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BAB VI 

KEMITRAAN DAN KERJASAMA PERKUMPULAN 

 

A. Dasar Pemikiran 

Pilar utama Perkumpulan adalah kemitraan dengan multi pihak yang tidak bersinggungan dengan 

kasus hukum yang sedang berlangsung atau belum diselesaikan. Kemitraan dan kerjasama adalah 

norma yang dijalankan Perkumpulani sejak pendirian dan pembentukannya hingga proses fasilitasi 

implementasi pelaksanaan program, proyek, inisiatif dan kegiatan. Selain kemitraan dengan dunia 

usaha, pemerintah dan masyarakat, kemitraan dengan lembaga donor dan lembaga pembanguan 

nasional da internasional juga memegang peranan yang sangat penting 

Kemitraan adalah hubungan setara antara 2 pihak atau lebih, yang didasarkan atas kesetaraan, 

keterbukaan, saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Dalam konteks  Perkumpulan, 

kemitraan adalah suatu bentuk hubungan yang harus dituangkan dalam dokumen formal namun 

tidak memiliki ikatan hak dan kewajiban dengan konsekuensi hukum, antara perkumpulan-individu, 

perkumpulan-kelompok/organisasi untuk mencapai suatu tugas dan tujuan tertentu. Kemitraan 

ditunjukkan melalui dokumen formal seperti Nota Kesepahaman atau Memorandum of 

Understanding (MoU), Note Kesepakatan atau Letter on Intent (LOI). Dasar kemitraan adalah: 

1. Kesamaan minat dan kepentingan 

2. Saling memberikan kepercayaan dan penghormatan 

3. Tujuan yang dapat dijelaskan dan terukur 

4. Kesediaan untuk saling memberikan waktu, tenaga dan sumberdaya yang diperlukan dengan 

sebaik-baiknya. 

Kerjasama adalah suatu kesepakatan yang melibatkan 2 pihak atau lebih untuk mewujudkan tujuan 

tertentu secara bersama-sama melalui pembagian tugas, peran dan tanggung jawab yang jelas 

dalam proses pencapaian hasil yang disepakati. Dalam konteks Perkumpulan, kerjasama harus 

dituangkan secara formal melalui dokumen atau kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh para 

pihak dimana mekanisme hak dan kewajiban diatur secara mengikat, jelas dan terukur. Model 

kerjasama dapat diatur sedemikian rupa untuk: 

1. Mempermudah pencapaian dan keberhasilan yang disepakati 

2. Masing-masing pihak memberikan kontribusi teknis tertentu sesuai kesepakan pembagian tugas, 

peran dan tanggung jawab. 

3. Mengatur kebijakan yang dapat mendukung pencapaian dan keberhasilan yang diinginkan 

4. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dukungan yang terukur 
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5. Proses dan hasil terdokumentasi untuk tujuan pelaporan masing-masing pihak yang 

bekerjasama 

 

B. Jenis Kemitraan dan Kerjasama 

1. Non Finansial  

2. Finansial 

3. Berjangka pendek (1-2 tahun) 

4. Berjangka panjang (di atas 3 tahun) 

 

C. Pihak-pihak dalam Kemitraan dan Kerjasama  

1. Swasta Anggota 

Dalam menjalankan pelayanan kepada perusahaan anggota IBCSD, Perkumpulan dapat 

mengadakan kegiatan bersama sama dengan perusahaan anggota secara individu atau beberapa 

perusahaan anggota dengan bentuk kemitraan atau kerjasama yang memperhitungkan peran 

peran dan kontribusi perusahaan sebagai anggota 

 

2. Swasta bukan Anggota 

Dalam memperkuat program dan inisiatifnya, Perkumpulan dapat menjalin kemitraan dan 

kerjasama dengan pihak swasta non anggota melalui keanggotaan pada proyek dengan 

pengaturan sebagai berikut: 

a. Sebuah perusahaan dapat menjadi anggota Proyek Perkumpulan untuk jangka waktu 

terbatas satu tahun, hanya melalui undangan dari Perkumpulan, dan setelah persetujuan 

terlebih dahulu dari Dewan Pengurus atau Eksekutif Komite.  

