekutif dan 
   Board. 
• Hasil dari proses rekrutmen 
   dikonsultasikan kepada 
   Board.

Ketentuan kepegawaian 
dalam SOP personalia 
organisasi berdasarkan 
prinsip manajemen yang adil:
• Ada sistem remunerasi 
   yang dibangun secara 
   terbuka dan adil. 
• Larangan mempekerjakan 

   anak (usia anak adalah s.d 
   18 tahun), di organisasi. 
• Perjanjian kerja. 
• Hak cuti tahunan, haid, dan  
   melahirkan. 
• Ketentuan tentang PHK.

Organisasi memiliki sistem 
penggajian staf yang disusun 
dan di-review bersama 
dengan staf. 

1. SOP personalia atau 
    manajemen.
2. SOP keuangan. 
3. Wawancara dengan staf. 
4. Wawancara dengan 
    perwakilan pengurus.

Organisasi harus memiliki kebijakan tentang 
kepegawaian yang dipahami oleh semua staf, 
disosialisasikan dan di-review secara berkala. 
Kebijakan ini harus dilengkapi dengan SOP untuk 
mempermudah pelaksanaannya, yang tidak 
bertentangan dengan undang-undang tentang 
ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Menyusun SOP personalia bagi LSM yang belum 
memilikinya, atau me-review SOP personalia 
dengan memasukkan minimal persyaratan di 

yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

Bagaimana menerapkan standar ini

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh LSM 
untuk melaksanakan standar ini adalah sebagai 
berikut:

   1.

   2.
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atas. Selama syarat minimum di atas diatur dalam 
SOP, hal itu sudah cukup. Penyusunan dan 
peninjauan atas SOP personalia harus melibatkan 
semua staf. Agar memiliki kekuatan mengikat, 
meski merupakan kebijakan manajemen, SOP 
harus ditetapkan oleh Board sehingga memiliki 
kekuatan sebagai kebijakan organisasi.

Menyusun atau me-review sistem penggajian lem-
baga, dengan melibatkan semua unsur internal 
organisasi termasuk staf.

Melaksanakan dan mematuhi kebijakan dan SOP 
personalia yang sudah ada.

yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 



Standar 3:
MANAJAMEN KEUANGAN YANG 
TERBUKA DAN TERPERCAYA

Organisasi memiliki manajeman keuangan yang sesuai 
dengan standar keuangan organisasi nirlaba.

Standar ini tentang apa?

   1.

   2.

   3.

   4.
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

Organisasi memiliki SOP Keuangan yang dijadi-
kan acuan dan dijalankan secara konsisten.

SOP Keuangan yang mengandung kebijakan dan 
prosedur pengendalian internal dan sistem 
pelaporan keuangan.

Kewajiban melakukan audit keuangan tahunan 
secara keseluruhan (general audit) bagi 
organisasi yang mengelola dana pertahun 
sebesar Rp. 500 juta ke atas dan mempublikasi-
kan hasilnya.

Hasil yang diperoleh dari unit usaha yang dikem-
bangkan lembaga, seluruhnya digunakan untuk 
tujuan keberlanjutan program dan kemandirian 
organisasi, dan bukan untuk keuntungan material 
pribadi seluruh unsur organisasi, baik Board 
maupun eksekutif. 



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 minimal akuntabilitas  keuangan adalah jika 
organisasi memiliki sistem pengendalian internal dan 
standar pelaporan keuangan.

Beberapa bentuk pengendalian internal yang umum 
dipraktikkan oleh LSM seperti yang antara lain ditulis 
oleh Pahala Nainggolan dalam Manajemen Keuangan 
Lembaga Nirlaba (2012) adalah:

   1.
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

Otorisasi keuangan organisasi. Rekening dana 
organisasi ditandatangani oleh minimum 2 (dua) 
orang yang merupakan perwakilan dari Board 
dan Direktur Eksekutif. Sistem ini dipercaya 
dapat meminimalisir kesalahan penggunaan 
kewenangan keuangan oleh Eksekutif karena 
Board memantau dan sekaligus mengawasi 
semua bentuk transaksi keuangan Lembaga. 



   2.

