
Standar Operasional dan Prosedur  

KOSLATA 
 

BAB I 

SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS 

 

Pasal 1 

Susunan Pengurus 

 

(1) Susunan pengurus Koslata terdiri atas: 

a. Direktur; 

b. Bendahara;  

c. Divisi Pengembangan Sumberdaya; 

d. Divisi Kampanye dan Publikasi; 

e. Divisi Pengorganisasian. 

 

(2) Adapan bagan struktur pengurus adalah sebagai berikut: 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Pasal 2 

Tugas dan Wewenang 

 
Tugas dan wewenang disesuaikan dengan posisi masing-masing personil Pengurus Koslata, 

termasuk di dalamnya office boy. Adapun tugas dan wewenang masing-masing personil 

Pengurus Koslata adalah sebagai berikut : 

 

(1) Direktur : 

a. Tugas dan Tanggung Jawab : 

 Membangun akses jaringan nasional dan internasional; 

 Membangun kerjasama dengan lembaga lain; 

 Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lembaga. 

 Menset up managemen lembaga, merencanakan pengembangan staf  dan konsep 3 

tahunan; 

 Melaksanakan program kegiatan yang dicanangkan dalam Renstra lembaga serta 

mengkoordinir evaluasi dan pelaporan program; 

 Menyelenggarakan rapat tahunan dan tiga tahunan. 

b. Wewenang : 

 Mewakili lembaga dalam bernegosiasi dengan jaringan;  

 Bertindak selaku dan mewakili lembaga; 

Direktur 

Divisi Kampanye 

dan Publikasi 
Divisi 

Pengorganisasian 

Bendahara Divisi 

Pengembangan 

Sumberdaya 



 Memberikan ijin kepada staff yang melakukan cuti; 

 Memberikan teguran kepada staff baik secara lisan maupun tertulis;  

 Reposisi staf. 

 

(2) Bendahara 

a. Tugas : 

 Merencanakan pengeluaran keuangan per bulan; 

 Membuat laporan keuangan setiap bulan; 

 Mempertanggung jawabkan pemakaian dan pemasukan keuangan kepada direktur; 

 Melaporkan pemakaian keuangan proyek kepada koordinator program. 

 

b. Wewenang : 

 Meminta pertanggungjawaban penggunaan dana dari staf lain beserta bukti-bukti; 

 Mengeluarkan uang maksimal Rp. 200.000, - tanpa persetujuan direktur dalam hal 

direktur tidak ditempat; 

 Menahan pencairan gaji staf (yang lalai, tidak/belum mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana) atas persetujuan Direktur. 

 

(3) Kasir 

a. Tugas : 

 Membuat buku bank dan buku kas; 

 Membuat Bukti Pengeluaran bank dan  bukti pengeluaran kas; 

 Membuat Rekapitulasi Pengeluaran kas; 

 Menarik dan menyetor uang ke bank.. 

b. Wewenang : 

 Meminta pertanggungjawaban penggunaan dana dari staf lain beserta bukti-bukti; 

 Mengeluarkan uang kas di bawah Rp. 500.000,- untuk kebutuhan internal/program 

atas persetujuan direktur/koord program. 

 

(4) Divisi Pengembangan Sumberdaya 

a. Tugas : 

 Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan program kegiatan 

yang terkait dengan pengembangan sumberdaya lembaga; 

 Menyusun desain dan mengorganisir research yang terkait dengan advokasi 

lingkungan; 

 Menyusun kurikulum pendidikan, mengorganisir kegiatan pengembangan kapasitas; 

 Menajemen aset. 

b. Wewenang 

 Memberikan penugasan kepada divisi kampanye dan publikasi untuk 

mendokumentasikan suatu kegiatan, mendiseminasikan informasi ke publik;  

 Memberikan penugasan kepada divisi pengorganisasian untuk mempersiapkan 

kesiapan mental dan material kelompok masyarakat dalam melakukan aksi advokasi. 

