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KOMISI B 

KEANGGOTAAN: 6 Laki-laki ; 12 Perempuan = 18orang 

( Tgl 24 September 2013 ) 

Kode Etik Konsil LSM Indonesia 

 

Mukadimah 

Konsil LSM Indonesia  menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat 

dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan 

berkelanjutan. 

Kode Etik Konsil LSM Indonesia merupakan seperangkat nilai‐nilai/prinsip, norma dan ketentuan 

sebagai landasan prilaku seluruh anggota dan aktivis Konsil LSM Indonesia. Kode Etik yang telah 

disahkan dalam Kongres Konsil LSM telah memuat sejumlah prinsip akuntabilitas yang dijabarkan 

dalam bentuk indikator-indikator prilaku yang mengatur organisasi dan aktivisnya. 

   

Pengaturan secara mandiri melalui internalisasi  dan Penegakan Kode etik LSM adalah pendekatan 

yang dipilih oleh Konsil LSM Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas LSM anggotanya. 

Mendorong terjadinya Aksi-Refleksi dari dalam jauh lebih partisipatif dan membebaskan  dari 

pada sesuatu yang dipaksakan dari luar. Sejalan dengan pandangan tersebut maka  transformasi 

nilai dan prilaku dalam mewujudkan  LSM yang akuntabel  adalah paradigma yang akan 

dikembangkan oleh Konsil LSM Indonesia.   

Karena itu, kami yang berhimpun dalam dan mewakili berbagai organisasi Lembaga Swadaya 

Masyarakat, dengan ini mengikatkan diri dalam suatu Kode Etik Konsil Lembaga Swadaya 

Masyarakat Indonesia yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai suatu 

perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat, mitra dan diri sendiri. 

 

BAB I 

PENGERTIAN  

1. Konsil LSM Indonesia adalah perkumpulan sejumlah LSM dan jaringan LSM yang mempunyai 

organ Kongres Nasional,  Komite Pengarah Nasional, Dewan Etik, Direktur Eksekutif dan 

Sekretariat. 

2. Kongres Nasional adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan sekurang-

kurangnya 3 tahun sekali. 

3. Komite Pengarah Nasional adalah pelaksana keputusan kongres nasional, penanggungjawab Konsil 

LSM Indonesia dan pembuat kebijakan operasional. 
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4. Dewan Etik adalah organ Konsil yang memiliki tugas  penegakan Kode Etik. 

5. Kode Etik adalah Landasan perilaku yang terdiri dari seperangkat nilai-nilai, norma, prinsip 

dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota Konsil LSM Indonesia. 

 

6. Direktur Eksekutif adalah organ Konsil yang diangkat  oleh Komite Pengarah Nasional dan diberi 

kewenangan melaksanakan kebijakan sehari-hari dengan memimpin Sekretariat Konsil LSM 

Indonesia   

7. Anggota Konsil adalah LSM atau jaringan LSM yang diterima oleh Komite Pengarah Nasional 

sebagai Anggota dan disyahkan oleh Kongres Nasional. Anggota Konsil mencakup keseluruhan 

komponen organisasinya, yang terdiri dari:  

a. Badan Pengurus (Board) dan atau nama-nama lain yang mempunyai fungsi yang sama atau 

sederajat seperti Pembina, Pengawas, Penyantun (yang untuk selanjutnya disebut Pengurus) 

yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta mengawasi kegiatan 

LSM tersebut, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari LSM bersangkutan. 

b. Dewan Etik yaitu organ yang memiliki fungsi penegakan kode etik di LSM. 

c. Badan Pelaksana atau Eksekutif yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari LSM. 

8. Aktivis Konsil LSM Indonesia adalah setiap orang yang menjadi Badan Pengurus, Dewan Etik, dan 

Badan Pelaksana/Eksekutif Konsil dan LSM Anggota termasuk relawan. 

9. Penegakan Kode Etik adalah upaya dan kegiatan yang meliputi penguatan, pemantauan 

pelaksanaan Kode Etik, pemberian penghargaan dan sanksi oleh Dewan Etik.  

10. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan atau tindakan Konsil LSM Indonesia, LSM Anggota dan 

aktivis Konsil  LSM Indonesia yang bertentangan dengan Kode Etik. 

11. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diputuskan oleh Dewan Etik terhadap capaian dalam 

penerapan Kode Etik oleh LSM Anggota. 

12. Sanksi adalah  bentuk pembelajaran  yang diputuskan oleh Dewan Etik akibat pelanggaran Kode 

  Etik secara tertulis.  

