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* Instrumen ini merupakan edisi revisi dengan mempertimbangkan masukan dari proses assessment yang dilakukan di
beberapa wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2005. Diskusi dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya pun
dilakukan untuk penyempurnaan instrumen ini. Pada terbitan perdananya instrumen ini berjudul Menilai Transparansi dan
Akuntabiliats LSM.
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Kata Pengantar

Pada akhir tahun 2003, salah satu donor Tifa meminta supaya LSM-LSM yang menerima
dananya, yang disalurkan melalui Tifa, diaudit laporan keuangannya. Auditnya bukan sekedar
audit dokumen, tapi juga audit lapangan. Artinya, auditor independen akan melakukan
pengecekan langsung ke lapangan untuk menguji kebenaran laporan keuangan. Laporan
independen auditor menunjukkan ada mark-up dalam beberapa laporan pengeluaran keuangan.
Kebijakan apa yang akan diambil Tifa? Pada waktu akan memberikan dana, donor tersebut
secara spesifik menanyakan apakah Tifa mempunyai kebijakan anti-korupsi terhadap para
mitranya.
Tifa kemudian mengunjungi kedua mitra tersebut, dan menanyakan kebutuhan mereka akan
biaya overhead. Ternyata data yang diberikan oleh kedua mitra tersebut menunjukkan bahwa
jumlah dana yang diperbolehkan oleh donor untuk membiayai kebutuhan overhead sangat tidak
memadai. Dari contoh kasus di atas, bisa disimpulkan bahwa masalah transparansi dan
akuntabilitas LSM tidak bisa diselesaikan dengan mengembangkan sebuah tools (piranti) dan
kemudian menerapkannya, atau bahkan sekalian memberikan sangsi bagi yang melanggar.
Tidak selayaknya donor hanya menuntut transparansi dan akuntabilitas kepada para mitra
LSMnya. Donor mempunyai kewajiban membantu para mitra LSMnya untuk melakukan dua hal
dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya overheadnya.
1. Memberikan dana yang cukup untuk memenuhi biaya overhead, yang sesuai dengan
program yang dijalankan. Apabila mitra LSMnya didanai oleh lebih dari satu donor, para
donor duduk bersama untuk menyepakati dana overhead yang akan diberikan.
2. Donor membantu mitranya untuk melakukan fund raising yang akan bisa menghasilkan
cukup dana untuk membiayai overhead, dan kalau bisa bahkan menghasilkan cukup
dana untuk membiayai sebagian dari program.
Adanya hubungan donor dan mitranya yang saling mendukung akan membantu LSM untuk
menjadi transparan dan akuntabel kepada publik pada umumnya, kepada penerima manfaat
pada khususnya, dan kepada para donor itu sendiri. Instrumen Transparansi dan Akuntabilitas
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TANGO (transparency and accountability of NGO), ini
merupakan alat yang membantu LSM untuk menjadi transparan dan akuntabel melalui beberapa
jalan.
1. Pemakaian TANGO secara partisipatif akan mengembangkan budaya transparansi dan
akuntabilitas di dalam LSM.
2. Publikasi hasil TANGO kepada publik akan memberi insentif kepada LSM untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya.
3. Pemakaian TANGO akan membuat LSM bisa mengidentifikasi capacity building yang
dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
TANGO ini sendiri merupakan kristalisasi kerjasama berbagai pihak yang menaruh perhatian
besar terhadap upaya-upaya penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, khususnya LSM
guna memperluas kepercayaan publik. Ajakan kepada komunitas LSM di Indonesia agar
menjadi lebih akuntabel dan transparan berawal dari satu Semiloka organisasi masyarakat sipil di
USC Satunama di Yogyakarta pada bulan Oktober 2002. Gagasan ini mulai bergulir sebagai
sebuah gerakan karena dari kalangan LSM sendiri banyak yang sepakat bahwa apabila LSM
memperjuangkan reformasi politik, ekonomi, sosial, maka sudah selayaknya kalau LSM sendiri
juga mempraktekkan asas-asas yang mereka kampanyekan, terutama asas-asas transparansi
dan akuntabilitas. Dengan demikian, LSM akan memperoleh kepercayaan bukan hanya dari
donor, tapi juga dari publik.
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Dalam bentuknya yang sekarang, TANGO ini telah melewati berbagai perdebatan. Kelompok
Kerja yang mengawal penyelesaian draft TANGO ini terdiri dari,
1. Rustam Ibrahim
2. Meth Kusumahadi
3. Zaim Saidi
4. Christina Joseph (alm)
5. Frans Tugimin
6. Nana Sukarna
7. Ahmad Yulden Erwin
8. Sanusi M. Syarief
9. Hamid Abidin.
Tim kerja ini juga dibantu beberapa narasumber, antara lain: Mrs. Fely Y Soledad (PCNCPhilippines), Benny K. Arifin, A. Henriques dan Ifarni Dharma. Tim Pokja ini secara berkala
melakukan pertemuan di masing-masing simpul jaringan organisasi mereka untuk mendapatkan
masukan berkenaan dengan substansi dan instrumen-instrumen praktis untuk melakukan
pengukuran akuntabilitas dan transparansi LSM.
Sosialiasi wacana Akuntabilitas dan Transparansi LSM dilakukan melalui diskusi publik di
propinsi Lampung, Banten, Riau, Sumatera Utara, dan Makasar yang diselenggarakan oleh
Public Interest Research and Advocacy (PIRAC) dan didanai oleh Yayasan Tifa. Tujuannya
adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ini. Rumusan instrumen untuk pengukuran
akuntabilitas dan transparansi LSM ini selanjutnya diujicobakan melalui kerjasama dengan
program Strengthening Democracy and Human Rights in Aceh (SeDHA). Uji coba ini sekaligus
dipakai untuk melakukan penilaian (assessment) atas lembaga partner SeDHA, yaitu Yayasan
Pengembangan Kawasan (YPK) – Meulaboh, Yayasan Peduli HAM (YP-HAM) – Banda Aceh,
dan Koalisi NGO HAM.
Elaborasi keseluruhan proses sosialisasi dan uji coba kemudian dibawa ke Semiloka Nasional
berjudul, “Membangun Kejujuran dan Keterbukaan LSM di Indonesia: Membangun Strategi
Memperluas Dukungan Penguatan Masyarakat Sipil di Indonesia” yang diselenggarakan oleh
SAWARUNG (Sarasehan Warga Bandung) di Bandung 28-30 Januari 2004. Instrumen untuk
pengukuran akuntabilitas dan transparansi LSM ini mendapat dukungan bukan hanya dari
kalangan LSM sendiri, melainkan juga dari organisasi jaringan, asosiasi dan organisasi rakyat
hingga saat ini.
Buku kerja Instrumen Transparansi dan Akuntabilitas LSM ini menunjukkan sejumlah komponen
utama dalam sebuah organisasi yang perlu diperhatikan dan apa saja kriteria yang digunakan
sebagai acuan tentang transparansi dan akuntabilitas oganisasi LSM. Selain itu, buku kerja ini
juga dilengkapi dengan petunjuk untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment), lembar
penilaian mandiri dan contoh-contoh untuk melakukan perhitungan sehingga dengan mudah
dapat diketahui komponen-komponen dan tindakan-tindakan peningkatan kapasitas organisasi
apa saja yang diperlukan untuk menjadikan sebuah organisasi menjadi lebih akuntabel dan
transparan.
Harapan kami, semoga buku ini dapat mendorong kerjasama donor dan para mitranya untuk
secara sistematis menilai keadaan internal organisasi serta sekaligus melakukan perubahanperubahan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas LSM. Semoga kebersamaan kita
semua dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas LSM ini akan membantu upaya
LSM untuk meningkatkan perjuangan reformasi di Indonesia.

