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INSTRUMEN ASSESSMENT PENERAPAN KODE ETIK KONSIL LSM INDONESIA 

 

 

No  
ASPEK PENILAIAN 

HASIL 

PENILAIAN 

 

CATATAN 

I.  INTEGRITAS.    

I.a Non Pemerintah.   

1.  Aktivis Konsil LSM menduduki jabatan struktural di 

pemerintahan: 

1. Ada aktivis Konsil LSM menduduki jabatan struktural 

di pemerintahan. 

2. Tidak ada aktivis Konsil LSM yang menduduki 

jabatan struktural di pemerintahan. 

 

 

2.  Rangkap jabatan Personil Badan Pelaksana Harian (BPH) 

dengan PNS: 

1. Ada personil BPH Konsil LSM yang merangkap 

jabatan sebagai PNS. 

2. Tidak ada personil BPH Konsil LSM yang merangkap 

jabatan sebagai PNS. 

 

 

3.  Rangkap jabatan aktivis Konsil LSM dengan jabatan 

TNI/Polri: 

1. Aktivis Konsil LSM merangkap jabatan TNI/Polri. 

2. Tidak ada aktivis Konsil LSM merangkap jabatan 

TNI/Polri. 

 

 

I.b Non Partisan.   

4.  Keterlibatan aktivis Konsil LSM dalam kepengurusan 

partai politik: 

1. Ada Aktivis Konsil LSM yang menjadi pengurus partai 

politik. 

2. Tidak ada Aktivis Konsil LSM yang menjadi pengurus 

partai politik. 

 

 

5.  Keterlibatan aktivis Konsil LSM dalam organisasi sayap 

(Onderbow)  partai politik dan atau ormas Partai Politik: 

1. Ada Aktivis Konsil LSM yang menjadi pengurus 

organisasi sayap dan atau ormas partai politik. 

2. Tidak ada Aktivis Konsil LSM yang menjadi pengurus 

organisasi sayap dan atau ormas partai politik. 

 

 

6.  Keterlibatan Sekretariat/Anggota Konsil LSM dalam 

aktivitas kampanye atau aktivitas mendukung calon-

calon untuk jabatan politik: 

1. Sekretariat/Anggota Konsil LSM terlibat dalam 

aktivitas kampanye atau mendukung calon-calon 

untuk jabatan politik. 

2. Sekretariat/Anggota Konsil LSM tidak terlibat dalam 

aktivitas kampanye atau mendukung calon-calon 
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PENILAIAN 

 

CATATAN 

untuk jabatan politik. 

7.  Keterlibatan aktivis Konsil LSM dalam aktivitas 

kampanye atau mendukung calon-calon untuk jabatan 

politik: 

1. Ada aktivis Konsil LSM terlibat dalam aktivitas 

kampanye atau mendukung calon-calon untuk 

jabatan politik. 

2. Tidak ada aktivis Konsil LSM terlibat dalam aktivitas 

kampanye atau mendukung calon-calon untuk 

jabatan politik. 

 

 

8.  Keterlibatan Sekretariat/Anggota Konsil LSM dalam 

penggalangan dana untuk tujuan mendapatkan jabatan 

politik: 

1. Sekretariat/Anggota Konsil LSM menghimpun dan 

atau menggunakan dana lembaga untuk tujuan 

mendapatkan jabatan politik. 

2. Sekretariat/Anggota Konsil LSM tidak menghimpun 

dan atau menggunakan dana lembaga untuk tujuan 

mendapatkan jabatan politik. 

 

 

9.  Keterlibatan aktivis Konsil LSM dalam pengalangan dana 

untuk tujuan mendapatkan jabatan politik: 

1. Aktivis Konsil LSM menghimpun dan atau 

menggunakan dana lembaga untuk tujuan 

mendapatkan jabatan politik. 

2. Aktivis Konsil LSM tidak menghimpun dan atau 

menggunakan dana lembaga untuk tujuan 

mendapatkan jabatan politik. 

 

 

10.  Pengerahan masyarakat1 dampingan/anggota oleh 

Sekretariat/Anggota Konsil LSM untuk tujuan 

mendapatkan jabatan politik: 

1. Sekretariat/Anggota Konsil LSM mengerahkan 

masyarakat dampingan untuk tujuan mendapatkan 

jabatan politik. 

2. Sekretariat/Anggota Konsil LSM tidak mengerahkan 

masyarakat dampingan untuk tujuan mendapatkan 

jabatan politik. 

 

 

11.  Pengerahan masyarakat dampingan oleh Aktivis Konsil 

LSM untuk tujuan mendapatkan jabatan politik: 

1. Aktivis Konsil LSM mengerahkan masyarakat 

dampingan untuk tujuan mendapatkan jabatan 

 

 

                                                 
1
  Indikator pengerahan dukungan oleh lembaga antara lain: penggunaan fasilitas lembaga, pernyataan dukungan oleh pimpinan, 

keterlibatan langsung pimpinan eksekutif dan atau pengurus. 
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politik. 

