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Pendahuluan
Akuntabilitas dan transparansi LSM merupakan isu baru yang muncul dalam kurun
waktu lima tahun terakhir, setelah sekian lama hal yang selalu menjadi sorotan adalah
akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah yang mempunyai peran sebagai regulator,
fasilitas, dan pengelola dana publik untuk mensejahterakan masyarakat.
Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam
good governance. Padahal dalam mewujudkan “good governance” yang harus good bukan
saja government, tetapi juga pihak private dan masyarakat. Isu ini semakin mengemuka
belakangan ini dengan tumbuh pesatnya pembentukan LSM-LSM, khususnya setelah pihak
donor mensyaratkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek yang ditujukan
untuk mengatasi krisis ekonomi pada fase penyelamatan, seperti JPS dan P2KP.
Ditemukan pada beberapa tempat, kasus penyelewengan oleh LSM. Pada awalnya
LSM ini diharapkan dapat memperbaiki proses pengelolaan proyek yang selama ini
didominasi pemerintah. LSM seharusnya menjadi pengawas, tetapi pada kenyataannya ada
yang melakukan hal yang merugikan seperti penyelewengan itu tadi.
Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang menjadi pasangan yang
sulit dipisahkan dalam good governance. Sesuatu tidak dapat dikatakan akuntabel kalau tidak
transparan, walaupun belum dapat dijamin sesuatu yang transparan akan akuntabel.

Isu Pokok Pengembangan
Pengertian NGO di Indonesia sering secara sederhana diterjemahkan sebagai
Lembaga Swadaya Masyarakat. Di dunia internasional LSM tidak selalu sama dengan NGO.
Secara lebih spesifik, LSM diterjemahkan sebagai Community Based Organization (CBO)
pada dunia internasional.
Pemahaman LSM dalam tulisan ini adalah Organisasi non-pemerintah yang
mempunyai aktivitas-aktivitas tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis/fokusnya, yang pada
umumnya bertujuan untuk membela rakyat miskin (pro the poor), kesetaraan, keadilan,
korban pelanggaran hak azasi manusia (HAM) ataupun korban-korban perang.

Merujuk pada hasil konferensi LSM sedunia di Tokyo, 23-24 September 1996, isu
pokok dalam pengembangan LSM dapat difokuskan kepada tiga hal: konsep, mekanisme,
dan proses.
•
•
•

Konsep: Bagaimana legitimasi dari partisipasi LSM dalam organisasi interpemerintah
bisa meningkat? Dan bagaimana aktor pemerintah dapat didekati untuk perolehan
legitimasi ini?
Mekanisme: Bagaimana kapasitas LSM yang beragam baik sebagai advokator,
inovator, monitor ataupun penyedia layanan dapat lebih baik diapresiasi dan
dimobilisasi secara penuh dalam struktur kelembagaan antarpemerintah?
Proses: Apa yang sudah dilakukan secara informal pada basis ad hoc, atau dalam
batasan proses yang lebih luas, tanpa memperhitungkan prosedur formal antara
lembaga-lembaga pemerintah dengan LSM, dan diantara LSM itu sendiri? Bagaimana
tekanan antara pemerintah dengan LSM dapat dikelola untuk keuntungan kedua
belah pihak?
Isu-isu umum bagi LSM yang bekerja pada sektor-sektor yang berbeda atau problem
spesifik (seperti resolusi konflik, pembangunan sosial, hak azasi manusia, gender,
pendidikan, air bersih, dan lain-lain) mencakup:
a. Bagaimana LSM dapat meningkatkan kapasitasnya dalam berurusan
dengan problem lokal, regional, maupun internasional? Dapatkah
LSM memperoleh manfaat dari penguatan toleransi dan pemahaman
bersama antarjaringan LSM dan LSM itu sendiri secara umum?
Bagaimana hal ini dapat dicapai dalam praktiknya?
b. Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki akuntabilitas dan
kredibilitas LSM? Dapatkah kode etik yang telah diadopsi pada
beberapa sektor LSM digunakan untuk sektor yang lain? Bagaimana
hal ini dapat dicapai dalam pelaksanaannya? Dapatkah kode etik yang
telah diadopsi pada beberapa sektor LSM digunakan untuk sektor
yang lain? Bagaimana hal ini dapatkah selalu ada jalan untuk
menjamin adanya sumber daya keuangan, intelektual dan manusia
dalam kegiatan-kegiatan LSM?