Alexander Irwan
Direktur Eksekutif
Yayasan Tifa
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PETUNJUK PENGGUNAAN INSTRUMEN

1. Instrumen ini bersifat partisipatif. Subyek penilaian kualitatif dinilai secara
kuantitatif. Seperti instrumen partisipatif lainnya, penilaian cenderung tergantung subyek
penilainya. Karena itu dibutuhkan banyak pihak terlibat dalam penilaian. Sehingga
penilaian yang subyektif itu mendekati kondisi sebenarnya dari lembaga, dan menjadi
lebih obyektif. Pihak yang dapat dilibatkan antara lain: Dewan Pengurus, Eksekutif
lembaga, Manajemen lembaga, staf program, lembaga partner, target group dan
sebagainya.

2. Instrumen terdiri dari Klasifikasi, Lembar Penilaian, Contoh Penilaian dan Contoh
Penghitungan Hasil Penilaian.

3. Klasifikasi menjelaskan berbagai elemen yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas
dan transparansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beserta sub elemen dan
indikatornya. Semua terdiri dari enam Elemen, yaitu:
a. Elemen Visi – Misi dan Tujuan Organisasi
b. Elemen Tata Laksana (Governance)
c. Elemen Administrasi
d. Elemen Program
e. Elemen Pengelolaan Keuangan
f. Elemen Legitimasi

4. Elemen-elemen tersebut dibagi lagi menjadi 16 sub elemen berikut dengan
indikatornya. Jumlah sub elemen tidak sama dalam setiap elemennya. Begitu pula
dengan jumlah indikator dalam setiap sub elemen.

5. Langkah–langkah / proses penilaian adalah sebagai berikut:
a. Membangun kesepakatan awal
b. Memahami pernyataan dalam setiap elemen, sub elemen dan indikator
c. Membangun kesepakatan mengenai level (tingkatan) dalam setiap indikator
d. Membangun kesepakatan mengenai bobot setiap indikatornya.
e. Penilaian dan penghitungan hasil
f. Rekomendasi
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Ad a. Membangun kesepakatan awal
Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu harus disepakati tujuan dari kegiatan yang akan
dilakukan. Penilaian ini bukan proses menghakimi lembaga, merupakan proses penguatan
lembaga menuju lembaga yang transparan dan akuntabel.
Perlu disepakati bahwa proses penilaian akan dilakukan secara terbuka, tanpa tekanan dari
pihak manapun mengenai hasil penilaian yang ingin dicapai.

Ad b. Memahami pernyataan dalam setiap elemen, sub elemen dan indikator
Seluruh elemen, sub elemen dan indikator yang terdapat dalam instrumen ini dibangun melalui
proses yang panjang, dengan memperhatikan kondisi riil LSM di Indonesia. Elemen, sub
elemen dan indikator yang ada dalam instrumen merupakan syarat minimal yang harus ada
demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas LSM. Meski tidak disarankan mengganti,
mengubah, maupun mengurangi elemen, sub elemen dan indikator yang ada, jika
memang tidak kontekstual dengan kondisi di masing-masing lembaga, elemen, sub elemen dan
indikator bisa disesuaikan. Perubahan ini akan menjadi catatan untuk perbaikan di kemudian
hari.
Ada pula kemungkinan istilah-istilah yang ada dalam instrumen ini kurang dipahami atau
membingungkan pengguna. Karena itu, perlu dilakukan kesepahaman mengenai setiap
elemen, sub elemen dan indikator dalam instrumen. Perubahan istilah juga dimungkinkan
selama tidak mengubah esensi dari elemen, sub elemen dan indikator tersebut.

Ad c. Membangun kesepakatan mengenai level (tingkatan) dalam setiap indikator
Setiap indikator terdiri dari tiga level (tingkatan). Level 3 merupakan kondisi ideal yang ingin
atau mungkin dicapai sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel. Level 1 merupakan
kondisi minimal yang mungkin terjadi. Sedang level 2 merupakan kondisi antara.
Setiap pengguna instrumen dianjurkan meneliti setiap level yang ada. Apakah sesuai dengan
kondisi lembaga masing-masing (berdasarkan geografis, bidang kerja dan sebagainya). Bila
perlu, pengguna diperkenankan mengubah kondisi pada setiap levelnya.
Untuk mempersingkat waktu, diskusi mengenai tingkatan dalam indikator sebaiknya dilakukan
dalam kelompok untuk kemudian dipresentasikan secara pleno.
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Ad d. Membangun kesepakatan mengenai bobot setiap indikator
Setiap elemen dalam instrumen memiliki bobot berbeda terhadap tingkat transparansi dan
akuntabilitas lembaga secara keseluruhan. Bobot setiap elemen telah ditetapkan sejak awal:
-

Visi – Misi dan Tujuan : 25%
Tata Laksana (Governance) : 15%
Administrasi : 10%
Program : 15%
Pengelolaan Keuangan : 15%
Legitimasi : 20%

Pengguna instrumen bebas memberikan bobot dalam setiap indikator. Dengan syarat, total
nilai indikator dalam satu elemen sama dengan bobot elemen yang telah ditetapkan.

Ad e. Penilaian dan Penghitungan Hasil
Penilaian dilakukan oleh setiap peserta pada lembar penilaian masing-masing. Setiap peserta
menilai kondisi lembaga saat ini berdasarkan level yang telah disepakati.
Sebagai contoh: ElemenTata Laksana (Governance)
a. Mekanisme pengambilan Level 1:
keputusan
Belum ada
keputusan

ketentuan

tertulis

yang

mengatur

pengambilan

Level 2:
Sudah ada ketentuan tertulis pengambilan keputusan tetapi belum
lengkap
Level 3
Ada mekanisme tertulis tentang pengambilan keputusan di semua
jenjang dalam organisasi
Bila penilai beranggapan organisasi sudah memiliki ketentuan tertulis mengenai mekanisme
pengambilan keputusan, tetapi belum lengkap, diberikan nilai 2 pada lembar penilaian.
Disarankan untuk memberikan nilai secara bulat (tidak dalam pecahan. Seperti 1,5 atau 2,4
dan sebagainya). Bila organisasi dianggap berada dalam kondisi di antara dua level
(katakanlah antara level 1 dan 2), berikan penilaian posisi yang lebih mendekati (misal 1,5
menjadi 2 atau 2,3 menjadi 2, dan seterusnya). Ada baiknya hasil penilaian perorangan
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tersebut ditinjau ulang agar tidak ada indikator terlewatkan. Semakin banyak indikator tidak
dinilai, deviasi hasil secara keseluruhan akan semakin besar.
Penghitungan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari setiap indikator dikalikan bobot
yang disepakati. Bila ada peserta yang tidak memberikan nilai pada indikator tertentu, nilainya
tidak dianggap sebagai nol (0) tetapi kosong (Ø).
Contoh: (untuk 5 peserta / penilai)
Elemen/Sub Uraian penilai
elemen

Nilai

Total Ratarata

Visi,
Misi Rata-rata (Average)
dan Tujuan

Bobot RB

1.99

25%

0.498

1. Visi, Misi a. Orientasi Visi – Misi – 2
Tujuan Organisasi
& Tujuan

3

2

1

3

11

2.2

5%

0.110

b. Proses perumusan V-M-T 2
organisasi

3

1

2

2

10

2

5%

0.100

c. Perspektif gender dalam 3
V – M – T organisasi

3

3

2

2

13

2.6

5%

0.130

2

3

1

7

1.75

5%

0.088

2

2

1

7

1.4

5%

0.070

d. Fungsi V – M – T dalam 1
kaitannya dengan program
e. Diseminasi V – M- T 1
kepada publik