Aturan tentang pengadaan barang dan jasa

Lembaga memiliki ketentuan mengenai proses dan 
prosedur pengadaan barang dan jasa dalam jumlah 
tertentu secara kompetitif (competitive bid process). 
Hal ini untuk meminimalkan resiko terjadinya kerugian 
organisasi karena proses pengadaan yang tidak 
terbuka dan tidak kompetitif

Standar pelaporan dan audit keuangan

Standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di 
Indonesia mengatur bahwa setiap lembaga harus 
melakukan audit  secara keseluruhan (general audit).  
Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernya-
taan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang 
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Terbitnya 
PSAK 45 tersebut mengandung konsekuensi penera-
pannya dalam proses penyusunan laporan keuangan 
bagi seluruh organisasi nirlaba di Indonesia.  

Audit keuangan dilakukan agar organisasi dapat 
mempertangungjawabkan kepada publik bahwa 
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

Pemisahan personil dan fungsi, antara  kasir 
dengan  pembukuan. Pemisahan ini diperlukan 
untuk mencegah terjadinya peyalahgunaan 
keuangan.



pengelolaan keuangannya sesuai dengan standar 
keuangan yang berlaku umum. Audit dilakukan oleh 
akuntan publik dan keputusan pemilihan akuntan 
publik harus disetujui oleh Board.

Hasil unit usaha untuk mendukung program dan 
organisasi

Dalam hal organisasi memiliki unit usaha baik yang 
otonom maupun merupakan bagian dari organisasi, 
maka penghasilan dari unit usaha  sepenuhnya 
diperuntukkan bagi pengembangan organisasi dan 
program. Penting untuk memastikan hal ini dalam 
kebijakan tertulis organisasi, untuk menghindari 
konflik kepentingan dalam pengelolaan dan hasil dari  
unit usaha tersebut.

Bagi unit usaha jasa, seperti konsultasi, pengaturan 
persentase  seharusnya lebih besar untuk organisasi 
dibandingkan yang diterima personil yang menjadi 
konsultan, hal ini mencerminkan semangat mempriori-
taskan 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 
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 



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. PSAK 45 mengatur tentang 
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang 
diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mulai 
berlaku efektif per tahun 2000. 

Menurut undang-undang 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. 
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 



Syarat untuk menerapkan standar ini
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

Organisasi memiliki SOP 
Keuangan, yang mengatur 
sekurang-kurangnya.  
1. Rekening bank atas 
    nama organisasi, dan 
    ditandatangani oleh unsur 
    Board dan Badan 
    Pelaksana/Eksekutif
2. Pemisahan tugas, fungsi 
    dan personil kasir 
    (pengelola dana) dengan 
    pembukuan (penata buku).
3. Pengadaan barang dan 
    jasa 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,

• SOP Keuangan
• Surat Keputusan 
   Pengesahan SOP 
   Keuangan
• Daftar staf dan jabatannya 
   dalam organisasi
• Deskripsi tugas dan fungsi 
   staf

Syarat Verifikasi

    c. laporan arus kas (cash 
        flow) yang menggam-
        barkan adanya pemi-
        sahan antara aktiva 
        terikat dan tidak terikat.

Organisasi melaksanakan 
pengelolaan dan pelaporan 
keuangan sesuai dengan 
unsur-unsur tersebut di atas 
yaitu pada poin 1-4.

Organisasi yang mengelola 
dana per tahun Rp 500 juta 
ke atas diaudit oleh akuntan 
publik setiap tahun.

Hasil yang diperoleh dari unit 
usaha yang dikembangkan 
seluruhnya digunakan untuk 
tujuan keberlanjutan program 
dan kemandirian organisasi, 
dan bukan untuk keuntungan 
material para aktivisnya.

• Wawancara dengan staf 
   dan perwakilan Board 
• Copy cek dan bilyet giro 
   yang sudah dicairkan
• Notulen rapat dan 
   keputusan pengadaan 
   barang dan jasa
• Format laporan konsolidasi 
   keuangan lembaga

• Hasil audit oleh akuntan 
   publik 
• Laporan tahunan 

• Laporan keuangan.
• Hasil wawancara. 