2. Aktivis Konsil LSM tidak mengerahkan masyarakat 

dampingan untuk tujuan mendapatkan jabatan 

politik. 

12.  Aktivis Konsil LSM menjadi konsultan politik2 calon-

calon untuk jabatan politik: 

1. Aktivis Konsil LSM menjadi konsultan politik calon-

calon untuk jabatan politik. 

2. Aktivis Konsil LSM tidak menjadi konsultan politik 

calon-calon untuk jabatan politik. 

 

 

13.  Aktivis Konsil LSM yang mencalonkan diri untuk jabatan 

politik: 

1. Ada aktivis Konsil LSM yang mencalonkan diri untuk 

jabatan politik. 

2. Tidak ada aktivis Konsil LSM yang mencalonkan diri 

untuk jabatan politik. 

 

 

14.  Aktivis Konsil LSM yang mencalonkan diri untuk jabatan 

politik. 

1. Tidak mengundurkan diri (cuti, dan non aktif). 

2. Mengundurkan diri. 

 

 

15.  Aktivis Konsil LSM yang menjadi tim sukses, konsultan 

politik, untuk mendukung calon untuk jabatan politik. 

1. Tidak mengundurkan diri (cuti). 

2. Non Aktif. 

3. Mengundurkan diri. 

 

 

I.c Anti Diskriminasi dan Penghormatan terhadap HAM.   

16.  Peraturan Sekretariat dan anggota Konsil LSM tentang 

rekrutmen Staf berdasarkan prinsip  anti diskriminasi: 

1. Tidak ada aturan tertulis.   

2. Tidak ada aturan tertulis tapi faktanya dijalankan 

sesuai prinsip atau ada aturan tertulis tapi tidak 

dilakukan secara konsisten. 

3. Ada aturan tertulis dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

17.  Kebijakan/aturan dan program Sekretariat dan anggota 

Konsil LSM berdasarkan prinsip anti-diskriminasi3: 

1. Ada kebijakan/aturan dan program lembaga yang 

bertentangan dengan prinsip anti diskriminasi. 

2. Tidak ada kebijakan/aturan dan Program lembaga 

yang bertentangan dengan prinsip anti diskriminasi. 

 

 

 

                                                 
2
 Konsultan politik yang dimaksud adalah mereka yang secara tertulis merupakan anggota tim konsultan (tim sukses) calon tertentu. 

3
 Definisi anti-diskriminasi mengacu pada penjabaran Kode Etik 
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PENILAIAN 

 

CATATAN 

18.  Kebijakan affirmative action Sekretariat dan anggota 

Konsil LSM untuk keberagaman: 

1. Tidak ada kebijakan affirmative action untuk 

mendorong keberagaman. 

2. Adanya kebijakan affirmative action untuk 

keberagaman. 

 

 

19.  Kesesuaian visi, misi, nilai, kebijakan dan aktivitas Konsil 

LSM dengan HAM: 

1. Ada visi, misi, nilai, kebijakan dan aktivitas Konsil 

LSM bertentangan dengan HAM. 

2. Visi, misi, nilai, kebijakan dan aktivitas Konsil LSM 

tidak bertentangan dengan HAM. 

 

 

20.  Akomodasi kepentingan kelompok marginal dalam 

kebijakan/aturan dan program Konsil LSM: 

1. Tidak ada kebijakan/aturan dan program yang 

mengakomodasi kepentingan kelompokmarginal. 

2. Tidak ada kebijakan namun dilakukan atau ada 

kebijakan namun dijalankan secara konsisten. 

3. Ada kebijakan/aturan dan program yang 

mengakomodasi kepentingan kelompok marginal 

dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

I.d Keberpihakan pada Masyarakat Marginal.   

21.  Orientasi kebijakan dan program Konsil LSM pada 

kebutuhan masyarakat marginal4: 

1. Ada kebijakan dan program yang tidak berorientasi 

pada kebutuhan masyarakat marginal. 

2. Semua kebijakan dan program berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat marginal.  

 

 

I.e Nirlaba dan Kerelawanan.   

22.  Praktek pemberian dana/aset Konsil LSM kepada 

aktivisnya5: 

1. Aktivis Konsil LSM diperbolehkan mendapat 

dana/aset organisasi selain haknya berdasarkan UU 

No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Aktivis Konsil LSM tidak boleh mendapat pembagian 

dana/aset selain haknya berdasarkan UU No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.   

Catatan: Pertanyaan ini wajib masuk dalam pertanyaan 

FGD. 