Dari beberapa isu yang mengemuka, tulisan ini akan berfokus pada isu terakhir yaitu
akuntabilitas dan transparansi agar LSM dianggap dan dinilai memiliki kredibilitas dan
legitimasi dalam menyuarakan kehendak masyarakat.

Pemahaman Akuntabilitas dan Transparansi
Awalnya, akuntabilitas LSM berkaitan dengan pertanyaan: siapa yang mereka wakili?
Bagaimana kinerja mereka? Akuntabilitas berhubungan bukan saja dengan pertanyaan
bagaimana kinerja yang mereka tampilkan, namun berkaitan pula dengan pertanyaan apa
yang mereka kerjakan dan apa yang mereka suarakan.
Legitimasi LSM tergantung pada akuntabilitasnya. Legitimasi dapat diartikan sebagai
status tertentu yang dikaruniai dan dirasakan oleh sebuah organisasi pada satu waktu yang

telah ditentukan yang memungkinkan organisasi tersebut beroperasi dengan persetujuan
masyarakat, pemerintah, perusahaan di seluruh dunia (Hgo Slim, By What Authority The
Legitimacy and Accountability of NGO, 2002). Suara akuntabilitas ini harus merespon dan
wilayah interogasi yaitu: veracity (kejujuran) atas apa yang mereka katakan, dan authority
(kewenangan) atas apa yang mereka ucapkan. Veracity berkaitan dengan pertanyaan: dari
mana anda memperoleh kekuasaan untuk bicara?

Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi LSM
Untuk menjamin adanya “veracity” banyak LSM melakukan upaya peningkatan kemampuan
risetnya dengan melakukan aliansi strategis dengan kaum think tank lainnya untuk menjamin
kualitas risetnya. Untuk masalah “authority” terasa lebih kompleks. Umumnya LSM
memfokuskan area utamanya pada orang miskin, orang-orang yang teraniaya atau korban perang.
Debat tentang suara LSM secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: apakah LSM berbicara
sebagai orang miskin, bersama orang miskin, untuk orang miskin atau tentang orang miskin.
Bagaimana LSM menjawab pertanyaan untuk menentukan secara persis dasar dan legitimasi
mereka?

Jenis LSM
LSM yang beranggotakan orang-orang
miskin atau korban pelanggaran HAM
LSM yang bekerja erat sekali dengan orang
miskin dan berbicara atas persetujuan mereka
LSM retorika menyatakan berbicara atas
nama orang miskin atau kaum tertindas
lainnya
LSM yang tidak secara tepat berbicara
sebagai, dengan kelompok tertentu yang
menjadi korban, atau berbicara secara umum

Suara
Berbicara sebagai
Berbicara dengan
Berbicara untuk/atas nama
Berbicara
tekanan

tentang

kemiskinan

atau

Bentuk-bentuk di atas bukanlah sesuatu yang pasti, tergantung pada situasi, satu LSM dapat
berbicara dengan pada satu tempat, dan berbicara tentang pada tempat yang lain.

Pengukuran Akuntabilitas dan Transparansi LSM
Prosedur akuntabilitas tidak dapat secara realistis diharapkan seragam untuk semua kisaran
aktivitas LSM yang luas. Metodologi akuntabilitas harus dapat dikembangkan secara imajinatif
pada setiap konteks ketika mekanisme tertentu tidak jalan. Meskipun demikian, sistem
akuntabilitas apa pun harus mengakui transparansi sebagai kriteria utama dan spesifik untuk
menyediakan informasi tertentu pada setiap kesempatan.
a. Basic framework