1

Kondisi lembaga saat ini secara keseluruhan merupakan total nilai dari ke – 6 elemen. Nilai
tertinggi yang mungkin diperoleh adalah 3 dan nilai terendah adalah 1.
Ad f. Membangun rekomendasi
Seluruh kegiatan penilaian menjadi tidak berarti bila tidak dilengkapi rekomendasi yang
memadai. Ada baiknya rekomendasi difokuskan pada elemen, sub elemen dan indikator yang
memiliki nilai terendah.
Dalam sistem penilaian 1 - 3, nilai 2 merupakan nilai tengah. Sehingga bisa dikatakan, untuk
setiap elemen yang memiliki nilai di bawah 2 merupakan indikasi kondisi yang kurang “sehat”.
Pada kasus contoh di atas, tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam elemen Visi
– Misi dan Tujuan adalah kurang sehat (<2). Dengan indikator terendah pada “Diseminasi V –
M – T pada publik” dan “Keterkaitan program dengan fungsi V – M – T. Yang perlu dibahas,
apa yang harus dilakukan agar lembaga mendapatkan “nilai” lebih baik.
Dengan penilaian tersebut diatas lembaga diharapkan dapat merekomendasikan langkahlangkah ke depan yang harus dilakukan.
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PENILAIAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LSM

I. ELEMEN VISI, MISI DAN TUJUAN

Definisi

Prinsip-prinsip
dan Asumsi

Visi-Misi dan Tujuan organisasi yang baik,
senantiasa mencerminkan kebutuhan
masyarakat, sesuai mandat yang diberikan
Misi adalah alasan/sebab keberadaan organisasi; masyarakat terhadap organisasi.
misi merupaka n suatu pola dari sasaran (purpose)
Oleh karena itu, dalam penyusunan Visi, misi
yang dapat digunakan untuk mengawali,
dan Tujuan organisasi, keterlibatan para
mengevaluasi, dan merumuskan ulang seluruh
kegiatan organisasi. Rumusan misi dianggap baik pemangku kepentingan (stakeholders)
organisasi (Board/ dewan pendiri, jajaran
bila menunjukkan cakupan kegiatan dan
manajemen, staf, kelompok dampingan, dan
masyarakat dampingan.
masyarakat) merupakan suatu keharusan.
Dengan kata lain, penyusunan Visi, Misi dan
Tujuan (Goals) adalah gambaran tentang apa
Tujuan organisasi idealnya dilakukan secara
yang ingin dicapai oleh organisasi dalam kurun
waktu tertentu. Tujuan merupakan sasaran kinerja partisipatif.
atau hasil akhir yang berkaitan dengan kegiatan.
Dalam penyusunan secara partisipatif ini,
stakeholder yang hadir tidak sekadar terlibat
Visi dan Misi relatif tetap selama kurun waktu
secara “kehadirannya” saja, tetapi juga terlibat
tertentu. Tetapi tujuan mungkin berubah seiring
secara aktif dalam perumusan V – M – T.
waktu dan respon terhadap kondisi lingkungan.
Visi adalah cara pandang organisasi terhadap
kondisi ideal atau hasil akhir yang ingin dituju.

Tujuan (goals) merupakan hasil potensial yang
menggerakkan organisasi mendekati visi dan
misinya.

Selain disusun secara partisipatif, penyusunan
V – M – T juga harus memperhatikan
perspektif gender.
Jika staf lembaga bergabung dengan lembaga
sesudah proses perumusan V – M – T, perlu
adanya usaha untuk mendiseminasi V- M – T
tersebut kepada staf baru.
Tentu saja, rumusan yang jelas (tertulis)
mengenai Visi, Misi dan Tujuan harus
diketahui oleh para pemangku kepentingan
(stakeholders) organisasi.
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Dengan demikian, seluruh aktivitas pemangku
kepentingan (stakeholders) organisasi
senantiasa dalam kerangka visi, misi dan
tujuan yang hendak dicapai bersama.

Indikator

Uraian / Keterangan

Alat Verifikasi-Metode yang
direkomendasikan

Sub Elemen : Visi-Misi-Tujuan
a. Orientasi Visi – Level 1
Misi – Tujuan
Berorientasi pada kepentingan
Organisasi
organisasi dan anggota
(perkumpulan) saja
Level 2

√ Wawancara atau Focus Group
Discussion (FDG) dengan stakeholders
√ AD/ART atau akte Notaris
√ Proposal

√ Newsletter atau artikel
Berorientasi pada kepentingan
organisasi dan kelompok dampingan
√ Brosur atau Leaflet
saja
Level 3

√ Laporan Tahunan

Berorientasi pada kepentingan
masyarakat luas

√ Rumusan Perencanaan Strategis dan
Assessment

b. Proses
Level 1
perumusan V-M-T
Hanya dirumuskan board /dewan
organisasi
pendiri
Level 2
Dirumuskan (kembali) board/dewan
pendiri dan staf (pelaksana)
Level 3
Dirumuskan (kembali) oleh
board/dewan pendiri, staf dan
stakeholders yang lain
c. Perspektif
gender dalam VM-T Organisasi

√ Proposal
√ Dokumen organisasi, seperti : rekaman
proses, notulensi rapat perumusan
rencana strategis dan assessment,
notulensi rapat board/dewan pendiri dan
pelaksana/staf
√ Hasil wawancara atau FGD dengan
board/ dewan pendiri dan
pelaksana/staf
√ Dokumentasi personalia
√ FGD

Level 1:

√ Wawancara

Tidak memperhatikan perspektif
gender pada perumusan V-M-T

√ Peraturan organisasi
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Level 2:

√ Peraturan personalia

Sudah memperhatikan perspektif
gender

√ Dokumen organisasi, seperti : laporan
berkala, proposal, hasil monitoring dan
evaluasi, notulensi rapat

Level 3:

√ Hasil wawancara atau FGD dengan
board/dewan pendiri dan pelaksana/staf
Sudah memperhatikan perspektif
FGD atau wawancara dengan partisipan
gender dan mencantumkannya dalam program
V–M- T
√ Hasil wawancara secara random
d. Fungsi V – M – Level 1
dengan beberapa stakeholders
T dalam
kaitannya dengan Tidak ada kaitan antara V – M – T
dengan program
program
Level 2

√ Hasil wawancara atau FGD dengan
partisipan program dan stakeholders

V – M – T sudah digunakan sebagai
acuan organisasi dalam penyusunan
program
Level 3
Penyusunan program sepenuhnya
mengacu pada visi misi dan tujuan
organisasi serta dipakai sebagai tolok
ukur keberhasilan program
e. Diseminasi V – Level 1
M- T kepada
Tidak melakukan diseminasi V – M –
publik
T
Level 2
Melakukan diseminasi V – M – T
terbatas kepada stakeholders
Level 3
Melakukan diseminasi V – M – T
kepada publik yang lebih luas.
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II. ELEMEN TATA LAKSANA

Definisi

Prinsip dan
Asumsi

Semua hal yang berkaitan dengan
mekanisme dalam organisasi
(pengambilan keputusan, kepemimpinan
dan kaderisasi, dan struktur organisasi)
dilandasi kesepakatan bersama seluruh
Pengambilan keputusan, Kepemimpinan dan Kaderisasi, anggota organisasi (board/dewan
pendiri, jajaran manajemen, dan staf).
Pertanggungjawaban, dan Struktur Organisasi
Kesepakatan ini kemudian kemudian
merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan
didokumentasikan agar jelas dan dapat
(governing) suatu organisasi.
dijadikan pedoman yang diterapkan
organisasi secara konsisten.
Tata Laksana mengacu pada tatanan organisasi dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang
menuntun pelaksanaan misi dan tujuan yang ingin
dicapai.

