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BAB II 

PERKUMPULAN DAN SEKRETARIAT 

 

A. Dasar Perkumpulan 

Perkumpulan Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau dalam Bahasa 

Inggris disebut Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) merupakan 

asosiasi yang terdiri dari kumpulan perusahaan dan dipimpin langsung oleh para pucuk pimpinan 

atau CEO masing-masing perusahaan anggota, yang beroperasi di Indonesia dan memiliki 

komitmen untuk mempromosikan strategi berkelanjutan dalam upaya pertumbuhan ekonomi, 

keseimbangan ekologi dan perkembangan sosial di Indonesia. Peluncuran Perkumpulan pada 

tanggal tahun 2011 merupakan upaya perluasan jaringan global dari World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) yang kini telah tersebar di lebih dari 65 negara di seluruh 

dunia. Organisasi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Perkumpulan 

di Indonesia sejak 6 Oktober 2011 dengan nomer AHU-67.AH.01.07 tahun 2012 . Perkumpulan 

menyediakan landasan bagi dunia bisnis untuk berbagi dan mempromosikan praktek terbaik 

dalam mengatasi resiko bisnis dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang muncul 

tantangan bisnis masa depan dengan adanya degradasi lingkungan serta ancaman ketersediaan 

sumberdaya alam. Perkumpulan juga berperan sebagai mitra bagi pemerintah dan masyarakat 

dengan memberikan masukan dan solusi dunia usaha bagi kebijakan publik Indonesia dalam isu 

terkait pembangunan keberlanjutan. Asosiasi ini diprakarsai oleh 6 perusahaan pendiri yaitu PT. 

Bakrie Telecom, Tbk., PT Bank Negara Indonesia(Perseroan) Tbk., PT. Medco Power Indonesia, 

PT. Holcim Indonesia Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Riau Andalan Pulp 

Paper. 

 

B. Visi dan Misi  

Visi: Perkumpulan percaya bahwa pembangunan berkelanjutan akan membuat perusahaan lebih 

kompetitif dan tangguh serta mampu beradaptasi di dunia yang cepat berubah, dan lebih siap 

menghadapai tantangan masa depan. 

Misi Perkumpulan adalah: 

- Menjadi organisasi yang memimpin advokasi bisnis dalam pembangunan berkelanjutan; 

- Berpartisipasi dalam pembangunan kebijakan untuk menciptakan kerangka kondisi bagi 

bisnis agar secara efektif berkontribusi terhadap perkembangan manusia yang 

berkelanjutan; 

- Membangun dan mempromosikan kasus bisnis untuk pembangunan berkelanjutan; 

- Mendemonstrasikan kontribusi bisnis terhadap solusi pembangunan berkelanjutan dan 

berbagi praktek terdepan diantara para anggota; 
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- Berkontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan untuk kebangkitan bangsa 

Indonesia.  

 

 

C. Pendekatan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan kemajuan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini 

tanpa mempertaruhkan kelangsungan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, 

juga merupakan pendekatan yang bertanggung jawab bagi generasi mendatang. Melakukan 

pembangunan yang berkelanjutan akan membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif, ulet dan 

mudah beradaptasi dengan dunia yang cepat berubah, dan lebih siap menghadapi masa depan. 

Perusahaan-perusahaan seperti ini akan menjadi pemenang dan mampu mempertahankan 

pelanggan dan sukses dalam pasar utama. Pembangunan yang berkelanjutan juga membantu 

perusahaan dalam mempertahankan sumber daya manusia yang terbaik, dan mampu membuat 

mereka menjadi lebih menarik bagi para calon investor dan pemberi jaminan, sekaligus 

mengurangi resiko pelanggaran peraturan dan kewajiban lainnya. Untuk itu, PERKUMPULAN 

menggunakan pendekatan holistik untuk tetap membawa karakteristik bisnis dalam menjaga 

keberlangsungan lingkungan yang memberikan nilai sosial guna mengukur nilai sebenarnya dari: 

- Keuangan 

- Dampak sosial 

- Sumberdaya alam. 

Pendekatan holistik dari ketiga nilai ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk inisiatif dan 

program dalam jangka waktu dan bentuk yang tidak terbatas namun disatukan dalam tema 

tertentu. 