b. Anggota proyek akan membayar biaya proyek yang telah di desain dan ditentukan oleh 

Sekertariat Pelaksana, ditambah biaya administrasi 15%, namun tidak membayar biaya 

keanggotaan Perkumpulan.  

c. Anggota proyek dapat mengakses manfaat dari keanggotaan Perkumpulan, termasuk 

menghadiri pertemuan Dewan dan Liaison Delegate, dan akses ke pertemuan lain yang 

diadakan oleh Perkumpulan. 

d. Pada akhir satu tahun sebagai Anggota Proyek, perusahaan harus melangkah ke 

keanggotaan Perkumpulan secara penuh atau meninggalkan proyek tersebut. 

e. Keanggotaan Proyek berjalan selama satu tahun kalender, dari tanggal penandatanganan 

sebagai anggota proyek. Setelah satu tahun, anggota proyek harus bergabung dengan 

Perkumpulan sebagai anggota penuh, membayar pro-rata untuk sisa tahun keanggotaan 

Perkumpulan (tahun kalender), atau keanggotaan proyek akan berakhir. 
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f. Anggota Perkumpulan atau anggota yang telah meninggalkan Perkumpulan kurang dari 5 

tahun tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota proyek. 

g. Anggota proyek harus mampu menunjukkan keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai dari 

Perkumpulan kecuali telah menjadi anggota Perkumpulan yang harus selaras dengan syarat 

keanggotaa Perkumpulan. 

 

3. Sektor Publik dan Pemerintah Indonesia 

Kemitraan dan kerjasama  dengan sektor publik pada dasarnya dipusatkan pada kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Membangun kerangka kebijakan untuk memberikan ruang keterlibatan swasta dalam dialog 

multi pihak bagi isu-isu kebijakan publik. 

b. Peningkatan Kapasitas  

c. Distribusi informasi dan capaian program dan proyek perkumpulan 

 

4. Organisasi Masyarakat Sipil Nasional dan Internasional 

Kerjasama dengan sektor CSO dan masyarakat baik secara langsung baik dengan individu 

maupun kelompok,  merupakan bentuk representasi pihak swasta anggota Perkumpulan dengan 

tiga (3) pola dalam kemitraan sebagai berikut : 

a. Kemitraan dengan CSO: Civil Society Organization  dan Non-Governmental Organizations 

atau LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat non politik.  

b. Kemitraan dengan CBOs : Community Based-Organizations atau KSM : Kelompok Swadaya 

Masyarakat non politik 

c. Kemitraan dengan Individu atau Perseorangan khususnya individu yang dapat berkontribusi 

sebagai penyumbang (donasi) atau dalam bentuk sumbangan waktu dan keahlian secara 

pro-bono(volunteerism). 

 

5. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Nasional dan Internasional 

Untuk memperkuat pengembangan ilmu dalam korelasi kerjanya, Perkumpulan mengembangkan 

kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan non formal di tingkat nasional maupun 

internasional untuk mengkaitkan pengembangan pengetahuan terkait ekonomi, lingkungan dan 

sosial dengan prakteknya di dunia usaha. Kerjasama dengan lembangan pendidikan juga terkait 

pengembangan kapasitas baik pelajar maupun profesional terkait pembangunan berkelanjuta.  

 

6. Lembaga Donor Publik atau Swasta Nasional dan Internasional 
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Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga donor harus dimaknai dengan prinsip kesetaraan, 

saling tergantung dan membutuhkan (interdependence). Lembaga donor biasanya memusatkan 

perhatian pada isu-isu tertentu, dan tidak jarang juga menetapkan prioritas wilayah kerjanya 

pada periode tertentu. Kemitraan dengan lembaga donor harus dimulai dengan pemetaan isu dan 

prioritas tersebut dan akan menyandingkannya dengan rencana strategis perkumpulan sebagai 

dasar dalam menyusun proposal dan membangun kesepakatan bersama. Karakteristik khusus 

masing-masing lembaga donor tersebut, tidak boleh mengaburkan kesepakatan aturan-aturan 

pengelolaan yang sudah ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 

hasil Rapat Umum Anggota Perkumpulan. 