Pada proses pengambilan keputusan,
keputusan tersebut dapat mempengaruhi
kebijakan organisasi secara
keseluruhan. Keterlibatan berbagai pihak
(pengurus, direktur eksekutif, staf
organisasi) dapat mempengaruhi tingkat
transparansi dan akuntabilitas proses.
Indikator

Uraian / Keterangan

Metode dan Alat Verifikasi yang
direkomendasikan

Sub elemen : Pengambilan keputusan
a. Struktur
Pengambilan
Keputusan

Level 1:

√ Dokumen struktur organisasi

Tidak ada atau kurang dari 15% √ Observasi
posisi pengambilan keputusan di
√ FGD/wawancara dengan staf
duduki perempuan
Level 2:
Antara 15%-30% posisi
pengambil keputusan diduduki
perempuan.
Level 3:
Lebih dari 30% posisi pengambil
keputusan diduduki perempuan
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b. Mekanisme
pengambilan
keputusan

Level 1:
Belum ada ketentuan tertulis yang
mengatur pengambilan
keputusan
Level 2:
Sudah ada ketentuan tertulis
pengambilan keputusan tetapi
belum dilakukan konsisten
Level 3
Sudah ada ketentuan tertulis
tentang pengambilan keputusan
di semua jenjang dalam
organisasi dan dilakukan
konsisten

c. Proses
pengambilan
keputusan

Level 1:
Semua jenis keputusan hanya
melibatkan board/pengurus dan
atau direktur eksekutif
Level 2:
Keputusan diambil dengan
melibatkan board/pengurus,
direktur eksekutif dan staf senior
Level 3:
Sebagian proses pengambilan
keputusan organisasi melibatkan
board/pengurus, direktur eksekutif
dan seluruh staf

Sub elemen : Leadership dan regenerasi
a. Mekanisme
pergantian
kepemimpinan

Level 1:

√ Wawancara atau FGD dengan staf

Organisasi belum mempunyai
mekanisme pergantian
kepemimpinan

√ AD/ART
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Level 2:

√ Risalah rapat

Organisasi sudah mempunyai
mekanisme pergantian
kepemimpinan namun belum
dilaksanakan konsisten

√ Peraturan organisasi
√ Pola rekruitmen terbuka (iklan, mailing
list)

Level 3:
Organisasi telah mempunyai
mekanisme pergantian
kepemimpinan yang jelas dan
dilakukan konsisten
b. Periodisasi untuk Level 1:
jabatan pengurus dan
Tidak ada periodisasi untuk
direktur eksekutif
jabatan board/dewan pendiri dan
eksekutif organisasi
Level 2:
Periodisasi jabatan hanya
diterapkan bagi jabatan eksekutif
atau board/dewan pendiri
Level 3
Sudah ada periodisasi yang
disepakati untuk jabatan
board/dewan pendiri dan
eksekutif
c. Kebijakan tentang
kesempatan yang
sama (equal
opportunity) untuk
menduduki semua
jenjang
kepemimpinan
organisasi

Level 1:
Kesempatan yang sama untuk
menduduki semua jenjang
kepemimpinan organisasi tidak
diatur
Level 2
Diatur, tetapi tidak dilaksanakan
secara konsisten
Level 3:
Diatur dan dilaksanakan secara
konsisten
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d. Kebijakan
affirmative action
untuk perempuan

Level 1:
Tidak ada kebijakan affirmative
action untuk perempuan. Di mana
jika ada dua orang calon yang
mempunyai kualifikasi sama,
yang dipilih calon perempuan.
Level 2:
Ada kebijakan namun tidak
diimplementasikan.
Level 3:
Ada kebijakan diimplementasikan
konsisten.

Sub elemen : Pertanggung-jawaban
a. Mekanisme dan
Aksesibilitas laporan
tahunan keuangan
dan program

Level 1:

√ Wawancara atau FGD dengan staf

Mekanisme pertanggungjawaban √ Laporan Tahunan keuangan dan
berupa Laporan Tahunan
program
program dan keuangan.
√ Newsletter
Level 2:
Mekanisme pertanggung jawaban √ Website atau home page
berupa Laporan Tahunan
√ Dokumen hasil Pertemuan
program dan keuangan yang
disusun berkala. Akses
terbatas untuk kalangan tertentu
seperti board, manajemen, donor.
Level 3:
Ada mekanisme pertanggung
jawaban berupa publikasi
Laporan Tahunan program dan
keuangan yang disusun secara
berkala dan akses tidak terbatas
pada interrnal organisasi saja .
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b. Ketersediaan
Level 1:
Ruang Pertanggunggugatan
Tidak tersedia ruang
pertanggunggugatan bagi
konstituen dan publik tentang
laporan tahunan program dan
keuangan.
Level 2:
Tersedia ruang
pertanggunggugatan namun tidak
dikelola dengan baik
Level 3:
Tersedia ruang
pertanggunggugatan dan dikelola
dengan baik
Sub elemen : Struktur organisasi
a. Pemisahan organorgan organisasi
(dewan pendiri,
dewan pengawas,
dewan pelaksana)

Level 1:

√ Bagan Struktur organisasi

Semua anggota board/dewan
pendiri/dewan pengawas
merangkap anggota pelaksana

√ Akte Notaris

Level 2:
Satu atau beberapa anggota
board/dewan pendiri/dewan
pengawas masih merangkap
menjadi anggota pelaksana
Level 3:
Anggota board/dewan
pendiri/dewan pengawas tidak
ada yang merangkap sebagai
anggota pelaksana
b. Keberadaan
Dewan pengawas

√ AD/ART
√ Bagan Struktur organisasi
√ Akte Notaris
√ AD/ART
√ Dokumen hasil pengawasan pihak
eksternal (Laporan audit, monev, dll.)

Level 1:
Tidak ada Dewan Pengawas
untuk organisasi.
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Level 2:
Sudah ada dan sudah
bekerja/berfungsi sebagaimana
ditetapkan AD/ART.
Level 3
Sudah ada, sudah bekerja dan
berfungsi sebagaimana
ditetapkan serta berkontribusi
terhadap jalannya organisasi.

III. ELEMEN ADMINISTRASI

Definisi / Cakupan /
Deskripsi
Administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan atau
pengelolaan organisasi setiap hari. Hal ini meliputi pembagian
kerja, sistem manajemen informasi dan personalia.

Prinsip dan
Asumsi
Organisasi perlu sistem
pengelolaan (bahkan aturan
main) yang baik agar efektivitas
dan efisiensi dapat terwujud.
Untuk menimbulkan sense of
belonging dan keterlibatan semua
anggota organisasi terhadap
sistem pengelolaan, dilakukan
penyusunan secara partisipatif.

Indikator

Uraian / Keterangan

Metode dan Alat Verifikasi yang
direkomendasikan

Sub elemen : Pembagian dan Pengarahan Kerja
a. Ada pendelegasian
wewenang

Level 1:

√ AD/ART

Tidak ada pendelegasian wewenang √ Risalah rapat
yang jelas dalam organisasi.
√ Peraturan organisasi
Level 2:
Sudah ada pendelegasian
wewenang, namun terbatas pada
kegiatan yang bersifat insidental.
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Level 3

b. Uraian tugas (job
description)

√ Konfirmasi

√ Dokumen
Sudah ada mekanisme
pendelegasian wewenang yang jelas
√ Cross check antara dokumen
dan sudah menjadi bagian
(struktur organisasi, uraian tugas
mekanisme kerja organisasi
personel), wawancara dan/atau
Level 1:
FGD
Tidak mempunyai uraian tugas tapi
sudah ada kesepakatan
Level 2:
Mempunyai uraian tugas secara
tertulis namun belum dijadikan acuan
oleh staf yang bersangkutan
Level 3:
Uraian tugas sudah dijadikan acuan
oleh staf yang bersangkutan

c. Distribusi beban kerja
(antar individu & antar
unit kerja) yang
proporsional

Level 1:
Tidak ada pembagian kerja tertulis
dan terjadi tumpang tindih pekerjaan
antar bagian/divisi
Level 2:
Telah memiliki pembagian kerja
tertulis dan didistribusikan dengan
baik. Hanya masih ada perangkapan
tugas oleh beberapa staf
Level 3:
Telah memiliki pembagian kerja
tertulis yang disusun dengan
melibatkan staf dan didistribusikan
dengan baik. Pembagian kerja
ditinjau berkala.

d. Adanya rapat pimpinan Level 1:
dan staf secara periodik
Rapat dan hasil-hasilnya hanya
terbatas bagi pimpinan. Tidak
dilakukan secara periodik atau
insidental.
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Level 2:
Rapat dan hasil-hasilnya dilakukan
dengan melibatkan pimpinan
maupun staf
Level 3
Rapat dan hasil-hasilnya dilakukan
secara berkala dengan melibatkan
pimpinan maupun staf
Sub elemen : Sistem manajemen informasi
a. Pendokumentasian
Level 1:
data organisasi (data
Data organisasi, termasuk kegiatan
internal, data program,
data kegiatan, keuangan) yang dilakukan dan hasil-hasilnya
tidak didokumentasikan konsisten.
Sehingga tidak mungkin melacak
data-data historis organisasi.