 

 

                                                 
4
 Definisi masyarakat marginal mengacu pada penjabaran Kode Etik. 

5
 Penghargaan diberikan ketika personil mengundurkan diri atau diberhentikan/dipecat menurut UU No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
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No  
ASPEK PENILAIAN 

HASIL 

PENILAIAN 

 

CATATAN 

23.  Penggunaan dana mandiri (own income) lembaga - dana 

yang tidak berasal dari lembaga dana/sponsor, 

sumbangan individual/lembaga, atau dana yang tidak 

mempunyai ikatan dengan lembaga lain. 

1. Tidak ada dana mandiri lembaga yang digunakan 

untuk program (sesuai dengan fokus program 

lembaga). 

2. Semua atau sebagian dana mandiri lembaga 

digunakan untuk melaksanakan program 

 

 

24.  Sistim penggajian yang adil digunakan 

Sekretariat/Anggota Konsil LSM sesuai dengan sistem 

penggajian standar organisasi yang mengacu pada posisi 

dan fungsi (minimal sesuai standar Upah Minimum 

Provinsi – UMP). 

1. Sistim penggajian berdasarkan besarnya hasil 

materi yang disumbangkan oleh staf (proposal yang 

ditulis disetujui oleh lembaga dana, besarnya hasil 

dari jasa konsultansi, besarnya penjualan produk 

tertentu, dll). 

2. Sistim penggajian sesuai dengan sistem penggajian 

standar organisasi yang mengacu pada posisi dan 

fungsi. 

Catatan: Pertanyaan ini harus masuk dalam pertanyaan 

FGD. 

 

 

25.  Penguasaan fasilitas organisasi oleh aktivis Konsil LSM 

untuk kepentingan pribadi. 

1. Ada fasilitas organisasi yang digunakan oleh aktivis 

Konsil LSM untuk kepentingan pribadi. 

2. Tidak ada fasilitas organisasi yang digunakan oleh 

aktivis Konsil LSM untuk kepentingan pribadi. 

 

 

26.  Pemberian gaji atau imbalan secara rutin dari 

Sekretariat/Anggota Konsil LSM kepada aktivis Konsil 

LSM selain Staf Pelaksana: 

1. Ada Aktivis Konsil LSM selain Staf Pelaksana yang 

memperoleh gaji secara rutin karena jabatannya. 

2. Tidak ada Aktivis Konsil LSM selain Staf Pelaksana 

yang memperoleh gaji karena jabatannya namun 

mendapat penggantian biaya transportasi, 

komunikasi dan makan serta honor berdasarkan 

tugas yang berkaitan dengan keahliannya. 

 

 

27.  Kebijakan di Sekretariat/Anggota Konsil LSM untuk 

memberikan kesempatan personilnya bekerja sebagai 
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ASPEK PENILAIAN 

HASIL 

PENILAIAN 

 

CATATAN 

relawan untuk pekerjaan kemanusiaan. 

1. Tidak ada kebijakan untuk kesempatan bagi personil 

bekerja sebagai relawan bagi kerja-kerja 

kemanusiaan. 

2. Ada kebijakan untuk kesempatan bagi personil 

bekerja sebagai relawan bagi kerja-kerja 

kemanusiaan. 

28.  Kebijakan tentang sumbangan kepada lembaga oleh 

aktivis Konsil LSM untuk keberlanjutan lembaga. 

1. Tidak ada kebijakan. 

2. Tidak ada kebijakan tetapi prakteknya dijalankan 

atau ada kebijakan tetapi prakteknya tidak 

dijalankan. 

3. Ada kebijakan dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

 

I.f Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

  

29.  Sekretariat/anggota Konsil LSM memiliki kebijakan 

tentang pemanfaatan bahan daur ulang, hemat energi, 

paperless, mengurangi penggunaan alat yang 

berdampak pada kerusakan lingkungan dalam 

operasional organisasi: 

1. Tidak ada kebijakan tentang pemanfaatan bahan 

daur ulang, hemat energi, paperless, mengurangi 

penggunaan alat yang berdampak pada kerusakan 

lingkungan operasional organisasi. 

2. Ada kebijakan tentang pemanfaatan bahan daur 

ulang, paperless, hemat energi, mengurangi 

penggunaan alat yang berdampak pada kerusakan 

lingkungan dalam operasional organisasi. 

 

 

30.  Kebijakan lembaga tentang keberlanjutan lingkungan. 

1. Tidak ada kebijakan tentang keberlanjutan 

lingkungan. 

2. Ada kebijakan lembaga tentang keberlanjutan 

lingkungan (misalnya anti tambang terbuka – open 

maining) namun tidak dijalankan, atau tidak ada 

kebijakan tentang keberlanjutan lingkungan namun 

dilakukan. 

3. Ada kebijakan tentang keberlanjutan lingkungan dan 

dijalankan secara konsisten. 
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ASPEK PENILAIAN 

HASIL 

PENILAIAN 

 

CATATAN 

31.  Ada kebijakan tidak bekerja sama dengan lembaga-

lembaga atau organisasi perusak lingkungan6. 