 

D. Jenis Kerjasama Finansial 

1. Kerjasama dengan pemberi kerja 

Pemberi kerja dalam konteks kerjasama finansial adalah pihak-pihak diluar yang memberikan 

tanggung jawab kepada Perkumpulan melalui sekertariat pelaksana untuk menyediakan barang 

dan jasa dengan nilai finansial tertentu guna memenuhi kebutuhan pemberi kerja baik anggota 

maupun non anggota perkumpulan, sebagai akibat dari kontrak kerjasama, dengan pengaturan 

sebagai berikut: 

a. Pemberi kerja adalah parah pihak yang telah diidentifkasikan pada bagian C dengan 

kapasitas untuk menghasilkan kinerja dan pencapaian pembangunan berkelanjutan  

b. Pemberi kerja adalah bukan individu dan merupakan penyelenggara negara atau organisasi 

berbadan hukum di Indonesia maupun di luar Indonesia yang mempekerjakan Perkumpulan 

dengan nilai nominal tertentu yang disepati bersama.  

c. Status hukum dan identitas pajak pihak pemberi kerja harus dijelaskan secara transparan 

pada kontrak kerjasama. 

2. Kerjasama dengan penyedia barang dan jasa 

Penyedia barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Perkumpulan adalah penyedia 

barang dan jasa teknis dari program dan proyek yang dilaksanakan oleh Perkumpulan sebagai 

akibat dari kontrak kerjasama, dengan pengaturan sebagai berikut: 

a. Dapat bekerja di tiga pendekatan Perkumpulan yaitu: Keuangan, Dampak Sosial dan 

Sumberdaya alam untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. 

b. Status hukum dan identitas pajak perusahaan atau individu penyedia barang dan jasa harus 

dijelaskan secara transparan pada penawaran kerjasama yang akan berpengaruh pada 

kesepakatan nilai penyediaan barang dan jasa.  
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c. Penyedia barang dan jasa yang penawarannya telah diterima dan telah diberi surat 

penunjukan serta telah menandatangani surat kontrak kerjasama yang diwakili oleh Direktur 

Eksekutif Perkumpulan sehubungan dengan pekerjaan yang telah disepakati. 

d. Peraturan dan persetujuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam 

dokumen kontrak. 

e. Pembukaan penawaran barang dan jasa baik oleh perusahaan, organisasi atau individu 

diatur sebagai berikut 

- Kegiatan barang dan jasa yang dibiayai oleh dana perkumpulan di atas IDR 

1.000.000.000 harus melalui lelang terbuka (undangan proposal) dengan menggunakan 

media publik seperti koran dan website Perkumpulan. 

- Kegiatan barang dan jasa yang dibiayai oleh dana perkumpulan antara IDR 500.000.000 

sampai dengan IDR 1.000.000.000 dapat dilakukan dengan lelang (undangan proposal)  

baik terbuka maupun terbatas kepada pihak-pihak yang mempunyai rekam jejak 

kerjasama yang baik dengan Perkumpulan dan melalui media internet atau surat 

undangan elektronik maupun fisik.  

- Kegiatan barang dan jasa yang dibiayai oleh dana perkumpulan antara IDR 75.000.000 

sampai dengan IDR 500.000.000 tidak wajib dilakukan melalui lelang terbuka atau lelang 

terbatas, namun dapat dilakukan dengan perbandingan harga minimal 3 pihak.  

- Kegiatan barang dan jasa yang dibiayai oleh dana perkumpulan dibawah IDR 75.000.000 

tidak wajib melalui proses lelang terbuka atau lelang terbatas atau harga pembanding, 

kecuali secara khusus diminta, dan dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung oleh 

Direktur Eksekutif. 

- Bila untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Perkumpulan hanya ada 1 penyedia, 

maka tidak diperlukan pembanding. 