 

(5) Divisi Kampanye dan publikasi 

a. Tugas : 

 Menjalin hubungan dengan media massa dan Jurnalis; 

 Mendokumentasikan kegiatan/moment dan material yang relevan dengan bahan 

kampanye dan publikasi; 



 Mempersiapkan bahan dan mengkreasikan media informasi baik cetak maupun 

elektronik; 

 Mendiseminasikan informasi bahan kampanye ke publik. (kualiti kontrol) 

b. Wewenang 

 Meyelenggarakan dan memimpin rapat berkaitan dengan konten media informasi; 

 Membuat penugasan kepada staf berdasarkan hasil rapat. 

 

(6) Divisi Pengorganisasian  

a. Tugas  

 Menyusun analisis sosial secara partisipatif bersama kelompok masyarakat yang 

didampingi;  

 Memberikan kesadaran Kritis, mempersiapkan kesiapan mental dan material 

kelompok masyarakat yang menghadapi suatu kasus dalam melakukan aksi advokasi 

litigasi/non litigasi maupun mediasi;  

 Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam kerangka advokasi; 

 Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat ataupun pemberdayaan organisasi 

rakyat yang ada. 

b. Wewenang  

 Memberikan penugasan kepada divisi kampanye dan publikasi untuk 

mendiseminasikan suatu informasi kepada publik guna mendukung kegiatan 

pengorganisaian masyarakat. 

 

(7) Office boy 

Tugas office boy adalah : 

 Membersihkan kantor (termasuk halaman, kamar mandi). 

 Masak air, Membuatkan minuman untuk tamu dan mencuci gelas tamu. 

 Foto copy, kirim surat, dan antar undangan,  

 Menjaga kantor 

 

BAB II 

TATA CARA REKRUTMEN STAFF 

 

Pasal 3 

 

Rekrutmen staf dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Penentuan kualifikasi dan persyaratan staff yang dibutuhkan; 

b. Penentuan tim seleksi yang dibentuk oleh Direktur; 

c. Penyebaran informasi tentang kualifikasi jumlah, dan persyaratan staff ke publik melalui  

jejaring media sosial;  

d. Berdasarkan surat lamaran dan CV yang terkirim, dilakukan proses seleksi dan 

wawancara oleh tim selskdi dan/atau staf yang ditunjuk untuk melakukan wawancara;  

e. Calon staf yang lolos seleksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan kode etik. 
 

 

BAB III 

WAKTU, CUTI, IJIN TIDAK MASUK, DAN HARI LIBUR KERJA 

 

Pasal 4 

Waktu Kerja  

 



Waktu kerja selama 8 (delapan) jam dari pukul 09.00 – 17.00 dari hari Senin sampai Jum’at. 

Waktu istirahat selama 1 (satu) jam dari pukul 13.00 – 14.00. Sehingga waktu kerja efektif 

selama 7 (tujuh) jam setiap hari. Sedangkan jam kerja pada bulan puasa dari pukul 10.00 sampai 

16.00 wita.  

 

Pasal 5 

Cuti Kerja 

 

Cuti kerja terdiri dari : 

(1) Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) tahun. Pengajuan cuti 

tahunan diajukan secara tertulis kepada Direktor secepat–cepatnya 1 bulan atau selambat–

lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan hari cuti yang diajukan. Jawaban ijin cuti 

diberikan oleh Direktor selambat–lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan hari cuti. 

(2) Cuti melahirkan bagi staff perempuan selama 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu saat hamil 

sampai setelah melahirkan. Cuti melahirkan diajukan kepada Direktur secara tertulis.  

(3) Cuti haid selama 2 (dua) hari dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Direktur atau 

salah satu staff Koslata.  

 

Pasal 6 

Izin Tidak Masuk Kerja 

 

(1) Apabila staff tidak masuk kerja diwajibkan memberitahukan kepada Direktur atau staff lain 

baik melalui telpon, lewat orang lain atau datang ke kantor dengan disertai alasan yang jelas. 

Izin istirahat karena sakit lebih dari 2 hari harus disertai surat keterangan dokter. 

(2) Untuk alasan mendesak, seperti  menjenguk orang tua, istri, saudara kandung, dan wali yang 

sakit, izin tidak masuk kerja terhitung selama paling lama 3 hari di luar perjalanan. Apabila 

melebihi 3 (tiga) hari dari masa menjenguk, kelebihannya terhitung sebagai cuti.  