√ Dokumentasi
√ Observasi
√ Website atau home page

Level 2:
Data Organisasi sudah
terdokumentasi namun
penyimpanananya tidak sistematis
sehingga menyulitkan akses
terhadap informasi yang ada.
Level 3:
Data Organisasi telah
terdokumentasi dan disimpan secara
sistematis sehingga memudahkan
akses terhadap data /informasi.
Data/informasi tersebut digunakan
sebagai bahan dalam perencanaan
dan analisa kegiatan, pembuatan
laporan, dll.
b. Kemudahan
mengakses informasi
yang dimiliki organisasi

Level 1:
Informasi yang dimiliki hanya
digunakan untuk kalangan internal
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berupa hasil kegiatan,
data lapangan, dll.

Level 2:
Informasi dapat diakses oleh pihakpihak yang memerlukan, baik pihak
internal maupun ekseternal.
Level 3:
Organisasi mendiseminasikan
informasi yang dimiliki kepada
pemangku kepentingannya
(stakeholders)

Sub elemen : Personalia
a. Sistem rekruitmen staf Level 1:
dan relawan yang terbuka
Tidak ada sistem rekruitmen yang baku, tidak
serta setara (equal
memperhatikan asas keterbukaan dan
opportunity employee)
kesempatan yang sama.
Level 2:
Sistem rekruitmen sudah baku serta sudah
diaplikasikan secara konsisten. Namun belum
memperhatikan asas keterbukaan dan
kesempatan yang sama.
Level 3:
Sistem rekrutmen sudah baku dan diterapkan
secara konsisten.
b. Program
pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM)

Level 1:
Organisasi tidak memiliki program
pengembangan SDM.

√ FGD atau
wawancara dengan
staf
√ Dokumentasi
personalia
√ Peraturan organisasi
√ Peraturan personalia
√ Iklan dan mailing list
√ Review dokumen
√ AD/ART
√ Risalah rapat
√ Peraturan organisasi

Level 2:
Organisasi mengembangkan SDM secara
insidental tergantung kesempatan yang ada.
Level 3:
Organisasi mengaplikasikan konsep bahwa
SDM dalam organisasi harus bertumbuh. Oleh
karena itu setiap staf organisasi akan
memperoleh upaya peningkatan kapasitas
lewat pelatihan, bacaan, workshop, dll.
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c. Sistem reward and
punishment

Level 1:
Konsep reward and punishment tidak dikenal
dan tidak diaplikasikan dalam relasi personalia.
Level 2:
Sudah dikenal dan dinyatakan sebagai konsep
untuk memberikan perlakukan yang adil bagi
setiap orang yang terlibat dalam organisasi.
Namun pelaksanaannya terbatas pada
staf/pegawai pelaksana.
Level 3:
Dikenal dan diaplikasikan pada setiap tingkatan
organisasi, termasuk board/dewan pendiri.

d. Hak-hak dasar/normatif Level 1:
staf (gaji, hak cuti,
Organisasi tidak mengenal serta tidak bertujuan
tunjangan, dll)
memenuhi hak-hak-hak dasar/ normatif staf.
Level 2:
Sudah disosialisasikan hak-hak dasar/normatif
staf, namun kesepakatan mengenai
pemenuhannya mempertimbangkan kondisi
organisasi.
Level 3:
Organisasi mampu memenuhi hak-hak
dasar/normatif staf, bahkan pada beberapa
kasus, organisasi menyediakan lebih dari yang
dinyatakan dalam peraturan yang diterbitkan.
e. Diskriminasi Hak-hak Level 1:
dasar/normatif staf
perempuan (gaji, hak cuti, Untuk posisi yang sama, baik kualifikasi serta
tanggung jawab kerja, organisasi membedakan
tunjangan, dll)
besaran yang diberikan.
Level 2:
Tidak ada diskriminasi besaran gaji. Namun
organisasi belum menerapkan pemberian hakhak normatif pekerja perempuan (cuti haid, cuti
melahirkan, dll)
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Level 3
Tidak ada pembedaan gaji berdasarkan jenis
kelamin. Hak-hak normatif pekerja perempuan
sudah diberikan.
f. Sistem evaluasi kinerja Level 1:
staf dan relawan
Tidak ada sistem evaluasi terhadap kinerja staf
dan board
Level 2:
Organisasi telah mempunyai sistem evaluasi
kinerja staf dan board yang tertulis namun
belum diterapkan secara konsisten
Level 3:
Organisasi telah memiliki sistem evaluasi
kinerja staf dan board yang tertulis dan
menerapkannya secara konsisten.
g. Adanya kebijakan baku Level 1
tentang penyelesaian
konflik dalam organisasi Organisasi tidak memiliki kebijakan dan
mekanisme baku penyelesaian konflik internal.
Level 2:
Sudah ada kebijakan dan mekanisme
penyelesaian konflik, namun belum mencakup
seluruh tingkatan konflik dan belum konsisten
dilaksanakan.
Level 3:
Organisasi sudah memiliki kebijakan dan
mekanisme baku untuk menyelesaikan konflik
internal pada perbagai tingkatan dan diterapkan
secara konsisten.
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IV. ELEMEN PROGRAM

Definisi
Program merupakan jabaran dari misi yang nantinya akan
diterjemahkan dalam kegiatan organisasi. Hal ini mencakup
elemen integritas program, perencanaan program, pelaksanaan
program dan monitoring dan evaluasi.

Prinsip dan
Asumsi
Program organisasi senantiasa
mengacu pada visi dan misi
organisasi. Keterlibatan rekan
jejaring dalam perencanaan,
pelaksanaan, serta monitoring
dan evaluasi program akan
sangat membantu tercapainya
visi dan misi organisasi.
Tanpa program, organisasi
tidak akan mempunyai
kegiatan, karena kegiatan
merupakan terjemahan
program.

Indikator

Uraian / Keterangan

Metode & Alat klarifikasi yang
direkomendasikan

Sub elemen : Perencanaan Program
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a. Gender Mainstreaming
(pengarusutamaan
gender)

Level 1:

√ Review dokumen organisasi

Organisasi tidak memperhatikan
gender mainstreamining dan tidak
ada upaya untuk mengadopsinya
dalam kegiatan organisasi.

√ Review dokumen tentang
Visi-Misi-Tujuan dan program
√ Laporan media massa
√ Dokumen peta analisis isu
dan analisis stakeholder
program
√ Dokumen perencanaan
√ Wawancara dengan
stakeholders
√ Wawancara dengan
pelaksana dan dewan pendiri.

Level 2:
Organisasi sudah memperhatikan
aspek gender namun belum
diintegrasikan dalam program.
Level 3:
Organisasi sudah memperhatikan
aspek gender dan mengintegrasikan
ke dalam program-programnya.
b. Perencanaan program
sesuai dengan persoalan
yang terjadi di
masyarakat.

Level 1:
Organisasi belum memiliki desain
program jangka panjang sesuai tujuan
organisasi.
Level 2:
Desain program sudah ada namun
belum mengacu pada peta analisis
isu dan stakeholder serta
kapasitas/kemampuan organisasi.
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Level 3:
Desain program sudah mengacu
pada peta analisis isu dan
stakeholder juga sudah
memperhatikan kapasitas organisasi.
c. Terintegrasinya
program-program dalam
organisasi

Level 1:
Sulit mencari hubungan antara satu
program yang dikerjakan organisasi
dengan yang lain.
Level 2:
Program yang dilakukan memiliki
hubungan atau keterkaitan secara
geografis, isu ataupun penerima
manfaatnya (beneficiaries)
Level 3:
Program-program yang dilakukan
memiliki keterikatan dan hubungan
(geografis, isu, beneficiaries, dll),
serta berperspektif jangka panjang
(berkesinambungan dan konsisten)

d. Adanya perencanaan
strategis (min. 3 tahun)
yang disusun secara
partisipatif dan
dimplementasikan.