 

D. Kegiatan  

Program dan tema dalam inisiatif serta program strategis Perkumpulan selanjutnya disusun 

dalam bentuk proyek atau kegiatan yang dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Proyek 

Proyek-proyek Perkumpulan diidentifikasi dan dikembangkan dalam bentuk kegiatan yang 

lebih spesifik yang melibatkan satu atau lebih perusahan melalui sub-kelompok terbatas 

namun terindentifikasi. Proyek-proyek yang dikembangkan memiliki batasan waktu dengan 

hasil terarah serta memungkinkan kolaborasi dengan pihak ketiga dan sumber pembiayaan 

dari luar selain iuran anggota. Kegiatan ini merupakan inisiatif yang praktis, bersumber pada 

riset independen untuk mengetahui bagaimana industri-industri kritis dapat memenuhi 

tantangan keberlanjutannya, seperti: 

 Indonesia Vision 2050 

 Energy Efficiency in Building  

 CSR implementation 
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 Pengembangan model bisnis berkelanjutan, dll. 

 

2. Advokasi 

Perkumpulan  ingin berpartisipasi  dalam berbagai debat guna membentuk agenda kebijakan 

untuk keberlanjutan dan daya saing dengan menyediakan atau menjadi bagian dari kertas 

posisi sektor swasta atau rekomendasi kebijakan, dialog interaktif,  merespon dokumen 

konsultasi pemerintah dan inisiatif untuk memimpin kalangan bisnis, diantaranya: 

 Memberikan suara dan masukan dari dunia usaha secara kolektif dalam rangka 

memperbaiki kebijakan public dan regulasi terkait praktek bisnis berkelanjutan. 

 Memberikan pengaruh pada hasil kebijakan dan kesepakatan bilateral untuk 

memposisikan pengembangan dan inovasi dunia usaha. 

 

3. Peningkatan Kapasitas 

Perkumpulan berinisiatif dan mempromosikan program peningkatan kapasitas seperti 

pelatihan, workshop dan seminar untuk mempercepat integrasi pembangunan berkelanjutan 

menjadi praktek di dunia usaha.  Program peningkatan kapasitas ini umumnya bertujuan 

untuk memberikan pelatihan bagi para pemimpin perusahaan dan seluruh jajaran dalam 

perusahaan tentang tantangan bisnis masa depan melalui; 

 Mengadakan workshop, seminar dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian 

perusahaan dalam menangani isu tentang bisnis berkelanjutan, termasuk mengejar 

mengadopsi pengetahuan global tentang bisnis yang bertanggung jawab. 

 Menfasilitasi program kolaborasi antara para anggota dan saling berbagi pengalaman. 

 Memonitor praktek terbaik tentang keberkelanjutan di tingkat global melalui WBCSD dan  

memperluas pengetahuan ini untuk manfaat para anggota. 

 Mendokumentasikan pencapaian dan solusi bisnis perusahaan anggota untuk 

penyebarluasan pengetahuan dan replikasi serta meningkatkan praktek bisnis 

bertanggung jawab secara lebih luas. 

 

E. Sekretariat 

1. Lokasi Kerja, Kantor Sekretariat dan Waktu Kerja 

 Kantor Perkumpulan berlokasi di Gedung Menara Duta Wing B Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna 

Said Kav B-9 Jakarta Selatan. No Telp:021-5290 1941; 021-5290 1942; Fax:021-5290 

1949 

 Kantor Perkumpulan merupakan lokasi kerja utama seluruh staf sekretariat dan berbagai 

kegiatan Perkumpulan. 

 Lokasi kerja di luar kantor Perkumpulan dapat dipertimbangkan sesuai dengan 

kepentingannya dan seijin dari Direktur Eksekutif yang didahului dengan pemberitahuan 

baik secara lisan maupun tertulis. 
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 Waktu Kerja: Senin – Jumat Pukul 08.30 s/d 17.30 WIB 

 Minimal kehadiran 95% dari seluruh hari kerja setelah dipotong hari libur Nasional dan 

hak cuti tahunan. 

 

2. Hari Libur dan Hari Besar Lainnya 

 Hari libur dan hari raya/besar yang diberlakukan adalah sesuai dengan kalender nasional 

Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 Hari libur lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Indonesia bersifat tidak 

mengikat dan akan disesuaikan dengan kegiatan dan operasional PERKUMPULAN. 