BAB II 

PRINSIP-PRINSIP  

Pasal 1 

Non-Pemerintah 

 

Yang dimaksud dengan non-pemerintah adalah suatu posisi secara kelembagaan dimana LSM 

tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan lembaga-lembaga 

pemerintah dan/atau  lembaga-lembaga  negara lainnya.   
 

 

Pasal 2 

Non-Partisan 

 

Yang dimaksud dengan non-partisan adalah suatu  posisi yang diambil  Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) dengan tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan partai politik dan tidak  menjalankan politik 

praktis dalam arti mengejar jabatan politik. 
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Pasal 3 

Anti Diskriminasi 

 

Yang dimaksud dengan anti-diskriminasi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual maupun 

kelembagaan LSM yang tidak melakukan pembedaan, pembatasan, pengucilan yang dibuat atas dasar 

jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, afiliasi politik, kelompok/golongan, 

bentuk tubuh, kemampuan tubuh, usia, status sosial ekonomi dan orientasi seksual yang mempunyai 

dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, agama/kepercayaan atau 

bidang lainnya. 

 

Pasal 4 

Penghormatan terhadap HAM 

 

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap HAM  adalah suatu sikap dan tindakan secara 

individual maupun kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosikan, menghormati, dan melindungi 

hak asasi setiap orang yang terlibat dalam organisasi maupun program berdasarkan prinsip-prinsip 

universal HAM.  

Hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  

 

 

Pasal 5 

Keberpihakan pada Masyarakat Marginal 

 

Yang dimaksud dengan keberpihakan kepada masyarakat marginal adalah suatu sikap dan 

tindakan yang diambil oleh LSM,  baik secara kelembagaan maupun perilaku para aktivisnya, 

untuk mengutamakan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang 

mengalami marginalisasi baik secara ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya,  hukum, 

gender serta orientasi seksual.   
 

Pasal 6 

Nirlaba 

 

LSM sebagai organisasi nirlaba mengandung pengertian bahwa  tujuan mendirikan LSM adalah untuk 

melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang 

akan dibagi-bagikan kepada pendiri, pengurus maupun pelaksana organisasi. 
 

 

Pasal 7 

Kerelawanan 

 

Yang dimaksud dengan kerelawanan adalah suatu sikap dan tindakan secara kelembagaan dan 

individual yang tidak menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan.  
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Pasal 8 

Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 

 

Yang dimaksud dengan keberlanjutan Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup adalah sikap dan 

tindakan organisasi dan individu untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga, merawat, mengelola 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. 

 

Pasal 9 

Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

 

Anti korupsi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang mencegah dan 

menentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan 

yang dimiliki yang merugikan keuangan lembaga, negara, dan/atau dari sumber lain. 

 

Anti kolusi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang menentang kerja 

sama rahasia/persekongkolan  untuk maksud tidak terpuji yang berakibat merugikan organisasi. 

 

Anti nepotisme adalah suatu sikap dan tindakan secara individual yang menentang tindakan 

penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau mengangkat kerabat atau sanak saudara dan teman-

teman sendiri untuk memegang/ mendapatkan jabatan/kekuasaan. 

 

Pasal  10 

Transparansi 
 

Yang dimaksud dengan transparansi adalah bahwa anggota Konsil LSM Indonesia menjamin dan 

mengembangkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak internal dan eksternal 

organisasi termasuk akses   para  pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan pengambilan 

keputusan organisasi. 

 

 

Pasal 11 

Partisipasi 

 

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah Konsil LSM Indonesia melibatkan semua unsur organisasi, 

komunitas dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan 

proses pemantauan organisasi. 

 
 

Pasal 12 

Independensi 
 

Konsil LSM Indonesia otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, 

partai politik, lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan 

independensi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan umum. 
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Pasal 13 

Anti Kekerasan 
 

Yang dimaksud dengan anti kekerasan adalah sikap dan tindakan Konsil LSM Indonesia baik secara 

kelembagaan maupun individu untuk tidak melakukan dan menentang perlakuan yang mengakibatkan 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis/mental, fisik, seksual, dan ekonomi, terhadap 

setiap orang atau kelompok dalam masyarakat, termasuk kekerasan berbasis gender. 

 

Pasal 14 

Keadilan dan Kesetaraan Gender 

 

Keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil bagi perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender 

lainnya, untuk mengatasi diskriminasi gender dalam mencapai kesetaraan gender.   