Level 1:
Organisasi tidak pernah melakukan
perencanaan strategis
Level 2:
Telah melakukan perencanaan
strategis namun belum melibatkan
seluruh stakeholders organisasi dan
tidak diimpelementasikan dalam
program yang sedang dilaksanakan.
Level 3:
Telah melakukan perencanaan
strategis (minimal 3 tahun) yang telah
melibatkan seluruh stakeholders dan
sudah dimplementasikan konsisten
dalam perencanaan program.
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e. Adanya dokumentasi
perencanaan program
yang tersusun sistematis

Level 1:
Organisasi tidak pernah memiliki
perencanaan program yang integratif
dan terdokumentasi dengan baik
sehingga bisa dilakukan konsisten
pada proses monitoring dan evaluasi.
Level 2:
Organisasi sudah memiliki
dokumentasi perencanaan program,
namun hanya dapat diakses oleh
board dan staf organisasi
Level 3:
Organisasi telah memiliki
dokumentasi perencanaan program,
dan mudah diakses publik

f. Adanya identifikasi dan
akses terhadap sumber
daya yang diperlukan
terkait dengan program.

Level 1:
Organisasi tidak melakukan
identifikasi terhadap kebutuhan
sumber daya dan dana untuk
pelaksanaan program.
Level 2:
Organisasi sudah mengidentifikasi
kebutuhan sumber daya dan dana
namun belum memiliki akses kepada
sumber daya tersebut.
Level 3:
Organisasi sudah mengidentifkasi
sumber daya yang dibutuhkan dan
dapat mengaksesnya.

Sub elemen : Pelaksanaan program
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a. Kesesuaian
perencanaan dengan
proses pelaksanaan
program (metodologi &
pendekatan) dan hasil
(output) tercapai secara
signifikan

Level 1:

√ Annual report

Proses pelaksanaan program
(metodologi dan pendekatan) tidak
sesuai perencanaan dan tidak
mencapai hasil yang direncanakan.

√ Project report
√ Wawancara stakeholders
√ Biodata staf
√ Laporan keuangan
√ Laporan visitasi/evaluasi
√ Wawancara dengan
masyarakat

Level 2:
√ Laporan program
Proses pelaksanaan program sesuai
dengan perencanaan namun tidak
mencapai hasil yang direncanakan
Level 3:
Proses pelaksanaan program sudah
sesuai perencanaan dan mencapai
hasil (output) yang direncanakan.
b. Program dilaksanakan
oleh staf yang memiliki
kompetensi

Level 1:
Pelaksanaan program tidak
memperhatikan kompetensi
pelaksananya

√ Wawancara pimpinan
√ Wawancara staf
√ Laporan keuangan
√ Laporan audit
√ Wawancara dengan target
group

Level 2:
Pelaksanaan program
sudah memperhatikan kompetensi
pelaksananya tetapi belum
memperhatikan spesialisasi
pelaksananya.
Level 3:
Pelaksanaan program
sudah memperhatikan kompetensi
dan spesialisasi pelaksananya
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c. Penerima manfaat
program

Level 1:
Manfaat program tidak dirasakan oleh
target konstituen yang direncanakan.
Level 2:
Manfaat program hanya dirasakan
sebagian dari target konstituen yang
direncanakan.
Level 3:
Manfaat program dirasakan seluruh
target konstituen yang direncanakan.

d. Metodologi Pelaksanaan Level 1:
Program
Program dilakukan tanpa adanya
perumusan tentang metode dan
pendekatan yang digunakan, namun
output yang direncanakan tercapai.
Level 2:
Metode dan pendekatan program
sudah dirumuskan dan sudah
dilaksanakan, namun output yang
direncanakan tidak tercapai.
Level 3:
Metode dan pendekatan program
sudah dirumuskan, dilaksanakan
konsisten dan output yang
direncanakan tercapai.
e. Pelibatan Stakeholders Level 1:
dalam Pelaksanaan
Pelaksanaan program tidak
program
memperhatikan analisa stakeholder
terkait sehingga keterlibatan
stakeholder tidak diperhitungkan.
Level 2:
Pelaksanaan program sudah
memperhatikan analisa stakeholder
namun hanya melibatkan sebagian
stakeholder inti.
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Level 3:
Program sudah memperhatikan
analisa stakholders dalam
perencanaan. Dalam pelaksanaan
dan evaluasi, melibatkan secara aktif
seluruh stakeholders (inti maupun
supporting stakeholders) yang
terpetakan.
f. Dampak program

Level 1:
Tidak memberikan dampak.
Level 2:
Hanya memberikan dampak kepada
stakeholder inti.
Level 3:
Memberikan dampak kepada seluruh
stakeholder.

Sub elemen : Monitoring dan evaluasi
a. Adanya mekanisme Monev Level 1:
secara berkala
Organisasi belum mempunyai
mekanisme monitoring dan
evaluasi yang baku yang sudah
terintegrasi sejak proses
perencanaan program.

√ Wawancara
√ Observasi
√ Dokumen hasil Monev
√ Instrumen Monev

Level 2:
Organisasi sudah memiliki
mekanisme monev yang baku
yang sudah terintergrasi sejak
perencanaan program namun
belum dilaksanakan secara teratur
dalam setiap program.
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Level 3:
Organisasi sudah memiliki
mekanisme monev yang vaku yang
sudah terintegrasi sejak
perencanaan program dan sudah
diimplementasikan dalam setiap
program organisasi.
b. Adanya alat bantu
pelaksanaan monitoring dan
evaluasi (Monev)

Level 1:
Organisasi belum memiliki
instrumen monev yang baku,
sebagai alat bantu pelaksanaan
monev.
Level 2:
Organisasi telah memiliki
instrumen monev yang baku
namun belum dapat menghasilkan
informasi data yang berguna untuk
proses penyesuaian/ kelanjutan
program.
Level 3:
Organisasi sudah memiliki
instumen monev yang baku dan
dapat menghasilkan informasi
yang berguna untuk proses
penyesuaian/ kelanjutan program.

c. Adanya metode
Level 1:
keterlibatan konstituen dalam
Monev yang dilakukan tidak
Monev
partisipatif dan tidak ada
mekanisme untuk
menginformasikan hasil monev
kepada stakeholder.
Level 2:
Monev sudah partisipatif namun
yang dilibatkan bukan kelompok
target dalam program. Hasilnya
juga belum diinformasikan kepada
stakeholder.
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Level 3:
Organisasi selalu mengundang
dan melibatkan sebagian besar
konstituen yang merupakan
kelompok target monev. Hasilnya
diinformasikan kepada stakeholder
terkait.
d. Tindak Lanjut Hasil
Monitoring

Level 1:
Hasil monitoring belum disusun
sistematis dan belum dapat dipakai
untuk memperbaiki jalannya
program.
Level 2:
Hasil monitoring sudah disusun
sistematis namun belum dipakai
untuk memperbaiki jalannya
program.
Level 3:
Hasil monitoring sudah disusun
sistematis dan selalu dipakai untuk
memperbaiki jalannya program.

e. Hasil Evaluasi

Level 1:
Hasil evaluasi belum disusun
secara sistematis.
Level 2:
Hasil evaluasi sudah disusun
sistematis namun belum
menunjukkan lesson learned, serta
kelemahan dan kelebihan
program.
Level 3:
Hasil evaluasi sudah disusun
secara sistematis dan
menunjukkan lesson learned serta
kelemahan dan kelebihan
program.
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V. ELEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN

Definisi

Prinsip dan Asumsi

Pengelolaan Keuangan mengacu Keuangan dalam organisasi merupakan urat nadi organisasi
pada prinsip pengelolaan sumber karena tanpa dana (uang), program tidak bisa dilakukan.
daya organisasi secara
Namun ingat! Visi, misi dan tujuan organisasi harus selalu
efisien, efektif dan akuntabel.
dijadikan pedoman dalam perencanaan, pengelolaan,
pertanggungjawaban, penggalangan dana maupun keberlanjutan
Proses pengelolaan menganut
prinsip keterbukaan, akuntabilitas keuangan itu sendiri.
Tahapan pengelolaan keuangan
Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas harus dibudayakan
meliputi: perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, Informasi keuangan bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan
pengawasan, pembuatan informasi, secara teratur, dan mutakhir.
penggalangan dana, dan
keberlanjutan keuangan.
Indikator

Uraian / Keterangan

Metode dan Alat
Verifikasi yang
direkomendasikan

Sub elemen : Perencanaan Keuangan
a. Adanya anggaran organisasi
yang ditetapkan pada awal tahun
anggaran

Level 1:
Organisasi belum mempunyai
anggaran tahunan, penggunaan
keuangan dilakukan spontan
Level 2:

√ Wawancara atau FGD
dengan staf
√ Dokumen rencana
keuangan
√ Wawancara

Organisasi sudah memiliki anggaran.
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada √ Dokumen peraturan
anggaran yang ditetapkan. Anggaran organisasi
belum direvisi secara periodik sesuai
perubahan-perubahan yang terjadi
selama periode bersangkutan.
Level 3:
Organisasi sudah
memiliki anggaran, diimplementasikan,
dan direvisi secara periodik.
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b. Proses penyusunan dan revisi
anggaran yang partisipatif

Level 1:
Proses penyusunan anggaran belum
dibakukan. Kalaupun sudah ada
jadwal dan mekanismenya, hanya
melibatkan jajaran manajemen.
Level 2:
Proses penyusunan anggaran sudah
baku, namun belum partisipatif
(program dan anggaran yang sudah
dibuat tidak diinformasikan pada staf).
Level 3:
Proses penyusunan sudah baku, dan
melibatkan stakeholder organisasi staf
dan board. Hasilnya juga sudah
diinformasikan kepada staf.

Sub Elemen: Pengelolaan Keuangan
a. Adanya Standard Operation
Procedure (SOP) keuangan

Level 1:

√ Wawancara atau FGD
dengan staf

Organisasi sudah menjalankan
prosedur baku keuangan namun
belum didokumentasikan.

√ Dokumen anggaran

Level 2:

√ Dokumen peraturan
organisasi

Organisasi sudah memiliki prosedur
keuangan tertulis namun baru
mencakup sebagian kecil praktek
pengelolaan keuangan dan belum
diterapkan konsisten.
Level 3:

√ Dokumen rencana
keuangan
√ Dokumen Informasi
Keuangan

√ Hasil audit keuangan
Sebagian besar praktek pengelolaan
oleh pihak ketiga
keuangan sudah didokumentasikan
dalam prosedur pengelolaan
keuangan, diimplementasikan
konsisten dan direvisi secara periodik.

Mengukur Transparansi dan Akuntabilitas LSM

Yayasan Tifa 29

b. Pemisahan fungsi yang tegas
dalam pengelolaan keuangan

Level 1:
Belum ada pemisahan fungsi antara
pemegang uang dengan pencatat
transaksi. Bila jumlah staf tidak
memungkinkan, setidaknya pencatat
transaksi bukan staf yang mempunyai
wewenang mengeluarkan dana.
Level 2:
Sudah ada pemisahan fungsi
pengelolaan keuangan. Namun belum
ada pemisahan dengan staf yang
memiliki wewenang mengeluarkan
dana.
Level 3:
Sudah ada pemisahan fungsi antara
staf pencatat transaksi, penyimpan
dana dan wewenang pengeluaran
dana.

c. Pertanggungjawaban keuangan Level 1:
Pertanggungjawaban keuangan sudah
dilakukan dengan publikasi laporan
keuangan secara teratur.
Level 2:
Pertanggungjawaban keuangan sudah
dilakukan dengan publikasi laporan
keuangan yang sesuai standar
akuntansi yang berlaku.
Level 3:
Pertanggung jawaban keuangan
sudah dilakukan teratur melalui
publikasi teratur laporan keuangan
yang sesuai standar akuntansi. Diaudit
Kantor Akuntan Publik dengan opini
Wajar Tanpa Syarat.
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Sub elemen : Penggalangan dana
a. Adanya upaya diversifikasi
sumberdaya (internal dan
eksternal)

Level 1:

√ Wawancara atau FGD
dengan staf

Organisasi belum memiliki rencana
penggalangan sumber dana yang
terstruktur dan ditinjau realisasinya
secara berkala.

√ Dokumen laporan
keuangan

Level 2:

√ Fundraising plan

√ Daftar donatur
Organisasi sudah memiliki rencana
penggalangan sumber dana namun
terbatas dari satu sumber (donor), dan √ Dokumen kebijakan
dilakukan review atas realisasinya.
√ Wawancara volunteer /
Level 3:
donatur
Organisasi memiliki rencana
penggalangan sumber dana dari
berbagai sumber, dan dilakukan
review atas realisasinya.
b. Adanya kode etik penggalangan Level 1:
dana
Organisasi memiliki rencana
penggalangan sumber dana tapi
hanya dari satu sumber
Level 2:
Memiliki rencana penggalangan
sumber dana dan diversifikasi sumber
Level 3:
Memiliki kode etik penggalangan
dana. Pelaksanaan penggalangan
dana konsisten mengikuti kode etik
c. Adanya sumber dana mandiri

Level 1:
Organisasi belum memiliki rencana
penggalangan dana mandiri seperti
iuran anggota, usaha komersial yang
terpisah atau bahkan dana dari
masyarakat langsung.
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Level 2:
Sudah mempunyai rencana dan sudah
melakukan identifikasi potensi sumbersumber dana mandiri serta membuat
rencana detail aksi penggalangan
dana mandiri.
Level 3:
Mempunyai rencana penggalangan
sumber dana mandiri yang sudah
terealisasi dan mampu berkontribusi
terhadap operasional organisasi.
Sub elemen : Pertanggung-jawaban
√ Wawancara dengan
a. Adanya peraturan / sanksi yang Level 1:
manajemen
jelas terhadap tindak korupsi
Organisasi belum menetapkan
kebijakan yang jelas mengenai tindak √ Peraturan organisasi
korupsi baik dalam interaksi dengan
pihak luar (donor, pemberi proyek, dll)
ataupun internal organisasi.
Level 2:
Organisasi sudah mempunyai
kebijakan dan peraturan jelas
terhadap korupsi baik ke luar maupun
ke dalam organisasi. Namun belum
pernah ada sanksi yang dikenakan
terhadap pelakunya.
Level 3:
Organisasi sudah mengadopsi
kebijakan anti korupsi dan
menuangkannya ke dalam aturan
organisasi. Peraturan sudah
ditegakkan dengan memberi sanksi
kepada pelakunya
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V. ELEMEN LEGITIMASI

Definisi

Prinsip dan Asumsi

Legitimasi merupakan pengakuan
masyarakat yang valid bahwa LSM
yang bersangkutan benar-benar
merupakan organisasi yang
menjalankan mandat dari
masyarakat, memberi manfaat
serta diakui oleh masyarakat,

Legitimasi bisa dilihat dari dua elemen yaitu sosial dan hukum
(legal). Untuk elemen sosial, legitimasi dapat dilihat pada
bagaimana, LSM yang bersangkutan mendisseminasikan
gagasan dan pemikirannya, serta pengakuan dan dukungan dari
masyarakat dalam berbagai bentuknya.
Prinsip-prinsip Legitimasi adalah sebagai berikut:
- Responsibilitas (cepat, tanggap, dan peka ) terhadap dinamika
yang berkembang di masyarakat serta aktif memfasilitasi
memfasilitasi kasus-kasus publik
- Komposisi alokasi sumber daya baik itu sumber daya manusai
ataupun anggaran harus lebih besar untuk masyarakat atau
target group daripada alokasi untuk LSM itu sendiri

Indikator

Uraian / Keterangan

Metode dan Alat
Verifikasi yang
direkomendasikan

Sub elemen : Disseminasi Gagasan Organisasi
a. Diseminasi Gagasan Organisasi Level 1:
Kepada Publik
Organisasi tidak memiliki kebijakan
untuk mendisseminasi rencana
program, kegiatan yang dilakukan
serta hasil kegiatan secara teratur
kepada stakholdersnya.