Bagaimana menerapkan standar ini

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga  
untuk melaksanakan standar ini adalah sebagai 
berikut:
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

    c. laporan arus kas (cash 
        flow) yang menggam-
        barkan adanya pemi-
        sahan antara aktiva 
        terikat dan tidak terikat.

Organisasi melaksanakan 
pengelolaan dan pelaporan 
keuangan sesuai dengan 
unsur-unsur tersebut di atas 
yaitu pada poin 1-4.

Organisasi yang mengelola 
dana per tahun Rp 500 juta 
ke atas diaudit oleh akuntan 
publik setiap tahun.

Hasil yang diperoleh dari unit 
usaha yang dikembangkan 
seluruhnya digunakan untuk 
tujuan keberlanjutan program 
dan kemandirian organisasi, 
dan bukan untuk keuntungan 
material para aktivisnya.

• Wawancara dengan staf 
   dan perwakilan Board 
• Copy cek dan bilyet giro 
   yang sudah dicairkan
• Notulen rapat dan 
   keputusan pengadaan 
   barang dan jasa
• Format laporan konsolidasi 
   keuangan lembaga

• Hasil audit oleh akuntan 
   publik 
• Laporan tahunan 

• Laporan keuangan.
• Hasil wawancara. 



   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

Menyusun SOP keuangan bagi yang belum memi-
liki SOP keuangan, atau me-review SOP 
keuangan dengan memasukkan persyaratan 
minimal di atas.

Bagi Lembaga yang otorisasi keuangan belum 
dilakukan oleh perwakilan Board dan Direktur 
Eksekutif, perlu melakukan perubahan otorisasi 
keuangan yang melibatkan minimal 2 orang 
penanda tangan dari pewakilan Board dan 
Direktur Eksekutif.

Menunjuk personil yang berbeda untuk melaku-
kan fungsi dan tugas keuangan minimal untuk 
fungsi kasir dan pembukuan. Personil kasir harus 
berbeda dengan personil pembukuan. Jika tidak 
ada staf khusus yang menjadi kasir, fungsi 
kasir dapat ditambahkan pada tugas staf 
kesekretariatan.  

Membuat laporan keuangan tahunan Lembaga 
(laporan konsolidasi) menggunakan standar 
laporan PSAK45.

Melakukan audit keuangan Lembaga bagi orga-
nisasi yang mengelola dana Rp. 500 juta ke atas 
per tahun. 

Melaksanakan dan mematuhi kebijakan dan SOP 
keuangan organisasi.



   7.
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yang dianut organisasi seperti anti-kekerasan, peng-
hargaan terhadap HAM, keadilan dan kesetaraan 
gender, dan seterusnya. Ketentuan dalam SOP 
Personalia seharusnya juga  sejalan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan 
terkait kepegawaian minimal harus mencakup: 

   •

   •
   •  
   •
   •

Rekrutmen

Penerimaan staf organisasi harus melalui proses yang 
terbuka, mengacu pada uraian tugas atau jabatan 
yang diperlukan dan diketahui oleh seluruh komponen 
organisasi. Proses perekrutan yang terbuka ini bertu-
juan untuk meminimalisir terjadinya pola perekrutan 
karena kedekatan hubungan, baik karena hubungan 
keluarga maupun pertemanan yang mengabaikan 
kualifikasi calon staf yang diperlukan. Rekruitmen 
dilakukan oleh Tim, yang  terdiri dari 2 unsur, yakni 
eksekutif dan board.

Tugas,  Tanggung Jawab dan sanksi

Organisasi berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Syarat untuk menerapkan standar ini

   3.

   4.

 

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:
PARTISIPASI BERMAKNA PENERIMA 
MANFAAT DALAM PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN STRATEGIS ORGANISASI

Organisasi melibatkan penerima manfaat dan pemangku 
kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi (monev) program, dan 
pengambilan keputusan strategis  organisasi.

Standar ini tentang apa?

Adanya mekanisme partisipasi penerima manfaat 
dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program serta 
pengambilan keputusan strategis organisasi.