1. Tidak ada kebijakan. 

2. Ada kebijakan namun tidak dijalankan atau tidak 

ada kebijakan namun tidak dijalankan. 

3. Ada kebijakan dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

I.g Anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme   

32.  Hubungan keluarga antar personil Badan 

Pengurus/Pembina (Board) Konsil LSM: 

1. Ada hubungan keluarga secara langsung (pasangan, 

anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung (mertua, 

besan, menantu, dan keponakan) antar anggota 

Badan Pengurus/pembina (Board). 

2. Tidak ada hubungan keluarga secara langsung 

(pasangan, anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung 

(mertua, besan, menantu, dan keponakan) antara 

personil Badan Pengurus/pembina (Board). 

 

 

33.  Hubungan keluarga antar anggota Badan Pengawas 

Konsil LSM: 

1. Ada hubungan keluarga secara langsung (pasangan, 

anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung (mertua, 

besan, menantu, dan keponakan) antar anggota 

antar Badan Pengawas. 

2. Tidak ada hubungan keluarga secara langsung 

(pasangan, anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung 

(mertua, besan, menantu, dan keponakan) antar 

anggota Badan Pengawas. 

 

 

34.  Hubungan keluarga antar personil dalam Badan 

Pelaksana Konsil LSM: 

1. Ada hubungan keluarga secara langsung (pasangan, 

anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung (mertua, 

besan, menantu, dan keponakan) antar staf Badan 

Pelaksana. 

2. Tidak ada hubungan keluarga secara langsung 

(pasangan, anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung 

(mertua, besan, menantu, dan keponakan) antar staf 

Badan Pelaksana. 

 

 

35.  Hubungan keluarga antara anggota di dalam Badan 

Pengurus/Pembina (Board) dengan Badan Pengawas 

Konsil LSM: 

1. Ada hubungan keluarga secara langsung (pasangan, 

 

 

                                                 
6
 Perusahaan perusak lingkungan mengacu pada penjabaran Kode Etik. 
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HASIL 

PENILAIAN 

 

CATATAN 

anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung (mertua, 

besan, menantu, dan keponakan) antara anggota 

Badan Pengurus/pembina (Board) dengan anggota 

Badan Pengawas. 

2. Tidak ada hubungan keluarga secara langsung 

(pasangan, anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung 

(mertua, besan, menantu, dan keponakan) antara 

anggota Badan Pengurus/Pembina (Board) dengan 

anggota Badan Pengawas. 

36.  Hubungan keluarga antara Badan Pengawas dengan 

Badan Pelaksana Konsil LSM: 

1. Ada hubungan keluarga secara langsung (pasangan, 

anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung (mertua, 

besan, menantu, dan keponakan) antara anggota 

Badan Pengawas dengan Badan Pelaksana. 

2. Tidak ada hubungan keluarga secara langsung 

(pasangan, anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung 

(mertua, besan, menantu, dan keponakan) antara 

anggota Badan Pengawas dengan Badan Pelaksana. 

 

 

37.  Hubungan keluarga antara Badan Pengurus/Pembina 

(Board) dengan Badan Pelaksana Konsil LSM. 

1. Ada hubungan keluarga secara langsung (pasangan, 

anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung (mertua, 

besan, menantu, dan keponakan)  antara anggota 

Badan Pengurus/pembina (Board) dengan Badan 

Pelaksana.  

2. Tidak ada hubungan keluarga secara langsung 

(pasangan, anak, adik, dan kakak) dan tidak langsung 

(mertua, besan, menantu, dan keponakan) antara 

anggota Badan Pengurus/pembina (Board) dengan 

Badan Pelaksana. 

 

 

38.  Kelengkapan Aturan Operasional organisasi (nama lain 

yang fungsinya sama dengan SOP) di Sekretariat dan 

anggota Konsil LSM: 

1. Tidak ada SOP organisasi yang mencakup 

Manajemen, Kepegawaian dan Keuangan. 

2. Ada SOP organisasi yang mencakup Manajemen, 

Kepegawaian dan Keuangan tapi tidak dijalankan 

secara konsisten. 

3. Ada SOP organisasi yang mencakup Manajemen, 

Kepegawaian dan Keuangan dan dijalankan secara 

konsisten. 
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39.  Aturan Sekretariat dan anggota Konsil LSM tentang 

pengadaan barang dan jasa: 

1. Tidak ada aturan tertulis. 

2. Ada aturan tertulis yang sesuai dengan prinsip dan 

standar umum yg berlaku tentang pengadaan 

barang dan jasa namun tidak dijalankan secara 

konsisten. 