Tuntutan dan akuntabilitas LSM pada masa kini lebih luas dari sekedar prosedur
financial, tetapi lebih kepada melaporkan tentang hubungan, maksud, tujuan, metode dan dampak,
yang memerlukan informasi kualitatif dan kuantitatif.
Proses akuntabilitas harus diawali dengan mengidentifikasi hak-hak yang terlibat dalam
program LSM. Stakeholder yang relevan dan penyandang tugas atas hak serta isi dari tugas pada
situasi tertentu. Dari analisis tugas dan hak, LSM kemudian mengidentifikasi tugas spesifiknya dan
mengemukakan laporan tentang hal tersebut sementara tanggung jawab masing-masing dijalankan.
b. Kepada siapa LSM bertanggung jawab?
Pada beberapa pekerjaan, LSM harus bertanggung jawab terhadap beberapa
kelompok orang yang berbeda, bisa kepada pemegang hak, beberapa pemegang tugas,
stakeholder sekunder, tertier di luar stakeholder primer yang bertindak sebagai pengamat
kritis dan interes.
c. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya?
Stakeholder yang berbeda akan memerlukan laporan dengan cara yang
berbeda-beda. Beberapa orang akan mensyaratkan angka-angka, sementara yang
lainnya menginginkan angka dan dampak. Sementara yang satu menginginkan banyak
detail, yang lain hanya memerlukan poin-poin utama saja. Jadi akuntabilitas akan
memerlukan media yang berbeda-beda. Proses akuntabilitas harus pula melibatkan
stakeholder kunci melalui pertemuan yang representatif, riset, majelis yang
representatif atau sistem voting. Tetapi dasar umum dari mekanisme akuntabilitas
LSM adalah veracity (kejujuran) dan transparency (keterbukaan). Apa yang dikatakan
LSM tentang dirinya, atau laporan yang disampaikan, harus layak benar, dapat
diperoleh dengan mudah dan aksesibel bagi semua orang.
d. Bagaimana pemerintah daerah melihat LSM yang akuntabel dan transparan dari sisi
kepentingannya?
Keterlibatan LSM di dalam kegiatan pemerintah daerah sudah diinisiasi sejak
tahun 1990-an, utamanya setelah jatuhnya masa pemerintahan Orde Baru. Orde
Reformasi dianggap telah membuka katup demokrasi sehingga membuka katup
demokrasi sehingga membuka ruang berbagai actor pembangunan, termasuk
kalangan LSM yang pada masa sebelumnya mendapat intimidasi dan represi yang
keras dari pihak pemerintah. Pada masa rescue, beberapa program pemerintah pusat
yang sebagian besar dananya berasal dari luar negeri, mensyaratkan adanya
keterlibatan LSM dalam pelaksanaannya. Seiring dengan perubahan paradigma yang
menurut adanya keterlibatan luas dari seluruh aktor pembangunan dan pengurangan
peran pemerintah, maka LSM-LSM mulai diminta untuk terlibat memberikan
masukan dalam perumusan kebijakan publik.
Beberapa hal pokok yang umumnya dijadikan pertimbangan bagi pemerintah
daerah dalam menentukan apakah LSM tersebut akuntabel dan transparan, di
antaranya adalah:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mempunyai legal basis yang jelas
Susunan kepengurusan dan alamat yang jelas
Anggota yang cukup kapabel dan kompeten
Platform organisasi yang jelas
Demokratis dalam menentukan kebijakan
Tidak terlalu menggantungka diri kepada dan pemerintah
Kegiatannya tidak dipengaruhi oleh pemberi dana yang bisa berdampak tidak
memiliki sikap dan karakter organisasi yang jelas
h. Memiliki sistem pertanggungjawaban keuangan yang jelas

Penutup
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami mengapa LSM harus akuntabel dan transparan.
Alasannya adalah LSM diharapkan dapat berperan lebih besar dan lebih banyak dalam
pembangunan, bukan hanya sekedar pelaksanaan dan pengawas pembangunan. Hubungan LSM
dengan pemerintah diharapkan dapat bersifat partnership dalam arti berbagi peran dan bukan
sebagai oposan yang selalu melakukan kritik terhadap pemerintahan tanpa memberikan jalan
keluar yang realistis.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang legitimasi dan akuntabilitas LSM hanya dapat dijawab oleh
organisasi ketika dia memutuskan jenis organisasi apa yang dia inginkan. Dengan kata lain, sekali
diputuskan sifat utama dari aktivitas, beberapa akan memilih menjadi gerakan sosial dan
demokratis, sementara yang lain akan tetap sebagai organisasi expert yang akuntabel.