Partisipasi

Partisipasi penerima manfaat dan pemangku kepen-
tingan dalam seluruh siklus program sangat penting 
untuk memastikan bahwa program organisasi sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dampingan. 

Idealnya, keterlibatan penerima manfaat dan pemangku 
kepentingan dimulai sejak penyusunan perencanaan 
strategis lembaga yang dilakukan sekurang-kurangnya 
5 tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan 
perencanaan jangka menengah-panjang organisasi 
dapat merespon kebutuhan masyarakat dampingannya.
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Dalam siklus program, keterlibatan masyarakat 
dilakukan pada tahapan:

   1.

   2.

   3.

   4.

Organisasi harus memahami bahwa partisipasi memi-
liki makna lebih dari sekedar hadir dalam sebuah 
pertemuan atau kegiatan (partisipasi prosedural). 

Tahap persiapan atau penjajakan program. Peng-
galian ide program dilakukan di kelompok-
kelompok masyarakat dampingan.

Tahap perencanaan kegiatan dan penyusunan 
anggaran program. Perwakilan kelompok dam-
pingan 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.

Tahap pelaksanaan program. Dalam tahap ini 
masyarakat dampingan terlibat aktif dalam 
kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Tahap monitoring dan evaluasi program. 
Masyarakat dampingan memantau dan memberi-
kan masukan terkait pelaksanaan program 
dan memberi penilaian atas hasil yang dicapai. 
Keterlibatan ini minimal diikuti oleh perwakilan 
kelompok dampingan.
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Dalam hal ini  partisipasi yang dimaksud adalah 
partisipasi  yang berkualitas,  yang memungkinkan 
masyarakat dampingan dan pemangku kepentingan 
memiliki peran penting dalam seluruh siklus program.

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.

   2.

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 
atau menyampaikan apa yang mereka butuhkan. 
Partisipasi masyarakat juga sangat membantu orga-
nisasi untuk mengembangkan strategi program yang 

Tahapan program  yang wajib melibatkan masya-
rakat dampingan dan pemangku kepentingan, 
atau perwakilannya.

Metode pelibatan masyarakat dampingan dan 
pemangku kepentingan dalam tahap perenca-
naan, pelaksanaan, dan monev program.
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan konteks 
lokal serta responsif terhadap persoalan-persoalan 
aktual. 

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 Bukti Verifikasi

LSM memiliki Rencana 
Strategis yang dibuat 
secara partisipatif dengan 
melibatkan seluruh 
komponen organisasi, 
perwakilan masyarakat 
dampingan/anggota, 
donatur dan pemangku 
kepentingan lainnya.

Organisasi mendeskripsikan 
secara tertulis tentang 
partisipasi penerima manfaat 
dalam seluruh siklus 
program. 

- Dokumen Renstra
- Daftar hadir renstra

- Proposal proyek atau disain 
  program
- Perencanaan monev



Bagaimana menerapkan standar ini

Langkah yang dapat dilakukan organisasi untuk melak-
sanakan standar ini adalah dengan menyusun kebija-
kan pelibatan masyarakat dampingan dalam seluruh 
siklus program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi (monev). Umumnya semua 
LSM memiliki kebijakan ini namun kelihatannya  belum 
dipatuhi dengan baik.
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Standar 5:
PENANGANAN PENGADUAN

Organisasi memiliki proses penanganan pengaduan 
yang mudah diakses publik, terutama  masyarakat 
penerima manfaat/dampingan.

Standar ini tentang apa? 

   1.
 

   2.

Pengaduan atau keluhan adalah pernyataan ketidak-
puasan (dalam  bentuk lisan, tertulis, atau bahasa 
tubuh) tentang pelayanan (program), tindakan 
dan/atau kekurangan tindakan yang dilakukan oleh 
instansi penyedia pelayanan atau para stafnya yang 
mempengaruhi atau dirasakan oleh para pengguna 
pelayanan tersebut (Permenpan No. 13 Tahun 2009).

Sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan 
terjadinya pelanggaran atas prinsip-prinsip, aturan, 
dan/atau kesepakatan dalam organisasi oleh semua 
komponen internal lembaga, LSM perlu memiliki 
mekanisme pengelolaan pengaduan. 
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Adanya mekanisme penanganan pengaduan di 
LSM.