 Hari libur lainnya yang berhubungan langsung dengan hari raya yang diberlakukan 

pemerintah dapat dipertimbangkan untuk diberlakukan kepada pegawai sekretariat yang 

kemudian akan diperhitungkan dengan waktu cuti staf sekretariat PERKUMPULAN dan 

hanya dapat diputuskan oleh Direktur Eksekutif. 

 

3. Lembur  

 Organisasi tidak memperhitungkan pembayaran lembur pegawai namun dapat 

diperhitungkan melalui dan berdasarkan konteks kegiatan dan pembiayaan proyek 

tertentu atau disebut insentif proyek (Lampiran 1) dan berdasarkan 

permintaan/kebutuhan tambahan jam kerja yang telah direncanakan sebelumnya. 

 Lamanya waktu lembur harus dilaporkan melalui lembaran khusus (Overtime Worksheet,  

Lampiran 2) 

 Waktu lembur dibatasi maksimal hingga pukul 22.00 untuk setiap hari kerja atau 

maksimal 16 jam waktu lembur setiap minggunya 

 Bilamana harus mengadakan lembur karena pekerjaan yang tidak dapat dihindari, maka 

Perkumpulan harus memberikan kompensasi penggantian biaya transportasi atau taksi 

dan makan malam bagi pegawai yang bekerja lewat dari jam 19.00. 

 

4. Etika Kerja – sexual harassment, tata cara berpakaian, larangan merokok, etika profesional 

 PERKUMPULAN akan memberlakukan peringatan keras dan tindakan tegas untuk setiap 

tindakan yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual. 

 Pakaian kerja yang dikenakan adalah busana kerja formal bebas dan rapih yang 

mengandalkan etika berpakaian umum. Pada hari Jumat diperkenankan menggunakan 

pakaian casual rapih atau batik. 

 Seluruh ruang kantor dan kerja Perkumpulan adalah ruangan bebas rokok dan hanya 

diperkenankan untuk merokok pada area yang diperkenankan oleh manajemen gedung. 

 Seluruh pegawai Perkumpulan harus memperhatikan etika profesional yang berlaku di 

area interaksi profesional dan tidak mengabaikan norma-norma sosial yang ada. 
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5. Fasilitas Kantor 

Fasilitas kantor diberikan kepada setiap pegawai sekretariat berdasarkan kepantasan dan 

kelayakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan kerja di masing-masing posisi, yang dapat 

berupa: 

 Meja kantor 

 Komputer dan jaringan internet 

 Line telepon (extension) 

 Ruang Pertemuan  

Fasilitas kantor dan alat pekerjaan lainnya yang berbeda dari daftar tersebut mungkin akan 

diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan untuk kegiatan proyek berjangka tertentu 

dimana fasilitas kantor dan alat pekerjaan dapat disatukan dalam kompensasi gaji pegawai.  

 

6. Fasilitas Dapur 

Fasilitas dapur bersih disediakan untuk kenyamanan seluruh staf sekertariat dan untuk 

digunakan untuk mendukungan kenyamanan kerja. Kebutuhan standar seperti air putih dan 

peralatan makan sepantasnya juga disediakan di dapur bersih. 

 

7. Fasilitas Kamar Mandi 

Fasilitas Kamar Mandi adalah sesuai dengan fasilitas gedung yang disediakan untuk 

digunakan dan dijaga secara bersama-sama, sementara pemeliharaan rutin diberikan oleh 

pengelola Gedung Menara Duta. 

 

8. Fasilitas Sholat 

Organisasi tidak menyediakan area dan fasilitas sholat khusus di dalam kantor Perkumpulan 

bagi pegawai beragama islam. Namun demikian, manajemen gedung menyediakan fasilitasi 

mushola untuk digunakan bersama.  
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9. Struktur Perkumpulan dan Sekretariat Pelaksana 

Susunan Perkumpulan adalah merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sementara susunan sekertariat  pelaksana didesain 

dengan struktur ideal dan dapat dipernuhi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Perkumpulan.   