(3) Izin tidak masuk kerja untuk alasan mendampingi istri pada saat sebelum dan sesudah 

melahirkan paling lama 7 (tujuh) hari. 

 

Pasal 7 

Hari Libur 

 

Hari libur kerja terdiri dari : 

(1) Hari libur nasional  

(2) Libur Hari Raya Idul Fitri  selama 8 (delapan) hari yang dibagi atas 4 (empat) hari sebelum 

dan 4 (empat) hari sesudah hari raya. 

(3) Tahun baru libur selama 1 (satu) hari  

 

BAB IV 

RAPAT-RAPAT 

 

Pasal 8 

Rapat atau Pertemuan 

 

Ada 4 (empat) rapat atau pertemuan, yaitu : 

(1) Rapat insidental atau sewaktu-waktu, yaitu rapat yang dilakukan sewaktu-waktu untuk 

membahas perihal mendesak dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Rapat sewaktu-

waktu yang menyangkut perihal yang sangat mendesak dan penting dapat diadakan atas 

permintaan Direktur atau sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota pengurus. 

(2) Rapat bulanan yang dimaksudkan untuk monitoring budget dan kegiatan. 



(3) Rapat atau pertemuan 2 (dua) bulanan yang fungsinya adalah untuk: 

a. Mengevaluasi kinerja setiap divisi berkaitan dengan kendala/masalah dalam menjalankan 

tugas dan upaya perbaikan;  

b. Mengevalusi kinerja setiap staf dalam menjalankan tugasnya. 

(4) Evaluasi tahunan yang fungsinya adalah untuk mengevaluasi dan refleksi staf yang  berkaitan 

dengan permasalahan kinerja dan upaya perbaikan. 

 

BAB V 

KEGIATAN DI LUAR LEMBAGA 

 

Pasal 9 

Kegiatan Staff Di Luar Program Lembaga 

 

Semua staff dapat melakukan kegiatan di luar program lembaga dan menjadi anggota organisasi 

independen lain asalkan tidak mengganggu tugas sehari-hari lembaga dan mendapatkan 

persetujuan dari manajemen (Direktur). Bagi staff yang mendapatkan kontrak kerja dari lembaga 

lain diwajibkan menyumbangkan 30 % penghasilan dari kontrak kerja tersebut kepada lembaga 

kecuali di hari libur.  

 

BAB VI 

PERJALANAN DINAS 

 

Pasal 10 

Perjalanan Dinas  

 

Ketentuan-ketentuan perjalanan dinas diatur sebagai berikut : 

1. Staf hanya diberikan toleransi 2 hari untuk keperluan lain di luar perjalanan dinas. 

2. Bagi staf yang malakukan perjalanan dinas diharapkan langsung pulang, setelah acara 

selesai. 

3. Bagi staf yang telah sampai di rumah setelah perjalanan dinas diharuskan langsung masuk 

kantor. 

 

BAB VII 

PEMBERHENTIAN STAFF 

 

Pasal 11 

Pemberhentian Staff 

 

Staff dapat berhenti atau diberhentikan menjadi staff Koslata apabila : 

a. Mengundurkan diri. 

b. Diberhentikan oleh lembaga melalui rapat evaluasi. 

c. Menjadi pengurus dan atau sebagai partisan aktif sebuah partai politik. 

d. Meninggal dunia.  

 

BAB VIII 

GAJI DAN TUNJANGAN 

 

Pasal 12 

Gaji 

 



Gaji atau honor diberikan pada tanggal 25 setiap bulan. Jika tanggal 25 bertepatan dengan 

hari libur, maka gaji atau honor diberikan pada hari masuk kantor berikutnya. Komponen 

gaji terdiri dari gaji dan tunjangan (lama pengabdian, jabatan, anak. Adapun besar masing-

masing komponen gaji atau honor tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Gaji pokok yang nilai besarannya ditetapkan setiap tahun oleh Direktur disesuaikan 

dengan kondisi perekonomian dan kemampuan lembaga. 

b. Tunjangan transportasi (nilai besarannya ditetapkan setiap tahun oleh Direktur) Bagi 

staff yang menginap di kantor, tunjangan transportasi dihapuskan. 