 

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender lainnya 

sepenuhnya menikmati hak-hak yang setara dan kondisi yang setara dalam mewujudkan hak-hak asasi 

manusia.  Ini merujuk pada kebutuhan untuk mentransformasikan norma, nilai, sikap, perilaku, dan 

persepsi yang kesemuanya itu menjadi syarat untuk mencapai status yang setara.   

 

Pasal 15 

Akuntabilitas  
 

Yang dimaksud dengan akuntabilitas Konsil LSM Indonesia adalah prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan, sumber-sumber keuangan yang mengacu pada prinsip standar keuangan yang berlaku umum, 

dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari utang Luar Negeri, perusahaan perusak lingkungan 

dan/atau pelanggar HAM. Dalam penggunaan dana lembaga mengutamakan kepentingan kelompok 

dampingan. Akuntabilitas Konsil LSM Indonesia juga mencakup program dan aktivitas organisasi.  

 

 

BAB III 
 

Penegakan Kode Etik 

Pasal 16 

 

(1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Dewan etik.  

(2) Penegakan Kode Etik, dilakukan berdasarkan: 

a. Hasil penilaian penerapan Kode Etik yang dilakukan secara berkala. 

b. Pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. 

 

Pasal 17 

Asas-Asas Penegakan 

 

Proses penegakan Kode Etik Konsil LSM harus menganut asas-asas:  

a. Kehati-hatian, 

b. hak untuk membela diri, 

c. mendengarkan para pihak, 



 6 

d. tidak ada intervensi dari atau kepada pihak tertentu, 

e. adil dan berimbang, 

f. cepat dan biaya murah. 

Pasal  18 

Penghargaan dan Sanksi 

1. Kepada Anggota yang sudah menerapkan Kode Etik akan diberikan penghargaan berupa: 

a. Sertifikat 

b. Promosi ke media, lembaga donor, Pemerintah, dunia usaha dan Publik 

c. Rekomendasi dan referensi 

2. Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota, badan-badan kelembagaan 

dan aktivis Konsil LSM yang melakukan pelanggaran Kode Etik, meliputi:  

a. Terhadap Anggota Konsil LSM: 

1. Teguran tertulis (SP1) berupa surat dari Dewan Etik yang ditujukan kepada 

Pimpinan lembaga untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran Kode Etik 

yang dilakukan oleh lembaganya dan/atau aktivisnya. 

2. Peringatan tertulis (SP2) berupa surat tertulis untuk menindaklanjuti surat 

sebelumnya yang meminta Pimpinan lembaga untuk segera melakukan tindakan 

atas pelanggaran Kode Etik. 

3. Pemberhentian  oleh Dewan Etik.  

 

b. Terhadap Komite Pengarah Nasional, dan sekretariat Konsil LSM Indonesia: 

1. Teguran tertulis (SP1) berupa surat dari Dewan Etik yang ditujukan kepada 

Pimpinan Badan untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran Kode Etik di 

dalam lingkungan Badannya. 

2. Peringatan tertulis (SP2) berupa surat tertulis untuk menindaklanjuti surat 

sebelumnya yang meminta Pimpinan Badan untuk segera melakukan tindakan atas 

pelanggaran Kode Etik. 

3. Pemberhentian berdasarkan keputusan Dewan Etik. 

c. Terhadap aktivis Konsil LSM Indonesia berupa rekomendasi kepada pimpinan  

lembaga anggota atau komponen organisasi Konsil untuk menjatuhkan sanksi. 

d. Terhadap Dewan Etik:  

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Dewan Etik, maka dewan etik 

lainnya melakukan proses penegakkan kode etik. 

3.  Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi ditentukan oleh Dewan Etik.   

 

BAB  IV 

PENUTUP 

Setelah mendiskusikan secara seksama dan menyepakati isi Kode Etik Konsil Lembaga 

Swadaya Masyarakat Indonesia ini, kami sebagai anggota Konsil secara sukarela dan 

dengan penuh kesadaran akan melaksanakan Kode Etik di masingmasing organisasi kami 

serta mensosialisasikannya kepada sesama Lembaga Swadaya Masyarakat. 

 

Kode Etik ini bersifat terbuka untuk diterima dan diterapkan oleh komunitas Lembaga 

Swadaya Masyarakat. 
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Kode Etik Konsil Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia ini disepakati dan disahkan 

pada pertemuan Kongres Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat, dan selanjutnya akan 

dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya serta penyempurnaan terhadapnya secara 

periodik jika dianggap perlu atau jika diusulkan oleh setengah ditambah satu Lembaga 

Swadaya Masyarakat anggota 

 

 

 

 

 