LSM menyediakan dan memberikan informasi 
kepada penerima manfaat program dan 
pemangku kepentingan  tentang tata cara 
penyampaian pengaduan.



Mekanisme pengelolaan pengaduan minimal mencakup:

   1.
 

   2.

   3.
 

   4.

   5.
 
Mekanisme pengelolaan pengaduan harus aman dan 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan semua 
pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan mekanisme pengaduan dapat 
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 
masyarakat penerima manfaat dan pemangku kepen-
tingan lainnya. Hal ini penting untuk mengetahui 
metode penyampaian pengaduan yang lebih disukai 
oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 
sehingga mereka mau menyampaikan pengaduan.
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Siapa yang akan bertanggungjawab atas 
penanganan pengaduan (ada nomor kontak staf 
LSM yang bertanggungjawab dan dapat 
dihubungi).

Tata-cara penanganan pengaduan (bagaimana 
keluhan bisa disampaikan, apakah lisan atau 
tertulis).

Informasi tentang jenis-jenis pengaduan yang 
dapat dilayani.

Tahap-tahap penanganan pengaduan oleh 
organisasi.

Lamanya respon atas pengaduan.



LSM menentukan staf atau tim  untuk menangani kelu-
han masyarakat. Respon atas pengaduan masyarakat 
dilakukan sesegera mungkin. Hal ini untuk mem-
perkuat kepercayaan masyarakat kepada LSM dan 
terhadap mekanisme yang sudah dibuat. Respon 
yang lambat akan berdampak berkurangnya keper-
cayaan  dan mungkin akan menurunkan tingkat pen-
capaian hasil program.

Mekanisme penanganan keluhan ini minimal diatur 
dalam SOP manajemen organisasi.

LSM wajib menyediakan informasi yang mudah dipa-
hami 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.

Sosialisasi tentang mekanisme penanganan 
pengaduan ini diinformasikan secara luas kepada 
penerima manfaat dan pemangku kepentingan 
melalui berbagai media diatas, terutama  website/
blog lembaga. 
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Mengapa standar ini penting?

   •

   •

   •

Syarat untuk menerapkan standar ini
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Karena salah satu syarat akuntabilitas LSM 
adalah organisasi harus membuka kesempatan 
kepada pemangku kepentingan  untuk menyata-
kan keluhan atas keputusan dan tindakannya. 

Menjadi alat kontrol bagi LSM dalam melaksana-
kan program.

Merupakan salah satu bentuk partisipasi 
masyarakat dampingan dalam melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 
organisasi.

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.

SOP atau kebijakan 
penanganan keluhan.

3. Tahap-tahap untuk 
    penanganan pengaduan.

Organisasi memberikan 
informasi kepada penerima 
manfaat tentang bagaimana 
cara menyampaikan keluhan.



Bagaimana menerapkan standar ini

Langkah-langkah yang dapat dilakukan LSM untuk 
melaksanakan standar ini adalah sebagai berikut:

   1.

   2.

   3.
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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.

SOP atau kebijakan 
penanganan keluhan.

3. Tahap-tahap untuk 
    penanganan pengaduan.

Organisasi memberikan 
informasi kepada penerima 
manfaat tentang bagaimana 
cara menyampaikan keluhan.

Website, brosur.

Membuat kebijakan khusus terkait penanganan 
pengaduan dari masyarakat dampingan atau 
penerima manfaat.

Menyusun prosedur penanganan pengaduan.

Menentukan penanggungjawab penanganan 
pengaduan.



Standar 6:
TRANSPARANSI INFORMASI 

Organisasi mempublikasikan informasi secara jujur dan 
transparan tentang organisasi dan aktivitasnya.

Standar ini tentang apa? 

Kewajiban LSM menginformasikan secara jujur dan 
terbuka kepada publik tentang organisasi, keuangan, 
program dan aktivitasnya. 

Transparansi informasi

Sebagai bagian dari upaya untuk menjadi akuntabel, 
LSM wajib memberikan informasi kepada publik, 
minimal kepada penerima manfaat program dan 
pemangku kepentingan tentang organisasinya. 
Hal ini juga merupakan kewajiban LSM sebagai 
organisasi publik yang diwajibkan oleh Undang-
Undang  No : 14 TAHUN 2008 Tentang  Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP).