Kerjasama dengan penyedia barang dan jasa diatur sebagai berikut: 

a. Penyedia barang dan jasa bertanggung jawab secara langsung pada pemberi kerja (project 

owner) dan dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi oleh tim supervisi yang dibentuk 

serta dapat melakukan konsultasi yang diperlukan terkait masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan.  

b. Dalam hal harus terjadi perubahan desain kegiatan penyediaan barang dan jasa, harus 

segera dikonsultasikan untuk perubahan yang disetujui oleh pemberi kerja. 

c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan 

dan ditetapkan didalam kontrak kerjasama. 
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d. Menyediakan sumberdaya, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan  alat pendukung 

lain yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan memperhatikan 

waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan. 

e. Bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan penyediaan barang dan jasa yang telah 

disepakati. 

f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadual (time schedule) yang telah disepakati. 

g. Melindungi semua perlengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan 

sampai pada penyerahan pekerjaan. 

h. Memberikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) sesuai dengan permintaan pemberi 

kerja yang tidak terbatas pada laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada yang 

memuat antara lain: 

 Pelaksanaan pekerjaan. 

 Hasil pekerjaan 

 Sumberdaya yang digunakan 

 Keadaan lain-lain. 

3. Kerjasama dengan pemberi dana hibah 

Untuk menjalankan visi dan misinya, Perkumpulan dapat menghimpun, mengelola dan 

menyalurkan dana hibah dari lembaga donor yang disetujui oleh Ketua Perkumpulan. Dalam 

upaya ini, Perkumpulan terus berupaya memperkuat penggalangan sumberdaya untuk 

memperoleh dukungan publik, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan 

lembaga dana multilateral; bilateral; swasta nasional-internasional, dan juga penggalangan dana 

publik untuk pendanaan program Perkumpulan yang dilakukan secara transparan. 

Bentuk kemitraan Perkumpulan dengan donor dapat berupa: 

a. Pembiayaan dan sponsor untuk berbagai event yang IBCSD selenggarakan 

b. Donasi untuk berbagai program Perkumpulan 

c. Pendanaan untuk program-program Perkumpulan dengan mengedepankan pendekatan 

holistik yaitu: Keuangan, Dampak Sosial dan Sumber daya alam untuk pembanguan 

berkelanjutan. 

 

4. Kerjasama dengan pembiayaan bersama  

Dalam rangka melaksanakan program dan strateginya, Perkumpulan dapat melakukan kegiatan 

tertentu secara bersama-sama/persekutuan dengan pihak lain, sebagaimana tertera pada bagian 
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C, dalam berbagai bentuk yang disepakai bersama dan tidak melanggar Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. Dalam hal kerjasama dengan pembiayaan bersama 

harus mempekerjakan penyedia barang dan jasa, sejauh disepakati para pihak dan tidak 

ditentukan lain, maka ketentuan bagian D.2 tentang “Kerjasama dengan penyedia barang dan 

jasa” akan berlaku. 

 

E. Antiterorisme dan Kegiatan Lain yang tidak didukung oleh Perkumpulan 

Perkumpulan tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal-hal berikut: 

1. Terorisme, termasuk pihak-pihak yang mengarah pada kegiatan pembelian senjata atau 

alat berat peperangan (seperti tank, dll) 

2. Rokok, termasuk pihak-pihak yang menyediakan bahan-bahan pembuatan rokok seperti 

tembakau, dll 

3. Obat-obatan terlarang, termasuk pertanian tertentu yang menghasilkan zat adiktif, dan 

penyedia bahan atau pabrik yang menghasilkan obat-obatan terlarang, dan/atau obat-

obatan yang bersifat adiktif  

4. Keberpihakan pada kepentingan politik tertentu 

 

Berdasar prinsip kehati-hatian, Perkumpulan akan melalukan monitoring di setiap awal tahun 

kegiatan serta mengevaluasi kegiatan kemitraan dan kerjasama, serta mengambil langkah yang 

diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak mendukung kegiatan-

kegiatan tersebut di atas. 

 

 

 

 