 

Member Council 

Executive 
Committee 

Secretary General/ 

Executive Director 

Program Development 
Manager 

Member 
Relation Officer 

Outreach & 
Engagement Officer 

IT Officer 

Senior 
program 
Officer 

Project Manager(s) 

Consultant /Project 
Team 

Project Officer(s) 

Consultant /Project 
Team 

Project Assistant 

Treasurer 

Finance , Accounting and GA 
Manager 

Project Finance 
Officer 

Finance Officer 

AccountingOfficer 
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10. Struktur Pengendalian dan Distribusi Tanggung Jawab Sekertariat Pelaksana 

Pada dasarnya struktur organisasi menggambarkan elemen-elemen yang terdapat dalam 

organisasi dan menarik hubungan antar elemen tersebut. Struktur organisasi yang baik tentu 

harus mendukung pencapaian tujuan dan juga harus menggambarkan adanya pemisahan 

tugas dan fungsi antara bagian pelaksana dan bagian pengawasan. 

a. Direktur Eksekutif/Executive Director 

b. Manajer Pengembangan Program/Program Development Manager 

c. Manajer Proyek/Project Manager 

d. Manajer Keuangan, Akunting dan Umum/Finance, Accounting and General Affairs 

Manager 

 

11. Peran dan Tugas Pokok beberapa elemen dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Direktur Eksekutif 

a.1. Peran Direktur Eksekutif 

 Peran strategis yaitu menyediakan kepemimpinan dan melaksanakan visi dan 

misi strategis serta arahan Rapat Umum Anggota dan Dewan Pengurus (Komite 

Eksekutif) sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Perkumpulan, termasuk 

kepemimpinan dan inspirasi bagi staf, petugas, konsultan dan untuk memastikan 

visi bersama dan rasa tujuan di setiap tingkat. 

 Peran teknis yaitu mengembangkan program Perkumpulan dan membuat 

kontribusi terbaik untuk tujuan jangka panjang termasuk mengembangkan dan 

menumbuhkan budaya organisasi yang menarik, mempertahankan dan 

memotivasi staf, petugas, konsultan, dan di mana individu terus berusaha untuk 

belajar dan untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri dan kinerja Perkumpulan 

secara keseluruhan. 

 Peran pendukung yaitu mempersiapkan Dewan Pengurus dalam distribusi 

informasi atas perkembangan Perkumpulan dan mempersiapkan Dewan 

Pengurus dalam menyampaikan pertanggungjawaban Perkumpulan pada 

berbagai mekanisme pengorganisasian yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. 

 Peran publik yaitu mewakili organisasi dan bertindak sebagai juru bicara di 

fungsi publik, pertemuan dan media, termasuk berpartisipasi dalam pertemuan-

pertemuan nasional dan internasional serta diskusi dengan para dari pemangku 

kepentingan lainnya yang sesuai dengan visi dan misi Perkumpulan. 

 

a.2. Tugas Pokok Direktur Eksekutif 
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 Menjalankan dan mengelola sekertariat, monitor dan meninjau berbagai 

program, proyek dan inisiatif yang telah ditetapkan PERKUMPULAN melalui 

mekanisme yang berlaku sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga serta hasil Rapat Umum Anggota Tahunan. 

 Memastikan bahwa Perkumpulan memenuhi semua tanggung jawab hukum dan 

peraturan hukum dan menjaga komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk 

setiap kegiatan yang mungkin memiliki implikasi hukum bagi Dewan atau 

anggota dewan secara individu. 

 Memberikan laporan berkala kepada Dewan Pengurus mengenai status 

Perkumpulan dan kemajuan terhadap rencana yang telah disepakati, tujuan 

strategis dan kebijakan yang akan dan telah diambil, termasuk kinerja keuangan 

secara keseluruhan dari Perkumpulan dan memastikan bahwa sistem keuangan 

dan audit yang tepat berada di tempat. 

 Melaksanakan pertemuan tahunan dengan semua anggota untuk membahas 

secara terbuka kemajuan, kegiatan yang sedang berlangsung, rencana program 

dan pertanggungjawaban Perkumpulan. 

 Memimpin proses rekrutmen, manajemen, pelatihan dan pengembangan staf 

dan relawan yang sesuai dengan praktek kerja yang baik dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan Perkumpulan. 