Pemberian informasi dapat dikategorikan dalam 
2 kelompok yaitu: (1) menyediakan informasi bagi 
publik, dan (2) mempublikasikan informasi organisasi 
kepada publik. Pada dasarnya semua informasi 
yang dimiliki LSM dapat diakses oleh publik. 
Namun, beberapa informasi yang wajib dipublikasi-
kan minimum mencakup: (1) AD/ART; (2) Sejarah 
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organisasi; (3) Visi dan misi; (4) Struktur organisasi; 
(5) Keanggotaan; (6) Sumber pendanaan; (7) Laporan 
kegiatan/program tahunan; (8) Laporan keuangan 
tahunan; dan (9) Hasil audit keuangan lembaga oleh 
akuntan publik terutama lembaga yang mengelola 
dana Rp 500 juta ke atas. 

Mengapa standar ini penting?

LSM adalah lembaga publik yang bekerja dan menda-
pat dana untuk kepentingan publik karena itu harus 
mempertanggung-jawabkannya 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 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik). Informasi dasar dari organisasi, 
minimal dipublikasikan melalui website/blog organ-
isasi dan diperbarui secara berkala sesuai kondisi 
aktual. Selain itu akurasi dan kejujuran informasi juga 
sangat penting.  

Organisasi tidak dapat mewujudkan visi, misi dan men-
jadi aktor perubahan tanpa kepercayaan dan dukun-
gan publik. Kepercayaan hanya dapat diraih dengan 
memberikan informasi secara jujur dan terbuka 
(transparan) kepada para pemangku kepentingan.
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Syarat untuk menerapkan standar ini

Bagaimana menerapkan standar ini

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh LSM untuk 
melaksanakan standar ini adalah sebagai berikut:

   1.

   2.

Syarat Verifikasi

Organisasi  menerbitkan 
informasi 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/program
    tahunan
8. Laporan keuangan 
    tahunan
9. Hasil audit keuangan 
    lembaga

- Website organisasi
- Brosur/leaflet atau media 
   lainnya yang memuat visi 
   dan  misi

Menyediakan informasi tentang organisasi 
minimum mencakup visi misi lembaga, pengurus, 
program dan keuangan secara tertulis.

Mempublikasikan informasi-informasi tersebut 
melalui media yang dapat diakses oleh publik.



Standar 7:
MENCEGAH KONFLIK KEPENTINGAN

Organisasi memiliki kebijakan untuk mencegah konflik 
kepentingan karena relasi keluarga, dan kepentingan 
lainnya.

Standar ini tentang apa? 

   1.

   2.

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 mencan-
tumkan pertanyaan terkait apakah pelamar memiliki 
keluarga yang telah bekerja di lembaga yang akan 
dilamar. Hubungan keluarga dapat berupa hubungan 
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Larangan hubungan keluarga sedarah dan 
semenda:
 •
 •
 •
 •

Jabatan sebagai Direktur Eksekutif dan/atau 
Board, tidak dirangkap dengan jabatan lain seba-
gai Direktur dan/atau Komisaris di perusahaan 
swasta yang didirikan oleh lembaga tersebut.

Antar anggota Board 
Board dengan top manajemen.
Antar top manajemen
Antar personil keuangan 



sedarah, yaitu ayah, ibu, dan/atau anak, kakak atau 
adik. Sedangkan hubungan keluarga semenda yaitu 
hubungan yang tercipta karena adanya perkawinan, 
yaitu istri/suami, mertua, anak tiri, dan ipar.

Konsil mendorong organisasi menghindari perekrutan 
personil yang memiliki hubungan keluarga, terutama 
antara:

   1.
   2.
   3.
   4.

Larangan Rangkap jabatan Board dengan 
Pengurus lembaga bisnis milik organisasi

Rangkap jabatan ini juga sebaiknya dihindari di 
LSM untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 
kewenangan. Larangan ditujukan bagi LSM yang 
telah memiliki badan usaha/bisnis yang otonom untuk 
tujuan penggalangan dana organisasi.