Kliping dari media massa

Level2:
Organisasi sudah memiliki kebijakan
untuk mendisseminasikan rencana
program, kegiatan yang dilakukan
serta hasil kegiatan secara teratur
kepada stakholdersnya, namun belum
diterapkan secara konsisten.
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Level 3:
Organisasi secara teratur
mendisseminasukan rencana serta
kegiatan yangs edang dan sudah
dilakukannya kepada stakholder
secara teratur.
Sub elemen : Sosial (Subyek Pemberi Legitimasi Sosial adalah Masyarakat)
Level 1:
- Organisasi sering dilibatkan dalam
berbagai kegiatan forum masyarakat
di region-nya
- Organisasi terkadang dimintai
rekomendasi dari berbagai pihak

Level 2:
a. Kepercayaan dan pengakuan
masyarakat terhadap keberadaan
organisasi

- Organisasi mulai dijadikan rujukan
(penelitian, studi banding, konsultasi,
pengaduan, diliput pers, dll.) bagi
berbagai kalangan

9 undangan
9 rekomendasi
9 kunjungan untuk riset
9 Pengaduan
masyarakat
9 surat permintaan
dampingan
9 publikasi media
9 keterlibatan dalam
pengambilan
keputusan publik
9 konsultansi

Level 3:
- Organisasi ikut menentukan proses
pengambilan keputusan publik

dana
b. Dukungan masyarakat terhadap Level 1:
volunteer
peran organisasi
Organisasi belum memperoleh
innatura
dukungan dalam bentuk dana, tenaga,
atau bantuan natura dari masyarakat
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Level 2:
Organisasi memperoleh salah satu
dukungan dari masyarakat dalam
bentuk tenaga, inkind/barang, atau
dana.
Level 3:
Organisasi memperoleh semua
dukungan dari masyarakat dalam
bentuk tenaga, inkind/barang, dan
dana.
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LEMBAR PENILAIAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LSM
Nama Institusi :____________________________________
Elemen/Sub elemen

Uraian penilai

Visi, Misi dan
Tujuan

Rata-rata

1. Visi, Misi &
Tujuan

a. Orientasi Visi – Misi – Tujuan Organisasi

Tanggal : ___________________________

Nilai

Bobot

Total Nilai

Komentar/Keterangan tambahan

25%

b. Proses perumusan V-M-T organisasi
c. Perspektif gender dalam V – M – T organisasi
d. Fungsi V – M – T dalam kaitannya dengan program
e. Diseminasi V – M- T kepada publik
Governance

Rata-rata

2. Pengambilan
keputusan

Rata-rata

15%

a. Struktur pengambilan keputusan
b. Mekanisme pengambilan keputusan
c. Proses pengambilan keputusan
3. Leadership dan
regenerasi

Rata-rata
a. Mekanisme pergantian kepemimpinan
b. Periodisasi untuk jabatan board dan eksekutif
c. Kebijakan tentang kesempatan yang sama (equal
opportunity) untuk menduduki semua jenjang
kepemimpinan organisasi
d. Kebijakan affirmative action untuk perempuan

4. Pertanggungjawaban

Rata-rata
a. Mekanisme dan aksesibilitas terhadap laporan
tahunan keuangan dan program
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b. Ketersediaan ruang pertanggungguggatan
5. Struktur
organisasi

Rata-rata
a. Pemisahan organ-organ organisasi (dewan pendiri,
dewan pengawas, dewan pelaksana)
b. Keberadaan dewan pengawas
Rata-rata

10%

Administrasi
6. Pembagian dan
Pengarahan kerja

Rata-rata
a. Ada pendelegasian wewenang
b. Uraian tugas (job description)
c. Distribusi beban kerja (antar individu & antar unit
kerja) yang proporsional
d. Adanya rapat pimpinan dan staf secara periodik

7. Sistem
manajemen
informasi

8. Personalia

Rata-rata
a. Pendokumentasian data organisasi (data internal,
data program, data kegiatan, keuangan)
b. Kemudahan mengakses informasi yang dimiliki
organisasi berupa hasil kegiatan, data lapangan,
dll.
Rata-rata
a. Sistem rekruitmen staf dan relawan yang terbuka
serta setara (equal opportunity employee)
b. Program pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM)
c. Sistem reward and punishment
d. Hak-hak dasar/normatif staf (gaji, hak cuti,
tunjangan, dll.)
e. Diskriminasi hak-hak dasar/normatif staf
perempuan (gaji, hak cuti, tunjangan, dll)
f. Sistem evaluasi kinerja staf dan relawan
g. Adanya kebijakan baku tentang penyelesaian
konflik dalam organisasi
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Program

Rata-rata

9. Perencanaan
Program

Rata-rata

15%

a. Gender Mainstreaming (pengarusutamaan gender)
b. Perencanaan program sesuai dengan persoalan
yang terjadi di masyarakat

10. Pelaksanaan
program

c. Terintegrasinya program-program dalam organisasi
d. Adanya perencanaan strategis (min. 3 tahun) yang
disusun secara partisipatif dan diimplementasikan
e. Adanya dokumentasi perencanaan program yang
tersusun sistematis
f. Adanya identifikasi dan akses terhadap sumber
daya yang diperlukan terkait dengan program.
Rata-rata
a. Kesesuaian perencanaan dengan proses
pelaksanaan program (metodologi dan
pendekatan) dan hasil (output) tercapai secara
signifikan
b. Program dilaksanakan oleh staf yang memiliki
kompetensi
c. Penerima manfaat program
d. Metodologi pelaksanaan program
e. Pelibatan stakeholders dalam pelaksanaan
program
f. Dampak program

11. Evaluasi dan
monitoring (monev)

Rata-rata
a. Adanya mekanisme monev secara berkala
b. Adanya alat bantu pelaksanaan monev
c. Adanya metode keterlibatan konstituen dalam
monev.
d. Tindak lanjut hasil monitoring
e. Hasil evaluasi
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Pengelolaan
keuangan
12. Perencanaan
keuangan

13. Pengelolaan
Keuangan

14. Penggalangan
dana

Rata-rata

15%

Rata-rata
a. Adanya anggaran organisasi yang ditetapkan pada
awal tahun anggaran.
b. Proses penyusunan dan revisi anggaran yang
partisipatif.
Rata-rata
a. Adanya Standard Operation Procedure (SOP)
keuangan
b. Pemisahan fungsi yang tegas dalam pengelolaan
keuangan
c. Pertanggungjawaban keuangan
Rata-rata
a. Adanya upaya diversifikasi sumberdaya (internal
dan eksternal)
b. Adanya kode etik penggalangan dana.
c. Adanya sumber dana mandiri

15. Pertanggungjawaban

Rata-rata
a. Adanya peraturan / sanksi yang jelas terhadap
tindak korupsi
Rata-rata

20%

Legitimasi
16. Diseminassi
gagasan organisasi

Rata rata
a. Diseminasi gagasan organisasi kepada public

16. Sosial subyek
pemberi legitimasi
sosial adalah
masyarakat

Rata-rata
a. Kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap
keberadaan organisasi
b. Dukungan masyarakat terhadap peran organisasi
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Rata-rata
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