 Mengembangkan profil publik Perkumpulan dan membina hubungan yang tepat 

dan produktif dengan berbagai organisasi non-pemerintah, organisasi media, 

dan pemerintah, hukum dan badan-badan swasta terkait. 

a.3. Kualifikasi Direktur Eksekutif 

 Minimal pendidikan sarjana di bidang pembangunan; 

 Minimal 5 tahun pengalaman kerja di tingkat direktur atau 10 tahun 

pengalaman kerja di tingkat manajerial 

 Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun pengalaman dalam sebuah organisasi 

terkemuka atau departemen yang terkait dengan pengembangan busines 

atau pembangunan berkelanjutan. 

 Kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain, dan untuk 

menyatukan individu dengan komitmen pribadi yang kuat. 

 Kemampuan intelektual tinggi termasuk kemampuan analisis dan 

kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menilai pilihan dan membuat 

keputusan yang tepat waktu. 

 Kemampuan untuk mengembangkan tujuan, berani dan visioner dan rencana 

strategis jangka panjang. 

 Kemampuan untuk menerjemahkan rencana strategis dalam bentuk 

operasioal kerja dan memastikan distribusi kerja. 
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 Kemampuan untuk menyajikan sebuah argumen koheren dan persuasif dan 

bernegosiasi secara efektif 

 Fleksibilitas dan kemampuan untuk mengelola situasi yang cepat berubah 

tegas dan efektif. 

 

b. Manajer Pengembangan Program 

b.1. Peran Manajer Pengembangan Program 

 Peran strategis yaitu memberikan masukan strategis kepada Direktur 

Eksekutif dalam mengidentifikasi program dan inisiatif yang dapat 

dilaksanakan Perkumpulan termasuk mengidentifikasi peluang kerjasama dan 

kemitraan. 

 Peran teknis yaitu memberikan masukan teknis dalam setiap penyusunan 

program dan inisiatif dan menjaga konsistensi program dalam 

implementasinya sesuai perencanaannya. 

 Peran pendukung yaitu mewakili Direktur Eksekutif apabila ditugaskan serta 

memberikan dukungan pengawasan terhadap staf dibawahnya serta 

berkoordinasi dengan Manajer Proyek sesuai kebutuhan. 

 

b.2. Tugas Pokok Manajer Pengembangan Program 

 Bekerja dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif dalam 

membangun program – program berdasarkan arahan yang diberikan 

 Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan program dan pengelolaan 

implementasi program dan inisiatif Perkumpulan 

 Memberikan masukan teknis yang diminta dan diperlukan. 

 Membangun kemitraan dengan berbagai pihak eksternal mulai dari NGO, 

Pemerintah, akademisi, dan sektor business yang mempunyai hubungan 

dengan issue pembanguan berkelanjutan 

b.3. Uraian Tugas Manajer Pengembangan Program 

 Membuat Term of Reference dari berbagai rencana penyusunan program 

baru serta menyediakan pengetahuan atau knowledge yang berhubungan 

dengan program tersebut melalui berbagai metodology seperti research desk 

ataupun survey lapangan. 

 Membuat Term of Reference dalam penyusunan struktur program dan inisiatif 

perkumpulan, termasuk pembentuan Kelompok Kerja atau satuan tugas yang 

dibutuhkan.  
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 Berkoordinasi dengan berbagai stake holder untuk sebuah inisiasi program 

serta mengidentifikasi expert dan knowledge resources yang berhubungan 

dengan jenis program yang akan dibangun. 

 Bertindak dan bertanggung jawab secara teknis dalam pembentukan sebuah 

satuan kerja yang dibentuk kemudian mengawasi dan memastikan satuan 

kerja berjalan dengan baik   

 Membuat laporan rutin  (progress report) kepada Direktur Eksekutif atau 

laporan lain yang diperlukan untuk setiap program yang sedang dibangun 

atau yang sudah berjalan 

 Melakukan evaluasi kinerja program yang sudah berjalan dan melakukan 

feasibitlty study untuk program yang akan di bangun.  

 Melakukan pemutakhiran berbagai isue mikro terkait sustainable development 

seperti energy, water, waste, biodiversity dan ekosistem, green house gas 

emission dan lain lain   

b.4. Kualifikasi Manajer Pengembangan Program 

 Minimal sarjana di bidang-bidang terkait ilmu hukum, ilmu lingkungan dan 

ilmu sosial; 

 Minimal 7 (Tujuh) tahun pengalaman yang relevan kerja dalam peran teknis, 

penelitian dan keterampilan teknis di bidang yang relevan. 

 Kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, memantau dan 

pekerjaan secara terencana. 

 Kemampuan untuk merencanakan dan mengatur tugas dan alur kerja. 

 Kemampuan untuk membangun dan membina hubungan kerja dengan para 

pemangku kepentingan. 

b.5. Uraian Tugas Staf Senior Pengembangan Program 

 Membantu Manajer Pengembangan program dalam mengidentifikasi program 

PERKUMPULAN secara internal maupun eksternal dibawah kegiatan proyek 

atau program kemitraan 

 Memberikan input melalui inisiasi berbagai program yang dapat diusulkan 

untuk dilakukan oleh perusahaan anggota.  

 Bekerjasama dan membantu Program Development Manager (PDM) dalam 

menentukan rencana rencana inisiasi program dan proyek Perkumpulan baik 

secara strategis hingga pembentukan satuan kerja dan implementasi dari 

sebuah inisiatif program.  
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b.6. Uraian tugas Pokok Staf Hubungan Anggota/Member Relation Officer 

 Memberikan informasi yang dibutuhkan anggota, Perkumpulan, dan staf  

 Memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk konsep serta dalam 

pelaksanaan teknis bagi perusahaan anggota dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang mempromosikan praktek-praktek pembangunan berkelanjutan 

baik melalui keterlibatan sebagai penyelenggara, ataupun dalam 

menghubungkan perusahaan anggota kepada pihak lainnya 

 Membantu proses pendaftaran keanggotaan, memberikan informasi layanan 

yang diberikan serta manfaat keanggotaan  

 

b.7. Uraian Tugas Pokok Staf Outreach and Engagement Officer 

 Mendukung pengembangan kebijakan, strategi, rencana dan pelaksanaan 

kegiatan Perkumpulan yang berkaitan dengan pemangku kepentingan; 

 Berkontribusi pada pengembangan rencana, strategi, dan pemantauan 

program dan kegiatan Perkumpulan; 

 Berkontribusi pada pembentukan dan penguatan pengetahuan Perkumpulan; 

 Memfasilitasi pembentukan pengelolaan pengetahuan dan pemanfaatannya 

 

b.8. Uraian Tugas Staf Information dan Teknologi (IT) 

 Melakukan maintenance hardware & software 

 Melakukan maintenance jaringan LAN 

 Memastikan fasilitas kerja (komputer, printer, dsb) dapat digunakan dengan 

baik 

 Pemeliharaan dan update website 

 

c. Manajer Proyek 

c. 1. Peran Manajer Proyek 

 Peran strategis yaitu memberikan masukan strategis kepada Direktur 

Eksekutif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan desain jangka 

panjang dari berbagai proyek yang telah disetujui. 

 Peran teknis yaitu memberikan masukan teknis dalam setiap perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring proyek. 

 Peran pendukung yaitu mewakili Direktur Eksekutif apabila ditugaskan dalam 

konteks proyek yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan 

dukungan pengawasan terhadap staf proyek dibawahnya serta berkoordinasi 

dengan Manajer Pengembangan Program sesuai kebutuhan. 
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c.2. Tugas Pokok Manajer Proyek 

 memberikan dukungan teknis dan informasi ke Sekretariat IBCSD terkait 

Sosial dan Lingkungan strategi, konsep pembangunan berkelanjutan dan 

strategi, praktek inklusi bisnis dan peraturan pemerintah yang terkait dengan 

kegiatan pengembangan bisnis di Indonesia. 

 

c.3. Uraian Tugas Manajer Proyek 

 Mengawasi pelaksanaan proyek sehari-hari dan memastikan pencapaian 

target yang dituangkan dalam rencana kerja proyek 

 Memimpin dan mengawasi tim proyek, membangun tim koherensi dan 

menetapkan peran yang jelas dan tanggung jawab antara anggota tim 

 Memantau kinerja proyek yang berorientasi pada hasil laporan kemajuan  

 Mengimplementasikan rencana kerja proyek dan memastikan bahwa 

implementasi proyek masih dalam rencana kerja yang disetujui 

 Mengambil kepemimpinan dalam menghasilkan produk pengetahuan seperti 

praktik terbaik (best practices) dan pelajaran untuk berbagi pengetahuan 

 

c.4. Kualifikasi Manajer Proyek 

 Minimal sarjana di bidang-bidang terkait ilmu hukum, ilmu lingkungan dan 

ilmu sosial; 

 Minimal 7 (Tujuh) tahun pengalaman yang relevan kerja dalam peran teknis, 

penelitian dan keterampilan teknis di bidang yang relevan. 

 Kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, memantau dan 

pekerjaan secara terencana. 

 Kemampuan untuk merencanakan dan mengatur tugas dan alur kerja. 

 Kemampuan untuk membangun dan membina hubungan kerja dengan para 

pemangku kepentingan 

c.5 . Uraian Tugas Staf Proyek 

 Membantu pelaksanaan proyek dalam koridor kerja tertentu dan sesuai 

dengan cakupan kerja yang tertera di dalam kontrak kerja. 

 Memberikan kontribusi sesuai dengan instruksi Manajer proyek atau tugas 

lain yang tertera pada rencana kerja proyek.  

 Melaporkan hasil kerja sesuai dengan mekanisme proyek yang ditetapkan 

oleh pengendali proyek Perkumpulan atau Manajer proyek yang ditugaskan.  

c.6. Uraian tugas Asisten proyek 
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 Memberikan dukungan administratif dan logistik dari kegiatan proyek untuk 

selanjutnya mengiformasikan dan mengkoordinasikan dengan pengendali 

proyek di dalam Sekretariat Perkumpulan. 

 Memberikan asistensi pada kegiatan proyek sesuai dengan kegiatan 

 Memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Pengendali proyek 

Perkumpulan atau Manajer proyek yang ditugaskan.  

 

d. Manajer Keuangan 

d.1. Peran Manager Keuangan: 

▪ Peran Strategis, yaitu peran untuk memberikan pengaruh positif pada status 

dan performa organisasi, melalui penyajian Laporan Keuangan secara cepat 

dan akurat, sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Pasal 45 

(PSAK 45) dan Format Laporan Keuangan dari Lembaga Donor (Lembaga 

Keuangan). 

▪ Peran teknis, yaitu peran untuk meningkatkan kinerja pimpinan melalui 

pembuatan istem dan prosedur keuangan yang cocok dengan karakteristik 

Organisasi. 

▪ Peran pendukung, yaitu peran untuk memberikan manfaat positif kepada 

anggota lainnya melalui pendistribusian informasi keuangan. 

d.2. Tugas Pokok Manager Keuangan: 

▪ Bersama Bendahara Perkumpulan membuat rencana anggaran untuk 

kegiatan organisasi. 

▪ Melayani kebutuhan keuangan untuk kegiatan operasional Organisasi 

Perkumpulan. 

▪ Membuat laporan keuangan Organisasi Perkumpulan, baik laporan keuangan 

INTERNAL maupun laporan keuangan EKSTERNAL. 

▪ Mengkoordinir pekerjaan bagian keuangan dan kasir kas kecil. 

▪ Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bendahara. 

d.3. Uraian Tugas Manager Keuangan: 

 Menyusun SOP Keuangan kantor pusat. 

 Mendesain formulir-formulir keuangan antara lain : formulir bukti kas, 

formulir bukti bank, formulir permohonan dan pertanggung jawaban uang 

muka, formulir perjalanan dinas, formulir pembayaran gaji, dan formulir 

keuangan lainnya. 
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 Menjelaskan fungsi dan tata-cara penggunaan formulir tersebut kepada staf 

Keuangan, Kasir Kas Kecil dan Staf Pembukuan. 

 Membuat Anggaran Tahunan dan Anggaran Proposal bersama Bendahara. 

 Mensupervisi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Staf Keuangan, Kasir 

Kas Kecil dan Staf Pembukuan. 

 Membuat Penggajian untuk Staf dan karyawan. 

 Menyusun Laporan Keuangan Program sesuai dengan Format yang diminta 

oleh Lembaga Donor. 

 Menyusun Laporan Keuangan INTERNAL yang terdiri dari: 

- Laporan Posisi Keuangan/Neraca. 

- Laporan Aktivitas. 

- Laporan Arus Kas. 

 Menyusun Laporan Keuangan Organisasi Perkumpulan untuk Kepentingan 

Perpajakan. 