3. Ada aturan tertulis yang sesuai dengan prinsip dan 

standar umum yg berlaku tentang pengadaan 

barang dan jasa, dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

40.  Aturan Sekretariat dan anggota Konsil LSM tentang 

sanksi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang 

bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain dan 

kelompok/golongan: 

1. Tidak ada sanksi tertulis. 

2. Ada sanksi tertulis namun tidak dijalankan secara 

konsisten. 

3. Ada sanksi tertulis dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

41.  Aturan Sekretariat dan anggota Konsil LSM tentang 

rekrutmen Staf: 

1. Tidak ada aturan tertulis. 

2. Ada aturan tertulis tentang proses seleksi yang 

terbuka minimal lewat milis, termasuk menggunakan 

sistem magang, tetapi tidak dijalankan secara 

konsisten. 

3. Ada aturan tertulis tentang proses seleksi yang 

terbuka minimal lewat milis dan dijalankan secara 

konsisten. 

 

 

42.  Unsur yang terlibat dalam rekrutmen Staf Sekretariat 

dan anggota Konsil LSM sekurang-kurangnya: 

1. Direktur Eksekutif atau Ketua Badan 

Pengurus/Pembina (Board). 

2. Direktur Eksekutif dan Badan Pengurus/Pembina 

(Board). 

 

 

43.  Kode Etik Sekretariat/Anggota Konsil LSM: 

1. Tidak memiliki Kode Etik. 

2. Memiliki Kode Etik namun tidak memiliki sanksi dan 

tidak dijalankan secara konsiten. 

3. Memiliki Kode Etik yang dilengkapi dengan sanksi 

dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

44.  Rekening bank milik Sekretariat dan anggota Konsil LSM: 

1. Atas nama pribadi yang ditandatangani oleh satu 
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orang. 

2. Atas nama pribadi yang ditandatangani oleh dua 

orang yang terdiri dari unsur Pengurus/Pembina 

(Board) dan Direktur Eksekutif (Pimpinan Eksekutif). 

3. Atas nama lembaga yang ditandatangani oleh 2 

orang atau lebih. 

4. Atas nama lembaga yang ditandatangani oleh dua 

orang yang terdiri dari unsur Pengurus/Pembina 

(Board) dan Direktur Eksekutif (Pimpinan Eksekutif). 

45.   Audit tahunan laporan keuangan Sekretariat dan 

anggota Konsil LSM oleh akuntan publik: 

1. Tidak pernah diaudit. 

2. Diaudit tapi tidak rutin atau yang diaudit hanya 

proyek-proyeknya. 

3. Diaudit setiap tahun. 

 

 

 

II.  TRANSPARANSI INFORMASI DAN PARTISIPASI   

II.a Transparansi Informasi   

46.  Dokumen kebijakan Konsil LSM dapat diakses oleh: 

1. Hanya oleh Direktur Eksekutif dan Staf Keuangan. 

2. Direktur Eksekutif, Staf Keuangan dan Pengurus/ 

Pembina (Board) dan Pengawas. 

3. Direktur Eksekutif, Staf Keuangan, 

Pengurus/Pembina (Board), Pengawas dan Staf 

Pelaksana lainnya. 

4. Direktur Eksekutif, Staf Keuangan, 

Pengurus/Pembina (Board), Pengawas dan Staf 

Pelaksana lainnya, dan pemangku kepentingan. 

 

 

47.  Laporan kegiatan dan keuangan tahunan Sekretariat 

dan anggota Konsil LSM dapat diakses oleh: 

1. Hanya oleh Direktur Eksekutif dan Staf Keuangan. 

2. Direktur Eksekutif, Staf Keuangan dan 

Pengurus/Pembina (Board) dan Pengawas. 

3. Direktur Eksekutif, Staf Keuangan, 

Pengurus/Pembina (Board), Pengawas dan Staf 

Pelaksana lainnya 

4. Direktur Eksekutif, Staf Keuangan, 

Pengurus/Pembina (Board), Pengawas, Staf 

Pelaksana lainnya, dan Kelompok dampingan dan 

publik. 

 

 

48.  Laporan kegiatan dan keuangan tahunan 

Sekretariat/anggota Konsil LSM dilaporkan kepada 
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Komite Pengarah Nasional/Pengurus (Board): 

1. Tidak ada. 

2. Ada tetapi tidak dilakukan secara reguler setiap 

tahun. 

3. Ada dan dilakukan secara reguler setiap tahun. 

49.  Kelengkapan unsur-unsur organisasi 

Sekretariat/Anggota Konsil LSM: 

1. Ada Badan Pengurus/Pembina (Board) atau Badan 

Pelaksana (Direktur Eksekutif). 

2. Ada Badan Pengurus/Pembina (Board), Badan 

Pengawas (khusus untuk Badan Hukum Yayasan) 

serta Badan Pelaksana (Direktur Eksekutif). 