Potensi penyalahgunaan kewenangan yang perlu 
dicegah, terutama terkait  kewenangan Board dalam 
membuat kebijakan pendanaan untuk organisasi. Jika 
Board juga merupakan komisaris atau pimpinan 
badan usaha/bisnis, maka dikhawatirkan akan terjadi 
conflict of interest antara kepentingan bisnis dan 
kepentingan lembaga serta tidak adanya control,  
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Antar anggota Board.
Board dengan top manajemen.
Antar top manajemen.
Antar personil keuangan.

Hubungan antar personil 
Board  dan  Eksekutif:
1. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    sedarah dalam garis 
    keturunan lurus satu 
    derajat (ayah, ibu, 
    dan/atau anak), 
2. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 

- Data diri Board dan 
  eksekutif
- Hasil wawancara
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

    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.

Hubungan antar Personil 
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.

Hubungan antar Personil 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), 

- Data diri Board dan 
   Eksekutif
- Hasil wawancara.
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

4. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    semenda dalam garis 
    keturunan ke samping 
    satu derajat (ipar).
5. Tidak mempunyai 
    hubungan perkawinan 
    atau sebagai pasangan 
    tetap.

Hubungan 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.

Jabatan sebagai Direktur 
Eksekutif dan/atau Board, 
tidak dirangkap dengan 
jabatan lain sebagai Direktur 
dan/atau Komisaris di badan 
usaha yang didirikan oleh 
lembaga tersebut.

- Struktur organisasi 
- Struktur badan usaha yang 
  didirikan oleh LSM.



yang pada akhirnya dapat merugikan organisasi. 
Apabila personil yang menduduki jabatan komisaris 
dan direktur badan usaha/bisnis lembaga ini berbeda 
dengan Board organisasi, maka proses pengambilan 
keputusan diasumsikan bisa berlangsung lebih 
obyektif.

Namun demikian, bagi organisasi yang mengelola 
dana kurang dari Rp. 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 mening-
katkan akuntabilitas internalnya khususnya terkait 
pencegahan KKN, potensi fraud, dan sebagainya.

Syarat untuk menerapkan standar ini
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Bukti VerifikasiSyarat

Hubungan antar personil 
Board  dan  Eksekutif:
1. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    sedarah dalam garis 
    keturunan lurus satu 
    derajat (ayah, ibu, 
    dan/atau anak), 
2. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 

- Data diri Board dan 
  eksekutif
- Hasil wawancara
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

    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.

Hubungan antar Personil 
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.

Hubungan antar Personil 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), 

- Data diri Board dan 
   Eksekutif
- Hasil wawancara.
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

4. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    semenda dalam garis 
    keturunan ke samping 
    satu derajat (ipar).
5. Tidak mempunyai 
    hubungan perkawinan 
    atau sebagai pasangan 
    tetap.

Hubungan 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.

Jabatan sebagai Direktur 
Eksekutif dan/atau Board, 
tidak dirangkap dengan 
jabatan lain sebagai Direktur 
dan/atau Komisaris di badan 
usaha yang didirikan oleh 
lembaga tersebut.

- Struktur organisasi 
- Struktur badan usaha yang 
  didirikan oleh LSM.
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Hubungan antar personil 
Board  dan  Eksekutif:
1. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    sedarah dalam garis 
    keturunan lurus satu 
    derajat (ayah, ibu, 
    dan/atau anak), 
2. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 

- Data diri Board dan 
  eksekutif
- Hasil wawancara
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

    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.

Hubungan antar Personil 
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).

- Data diri Board dan 
   Eksekutif
- Hasil wawancara.
- Struktur perusahaan yang  
  didirikan oleh LSM.

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 antar Personil 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), 

- Data diri Board dan 
   Eksekutif
- Hasil wawancara.
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

4. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    semenda dalam garis 
    keturunan ke samping 
    satu derajat (ipar).
5. Tidak mempunyai 
    hubungan perkawinan 
    atau sebagai pasangan 
    tetap.

Hubungan 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.