 Memberikan informasi dan laporan tertulis kepada Bendahara mengenai 

perkembangan dan posisi keuangan Organisasi Perkumpulan. 

 Memberikan pelatihan mengenai pembukuan dan keuangan kepada lembaga 

atau departement dibawah Organisasi Perkumpulan jika diminta. 

 

d. 4. Kualifikasi Manajer Keuangan: 

▪ Pendidikan minimal D3 Akuntansi; 

▪ Menguasai masalah keuangan dan akuntansi, khususnya yang berkaitan 

dengan organisasi nirlaba;  Menguasai Perpajakan;  

▪ Berpengalaman dibidangnya minimal 3 tahun di bidang keuangan dan 

akuntanasi; 

▪ Mampu mengoperasikan komputer (MS Word, Excel, Power Point, Internet); 

▪ Mampu melakukan assessment, monitoring dan audit keuangan; 

▪ Berdedikasi terhadap Organisasi Perkumpulan; 

▪ Teliti dan rapi dalam bekerja; 

▪ Berpengalaman mengkoordinir tim minimal 2 orang dalam jangka waktu 

sedikitnya 1 tahun. 

d.5  Uraian Tugas Staf Keuangan (Finance) 

▪ Menyiapkan Bukti Penerimaan Bank untuk penerimaan dana secara tunai. 

▪ Menyiapkan Bukti Penerimaan Bank untuk penerimaan dana yang masuk ke 

rekening Bank Organisasi Perkumpulan (via transfer). 
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▪ Menyiapkan Permohonan Permintaan Kebutuhan Dana kepada Bendahara 

(Keuangan) dan atau Sekretaris dan Ketua Organisasi. 

▪ Menyiapkan Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran secara tunai. 

▪ Menyiapkan Cek, Bilyet Giro dan Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran 

atau pengeluaran dana dari rekening bank. 

▪ Meminta tandatangan pada Cek atau Bilyet Giro kepada yang berwenang 

memberikan otorisasi pengeluaran dana dari bank. 

▪ Meminta tandatangan Bukti Penerimaan Bank dan Bukti Pengeluaran Bank 

dari pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi. 

▪ Mencatat Bukti Penerimaan Bank dan Bukti Pengeluaran Bank pada Buku 

Bank. 

▪ Memverifikasi kesesuaian antara bukti pendukung dengan pertanggung 

jawaban penggunaan uang muka oleh pengguna. 

▪ Merapikan bukti pendukung baik bukti pendukung internal maupun eksternal. 

▪ Memberi stempel ”LUNAS” pada bukti pendukung eksternal. 

▪ Menyerahkan bukti internal (Pengeluaran Bank dan Penerimaan Bank) 

beserta bukti pendukung eksternal kepada Staf Pembukuan. 

▪ Memfotocopy Cek danmenguangkan Cek ke Bank. 

d.6. Uraian Tugas Kasir Kas Kecil 

▪ Menyiapkan Bukti Penerimaan Kas untuk penerimaan dana secara tunai. 

▪ Menyiapkan Bukti Pengeluaran Kas untuk pembayaran secara tunai. 

▪ Meminta tandatangan Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas dari 

pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi. 

▪ Mencatat Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas pada Ikhtisar 

Pengeluaran Kas Kecil. 

▪ Memverifikasi kesesuaian antara bukti pendukung dengan pertanggung 

jawaban penggunaan ”bon sementara” oleh pengguna. 

▪ Merapikan bukti pendukung baik bukti pendukung internal maupun eksternal. 

▪ Memberi stempel ”LUNAS” pada bukti pendukung eksternal. 

▪ Menyiapkan Form Bon Permintaan Uang untuk Pengisian Kembali Dana Kas 

Kecil. 

d.7 Uraian tugas Staf Akuntansi  (Accounting) 
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▪ Membukukan transaksi keuangan Organisasi. 

▪ Melakukan rekonsiliasi bank setiap bulan. 

▪ Mengurus Laporan Pajak Organisasi. 

▪ Melakukan pemeriksaan fisik atas barang-barang Inventaris Organisasi. 

▪ Meng-administrasikan seluruh dokumen keuangan Organisasi berikut bukti-

bukti pendukungnya. 

▪ Membantu Manajer Keuangan untuk membuat Laporan Keuangan Organisasi 

dan Laporan Keuangan Program untuk Lembaga Donor. 