 

 

50.  Rapat Pengurus/Pembina/Komite Pengarah (Board) 

Konsil LSM: 

1. Tidak ada. 

2. Ada tetapi tidak dilakukan secara reguler.  

3. Ada dan dilakukan secara reguler minimal 6 (enam) 

bulan sekali. 

 

 

51.  Pemisahan personal di dalam organisasi (Badan 

Pengurus/Pembina (Board), Pengawas dengan Badan 

Pelaksana) Konsil LSM: 

1. Satu orang atau lebih anggota Pengurus/Pembina 

(Board) dan Pengawas merangkap sebagai Badan 

Pelaksana. 

2. Tidak ada anggota Pengurus/Pembina (Board) dan 

Pengawas yang merangkap sebagai Badan 

Pelaksana. 

 

 

52.  Periodesasi jabatan Badan Pengurus/Pembina (Board) 

dan Pengawas Konsil LSM: 

1. Tidak ada aturan atau ada aturan tapi masa jabatan 

lebih dari 8 (delapan) tahun.  

2. Ada aturan tentang satu (1) kali periode jabatan 

selama maksimum 4 (empat) tahun dan dapat dipilih 

kembali untuk satu kali periode jabatan berikutnya 

namun tidak dilaksanakan secara konsisten, atau 

lebih dari 2 kali periode tapi tidak lebih dari 8 

(delapan) tahun berturut-turut. 

3. Ada aturan tentang satu (1) kali periode jabatan 

selama maksimum 4 (empat) tahun dan dapat dipilih 

kembali untuk satu kali periode jabatan berikutnya 

dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

53.  Periodesasi jabatan Direktur Eksekutif (Pimpinan   
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ASPEK PENILAIAN 

HASIL 

PENILAIAN 

 

CATATAN 

Pelaksana) Sekretariat dan anggota Konsil LSM: 

1. Tidak ada aturan tertulis, atau ada aturan tapi masa 

jabatan lebih dari 8 (delapan) tahun. 

2. Ada aturan tertulis tentang satu (1) kali periode 

jabatan selama maksimum 4 (empat) tahun dan 

dapat dipilih kembali  untuk satu kali periode 

jabatan berikutnya, namun tidak dilaksanakan 

secara konsisten, atau lebih dari 2 kali periode tapi 

tidak lebih dari 8 (delapan) tahun berturut-turut. 

3. Ada aturan tertulis tentang satu (1) kali periode 

jabatan selama maksimum 4 (empat) tahun dan 

dapat dipilih kembali  untuk satu kali periode 

jabatan berikutnya dan dijalankan secara konsisten. 

54.  Kelengkapan Aturan Dasar Sekretariat dan anggota  

Konsil LSM: 

1. Tidak ada AD/ART. 

2. Ada AD/ART tapi tidak dipedomani/dilaksanakan 

secara konsisten. 

3. Ada AD/ART dan dipedomani/dilaksanakan 

konsisten. 

 

 

55.  Pemisahan Fungsi dan personal Kasir dengan 

Pembukuan Sekretariat dan anggota Konsil LSM: 

1. Tidak ada pemisahan fungsi dan personal. 

2. Ada pemisahan fungsi dan personal. 

 

 

56.  Sistem Pembukuan Sekretariat dan anggota Konsil LSM 

yang berlaku umum (Buku Penerimaan/Pengeluaran 

Bank, Buku Besar, Buku Kas Kecil, Kwitansi Standar 

Lembaga, Bukti Penerimaan Uang, Neraca Akhir Tahun, 

Laporan Aktivitas): 

1. Pencatatan Transaksi Keuangan hanya terdiri dari 

Buku Kas Kecil dan Buku Penerimaan Pengeluaran 

Bank. 

2. Pencatatan Transaksi Keuangan terdiri dari Buku 

Penerimaan/Pengeluaran Bank, Buku Besar, Buku 

Kas Kecil, Kwitansi Standar Lembaga, Bukti 

Penerimaan Uang. 

3. Pencatatan Transaksi Keuangan dan Pembukuan 

terdiri dari Buku Penerimaan/Pengeluaran Bank, 

Buku Besar, Buku Kas Kecil, Kwitansi Standar 

Lembaga, Bukti Penerimaan Uang, Neraca Akhir 

Tahun, Laporan Aktivitas Neraca Akhir Tahun, 

Laporan Aktivitas. 
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HASIL 

PENILAIAN 

 

CATATAN 

57.  Perbandingan biaya operasional dengan biaya program 

Sekretariat dan anggota Konsil LSM: 

1. Biaya operasional lebih besar dari pada biaya 

program. 

2. Biaya operasional sama besar dengan biaya 

program. 

3. Biaya operasional lebih kecil daripada biaya 

program. 

Catatan: Pertanyaan ini harus masuk dalam pertanyaan 

FGD. 