c. Lama pengabdian yang dihitung berdasarkan prosentase dari gaji pokok yang 

perhitungannya berlaku bagi jabatan Direktor sampai office boy. Adapun besarnya adalah 

sebagai berikut : 

0 – 2 tahun = 0 %  

2 – 4 tahun = 10 %  

4 – 6 tahun = 20 %  

6 – 8 tahun = 30 %  

8 - 10 tahun = 40 % 

10 – 12 tahun = 50 % 

Selanjutnya lama pengabdian di atas 12 tahun akan mendapatkan tunjangan pengabdian 

50 %. 

d. Tunjangan jabatan : 

Direktur    = 50 %   

Bendahara   = 25 %   

Kasir    = 10 % 

Pengembangan Sumberdaya = 30 %   

Kampanye dan Publikasi = 20 % 

Pengorganisasian  = 20%   

Office Boy   = 0 %        

f.  Tunjangan proyek manager bagi staff Koslata sebesar 1/3 dari gaji pokok.  Tunjangan 

diberikan setiap bulan selama proyek berlangsung. 

 

Pasal 13 

 

(1) Dalam kondisi keuangan lembaga tidak memungkinkan untuk meleksanakan ketentuan 

pasal 12, diputuskan secara tertulis oleh direktur.  

(2) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan pasal 9 tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

Tunjangan 

 

(1)  Tunjangan ini merupakan tunjangan di luar komponen gaji atau honor yang terdiri dari : 

a. Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya dihitung dari komponen gaji yang 

diputuskan secara tertulis oleh Direktur. 

b. Tunjangan istri / staf melahirkan sebesar gaji pokok 

 

(2)  Bagi staff baru yang direkrut oleh lembaga mendapatkan gaji dihitung sesuai dengan 

komponen gaji atau honor, kecuali komponen transportasi dan tunjangan. Ketentuan ini 

hanya berlaku 3 (tiga) bulan. Untuk bulan ke 4 (empat) dan selanjutnya yang 

bersangkutan mendapatkan gaji dan tunjangan penuh. Sedangkan staff yang berhenti 

atau diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 tidak mendapatkan tunjangan 

pemberhentian kerja. 

 



 

BAB IX 

TEGURAN 

 

Pasal 15 

Teguran 

 

Apabila kinerja staff dipandang tidak memenuhi standar tugas dan wewenangnya, yang 

bersangkutan dapat diberi teguran. Direktor dapat melakukan teguran kepada staff baik secara 

lisan maupun tertulis. Direktur dapat melakukan teguran pertama secara tertulis kepada staff, 

apabila setelah beberapa kali teguran secara lisan tidak diindahkan. Teguran secara tertulis ke 

dua dapat dilakukan, apabila teguran secara tertulis pertama tidak diindahkan.  

 

BAB X 

SANKSI 

 

Pasal 16 

Sanksi Langsung 

 

Sanksi secara langsung dapat dijatuhkan kepada staff sesuai ketentuan dalam SOP ini, yaitu 

berkaitan dengan pengurangan hari cuti tahunan. Staff akan mendapat pengurangan hari cuti 

tahunan secara langsung, apabila jatah waktu perjalanan dinas melebihi waktu yang diberikan, 

sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2. 

 

Pasal 17 

Sanksi Tidak Langsung 

 

Sanksi tidak langsung dikenakan apabila teguran tertulis ke dua tidak diindahkan, sebagaimana 

diatur dalam pasal 13, maka Direktur dapat memberhentikan staf secara tertulis. 

  

 

BAB XI 

Pasal 18 

Ketentuan Tambahan 

 

Semua ketentuan dalam standar operasional dan prosedur ini mengikat bagi semua staff pengurus 

Koslata. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan atau perselisihan yang tidak tercantum 

atau tidak dapat diselesaikan melalui ketentuan Statuta Koslata, maka permasalahan atau 

perselisihan itu akan diselesaikan menurut Statuta dan atau melalui pertemuan anggota Badan 

Pengurus.  

 

 

 

 

Mataram, Juni 2020 

 

 