Jabatan sebagai Direktur 
Eksekutif dan/atau Board, 
tidak dirangkap dengan 
jabatan lain sebagai Direktur 
dan/atau Komisaris di badan 
usaha yang didirikan oleh 
lembaga tersebut.

- Struktur organisasi 
- Struktur badan usaha yang 
  didirikan oleh LSM.



105STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

Hubungan antar personil 
Board  dan  Eksekutif:
1. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    sedarah dalam garis 
    keturunan lurus satu 
    derajat (ayah, ibu, 
    dan/atau anak), 
2. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 

- Data diri Board dan 
  eksekutif
- Hasil wawancara
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

    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.

Hubungan antar Personil 
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.

Hubungan antar Personil 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), 

- Data diri Board dan 
   Eksekutif
- Hasil wawancara.
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

4. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    semenda dalam garis 
    keturunan ke samping 
    satu derajat (ipar).
5. Tidak mempunyai 
    hubungan perkawinan 
    atau sebagai pasangan 
    tetap.

Hubungan 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.

Jabatan sebagai Direktur 
Eksekutif dan/atau Board, 
tidak dirangkap dengan 
jabatan lain sebagai Direktur 
dan/atau Komisaris di badan 
usaha yang didirikan oleh 
lembaga tersebut.

- Struktur organisasi 
- Struktur badan usaha yang 
  didirikan oleh LSM.
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Hubungan antar personil 
Board  dan  Eksekutif:
1. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    sedarah dalam garis 
    keturunan lurus satu 
    derajat (ayah, ibu, 
    dan/atau anak), 
2. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 

- Data diri Board dan 
  eksekutif
- Hasil wawancara
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

    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.

Hubungan antar Personil 
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.

Hubungan antar Personil 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), 

- Data diri Board dan 
   Eksekutif
- Hasil wawancara.
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

4. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    semenda dalam garis 
    keturunan ke samping 
    satu derajat (ipar).
5. Tidak mempunyai 
    hubungan perkawinan 
    atau sebagai pasangan 
    tetap.

Hubungan 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).

- Data personil keuangan
- Hasil wawancara.
- Struktur badan usaha yang 
  didirikan oleh LSM.

5. Tidak mempunyai 
    hubungan perkawinan 
    atau sebagai pasangan 
    tetap.

Jabatan sebagai Direktur 
Eksekutif dan/atau Board, 
tidak dirangkap dengan 
jabatan lain sebagai Direktur 
dan/atau Komisaris di badan 
usaha yang didirikan oleh 
lembaga tersebut.

- Struktur organisasi 
- Struktur badan usaha yang 
  didirikan oleh LSM.
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Hubungan antar personil 
Board  dan  Eksekutif:
1. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    sedarah dalam garis 
    keturunan lurus satu 
    derajat (ayah, ibu, 
    dan/atau anak), 
2. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 

- Data diri Board dan 
  eksekutif
- Hasil wawancara
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

    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.

Hubungan antar Personil 
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.

Hubungan antar Personil 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), 

- Data diri Board dan 
   Eksekutif
- Hasil wawancara.
- Struktur perusahaan yang 
  didirikan oleh LSM.

4. Tidak mempunyai 
    hubungan keluarga 
    semenda dalam garis 
    keturunan ke samping 
    satu derajat (ipar).
5. Tidak mempunyai 
    hubungan perkawinan 
    atau sebagai pasangan 
    tetap.

Hubungan 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.

Jabatan sebagai Direktur 
Eksekutif dan/atau Board, 
tidak dirangkap dengan 
jabatan lain sebagai Direktur 
dan/atau Komisaris di badan 
usaha yang didirikan oleh 
lembaga tersebut.

- Struktur organisasi 
- Struktur badan usaha yang 
  didirikan oleh LSM.

Organisasi yang telah memiliki badan usaha, 
wajib memisahkan personil antara personil Board 
dan Direktur Eksekutif dengan Komisaris dan 
Direktur pada badan usaha tersebut.

Bagi lembaga yang unit bisnisnya masih tetap 
merupakan bagian dari struktur organisasi, 
standar ini tidak berlaku karena otomatis mengi-
kuti kebijakan penggalangan dana organisasi.
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