 

 

58.  Publikasi Laporan Tahunan (Kegiatan dan Keuangan) 

Sekretariat dan anggota Konsil LSM: 

1. Tidak dipublikasikan. 

2. Dipublikasikan kepada komponen organisasi, 

konstituen/masyarakat dampingan dan pemangku 

kepentingan. 

3. Dipublikasikan kepada seluruh komponen 

organisasi, konstituen/masyarakat dampingan, 

pemangku kepentingan dan publik. 

 

 

59.  Keterbukaan/sosialisasi visi, misi, nilai dan tujuan Konsil 

LSM: 

1. Kepada seluruh komponen organisasi saja. 

2. Kepada seluruh komponen organisasi, masyarakat 

dampingan, pemangku kepentingan dan publik. 

 

 

60.  Keterbukaan informasi rekrutmen Staf Sekretariat dan 

anggota Konsil LSM: 

1. Terbatas kepada Badan Pengurus/Pembina (Board) 

dan Direktur Eksekutif. 

2. Terbuka kepada Badan Pengurus/Pembina (Board), 

Direktur Eksekutif, Staf dan volunteer.  

3. Terbuka kepada Badan Pengurus/Pembina (Board), 

Direktur Eksekutif, Staf, volunteer, dan 

publik/mitra. 

 

 

61.  Keterbukaan sistem dan nominal penggajian di 

Sekretariat/Anggota Konsil LSM. 

1. Staf tidak mengetahui sistem dan nominal 

penggajian lembaga. 

2. Staf mengetahui dan terlibat dalam pembuatan 

sistem penggajian dan penentuan nominal gaji staf. 

 

 

II.b Partisipasi   

62.  Pelaksanaan kongres/mubes atau pertemuan setara: 

1. Tidak ada. 
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HASIL 

PENILAIAN 

 

CATATAN 

2. Ada tetapi tidak dilaksanakan secara reguler sesuai 

aturan organisasi. 

3. Ada dan dilaksanakan secara reguler sesuai aturan 

organisasi. 

63.  Peserta kongres/mubes atau pertemuan setara. 

1. Hanya melibatkan komponen organisasi (Badan 

Pengurus/Pembina (Board), Badan Pengawas dan 

Pimpinan Badan Pelaksana). 

2. Melibatkan komponen organisasi (Badan 

Pengurus/Pembina (Board), Badan Pengawas, 

Pimpinan dan Staf Badan Pelaksana serta 

volunteer), konstituten/masyarakat dampingan dan 

pemangku kepentingan lainnya/mitra. 

 

 

64.  Mekanisme pengesahan AD/ART Konsil LSM: 

1. Disahkan hanya melalui surat keputusan 

Pengurus/Pembina (Board) dan atau Direktur 

Eksekutif. 

2. Disahkan melalui forum musyawarah bersama 

(melibatkan unsur organisasi (Badan 

Pengurus/Pembina (Board), Badan Pengawas, 

Pimpinan dan Staf Badan Pelaksana, volunteer, 

konstituten/masyarakat dampingan. 

 

 

65.  Proses pengambilan keputusan strategis (penyusunan 

SOP organisasi, pengangkatan dan pemberhentian staf, 

membangun jaringan dan kerjasama baru dengan 

lembaga donor dan lembaga lainnya, penetapan 

standar gaji) Konsil LSM: 

1. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh 

Badan Pengurus/Pembina (Board) atau Direktur 

Eksekutif. 

2. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua 

Badan Pengurus/Pembina (Board) dan Direktur 

Eksekutif. 

3. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua 

Badan Pengurus/Pembina (Board), Direktur 

Eksekutif melalui proses diskusi dengan staf. 

 

 

66.  Keterlibatan dalam Penyusunan Renstra Sekretariat dan 

anggota Konsil LSM: 

1. Melibatkan pengurus, pengawas dan pelaksana saja. 

2. Melibatkan seluruh unsur organisasi dan perwakilan 

masyarakat dampingan dan pemangku 

kepentingan/mitra. 
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PENILAIAN 

 

CATATAN 

67.  Keterlibatan konstituen/masyarakat dampingan dan 

pemangku kepentingan dalam setiap tahapan program 

(perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan 

evaluasi) Sekretariat  dan anggota Konsil LSM: 

1. Hanya terlibat dalam pelaksanaan program. 

2. Hanya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program. 

3. Terlibat dalam setiap tahapan program 

(perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan 

evaluasi). 

 

 

68.  Aturan dan mekanisme Konsil LSM tentang penerimaan 

dan penanganan keluhan dari konstituten/masyarakat 

dampingan dan pemangku kepentingan lainnya: 

1. Tidak ada aturan. 

2. Ada dan tertulis. 

3. Ada, tertulis, dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

 

III.  INDEPENDENSI   

69.  Independensi visi, misi, kebijakan dan aktivitas Konsil 

LSM: 

1. Visi, misi, kebijakan dan aktivitas organisasi tidak 

bersifat independen dan ditentukan oleh 

kepentingan korporasi pencari laba, donor, 

pemerintah, pejabat pemerintah dan partai politik. 

2. Visi, misi, kebijakan dan aktivitas organisasi bersifat 

independen dan tidak ditentukan oleh kepentingan 

korporasi pencari laba, donor, pemerintah, pejabat 

pemerintah dan partai politik. 

 

 

 

IV.  ANTI KEKERASAN   

70.  Aturan tentang pencegahan dan sanksi atas tindak 

kekerasan (psikis, fisik, seksual, dan penelantaran 

ekonomi), termasuk poligami dan poliandri baik formal 

maupun tidak formal, dan kekerasan terhadap Pekerja 

Rumah Tangga: 

1. Tidak ada aturan. 

2. Ada aturan tapi tidak memilki sanksi yang tegas dan 

tidak dijalankan secara konsisten. 

3. Ada aturan tertulis dengan sanksi yang tegas dan 

dijalankan secara konsisten. 

 

 

71.  Kebijakan anti pelecehan seksual di sekretariat/anggota 

Konsil LSM. 
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1. Tidak ada aturan. 

2. Ada aturan tapi tidak memilki sanksi yang tegas dan 

tidak dijalankan secara konsisten. 

3. Ada aturan tertulis dengan sanksi yang tegas dan 

dijalankan secara konsisten. 

 

V.  KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER   

72.  Konsil LSM memiliki kebijakan affirmative action 

(perlakuan khusus sementara) kepada perempuan 

untuk menempati posisi/jabatan strategis dalam 

lembaga: 

1. Tidak ada aturan. 

2. Ada aturan tapi tidak dijalankan secara konsiten. 

3. Ada aturan dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

73.  Komposisi Staf Sekretariat dan anggota Konsil LSM 

berdasarkan gender: 

1. Tidak ada staf perempuan. 

2. Jumlah staf laki-laki lebih banyak dibandingkan 

dengan staf perempuan 

3. Jumlah staf laki-laki dan perempuan 

seimbang/jumlah staf perempuan lebih tinggi 

 

 

74.  Posisi Staf Sekretariat dan anggota Konsil LSM 

berdasarkan gender: 

1. Tidak ada staf perempuan di tingkat pengambilan 

keputusan (mulai dari Kepala Divisi hingga Direktur). 

2. Ada staf perempuan di tingkat pengambilan 

keputusan (mulai dari Kepala Divisi hingga Direktur) 

tetapi tidak seimbang. 

3. Staf perempuan dan laki-laki di tingkat pengambilan 

keputusan (mulai dari Kepala Divisi hingga Direktur) 

seimbang/jumlah staf perempuan lebih banyak 

 

 

75.  Komposisi Pengurus/Pembina (Board) berdasarkan 

gender: 

1. Tidak ada perempuan. 

2. Jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan 

perempuan. 

3. Jumlah laki-laki dan perempuan seimbang/jumlah 

perempuan lebih banyak. 

 

 

76.  Kebijakan pemenuhan hak-hak reproduktif perempuan 

(minimal cuti hamil & melahirkan): 

1. Tidak ada. 

2. Ada tetapi tidak tertulis. 
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3. Ada, tertulis minimal selama 3 bulan dan dijalankan 

secara konsisten. 

77.  Kebijakan Sekretariat/Anggota Konsil LSM yang terbuka 

terhadap adanya staf yang berasal dari “jenis kelamin 

lain”7. 

1. Tidak ada kebijakan. 

2. Ada kebijakan tapi tidak dijalankan secara 

konsisten atau tidak ada kebijakan tapi prakteknya 

dijalankan.   

3. Ada kebijakan dan dijalankan secara konsisten. 

 

 

 

VI.  KEUANGAN   

78.  Jenis pendanaan Sekretariat dan anggota Konsil: 

1. Seluruh dana organisasi berasal dari hutang luar 

negeri. 

2. Sebagian dana organisasi berasal dari dana hutang 

luar negeri. 

3. Tidak ada dana organisasi yang berasal hutang luar 

negeri. 

 

 

79.  Sumber pendanaan Sekretariat dan anggota Konsil: 

1. Seluruh dana berasal dari perusahaan perusak 

lingkungan dan pelanggar HAM. 

2. Sebagian dana organisasi berasal dari perusahaan 

perusak lingkungan dan pelanggar HAM 

3. Tidak ada dana organisasi yang berasal dari 

perusahaan perusak lingkungan dan pelanggar HAM. 

 

 

 

                                                 
7
 Pemahaman tentang “jenis kelamin lain” mengacu pada Penjabaran Kode Etik. 


