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Keberadaan aktif LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam menggeluti isu atau
masalah-masalah struktural seperti kemiskinan, penegakan hukum, demokratisasi serta
advokasi kebijakan-kebijakan publik di Indonesia akhir-akhir ini terkesan paradoks. Di satu
pihak, prakarsa aktif LSM di dalam menggeluti masalah-masalah tersebut dipandang
kontraproduktif, tidak murni atau malah dilihat memuat indikasi korupsi, karena cenderung
sarat dengan vested interest dari penyandang dana atau para pengurus dari LSM
bersangkutan. Bahkan,mengambil beberapa kasus mencolok seperti penggelapan dana JPS
yang melibatkan sejumlah LSM tahun 2000,dugaan penyimpangan dana banjir oleh ICE on
Indonesia di tahun 2002 atau tuduhan kolusi antar PLN dengan salah satu pengurus YLKI
di tahun 2001, masyarakat dan media massa menilai bahwa LSM yang selama ini vokal
menyuarakan gagasan “good governance” justru terjerembab sendiri ke dalam praktikpraktik KKN. Tak mengherankan bila bulan-bulan terakhir tahun lalu kampanye negatif
meluas terhadap gerakan LSM di Indonesia.
Sebaliknya, di pihak lain peran aktif LSM dalam kegiatan kampanye sekaligus
advokasi korban pelanggaran HAM, seperti: Tragedi Trisaksi, Semanggi I/II, pelanggaran
HAM berat di Timtim yang melibatkan sejumlah perwira TNI, merupakan bentuk kesadaran
yang sekaligus mencerminkan perkembangan kepedulian LSM dalam menjalankan fungsi
kontrol sosial dan politik untuk melawan bentuk-bentuk kekerasan struktural aparat dan
institusi publik kita terhadap masyarakat. Dua persepsi berbeda di atas, otomatis melahirkan
berbagai ketidakpastian terhadap peranan LSM dalam konteks mengisi reformasi di
Indonesia. Di satu sisi LSM dicerca dan ditatap miring oleh aparat birokrat dan keamanan,
namun di sisi lain dipuji dan dipandang menjadi alternatif kekuatan publik yang membela
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting memahami peranan LSM,
khususnya dalam kaitannya dengan persoalan mendasar menyangkut kontrol dan
transparansi LSM, baik secara internal maupun eksternal.

“Gerakan LSM” sebagai Fenomena Universal
Futurolog John Naisbit dalam bukunya yang terkenal, Mega Trend 2000, meramalkan
abad ke-21 akan ditandai oleh maraknya peran LSM di berbagai aspek kehidupan. Ramalan
tersebut, rasanya, bukan hanya mendorong kita untuk memahami LSM sebagai fenomena
global. Tetapi juga menuntut kita untuk mencari faktor pendorong gejala kemunculan LSM
secara lebih jauh dari sudut rekonstruksi realitas global yang kemudian mengalami banyak
perubahan pesat yang mendorong perubahan pola dan fokus kegiatan advokasi gerakan LSM

di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Terdapat dua aras yang perlu diperhitungkan
sebagai faktor pendorong kemunculan gerakan LSM.
Di tingkat mikro yang bersifat mondial, terdapat beberapa realitas yang bersifat
kontekstual, namun secara langsung berhubungan dengan fenomena kemunculan LSM di
negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Pertama, LSM sebenarnya merupakan
terobosan inovatif dari kaum developmentalis, yang sekaligus bermakna sebagai otokritik
terhadap teori-teori modernisasi, yang pada dekade 1960 hingga 1970-an memang sedang
dihadapkan dengan kritik-kritik politik pembangunan yang berasal dari pemikiran neoMarxist. Kelompok terakhir ini menggugat mazhab modernisasi ekonomi dan kapitalisme
dunia sebagai sumber penyebab masalah-masalah sosial di negara berkembang. Di bidang
kerjasama ekonomi dan teknis antara Utara dan Selatan misalnya, dominasi peran negara dan
pasar telah dikritik sebagai satu penyebab kemiskinan di negara-negara berkembang (Selatan).
Ini mendorong negara-negara maju DAC-OECD berkewajiban menyalurkan bantuan
pembangunan secara resmi (ODA) sebesar 0,7% dari GNP mereka guna mengatasi masalahmasalah sosial di negara-negara Selatan. Dalam kaitan ini khususnya dalam dekade
pembangunan pertama, bantuan pembangunan tersebut didorong untuk disalurkan lewat
lembaga-lembaga non-pemerintah, khususnya dengan fokus proyek pengentasan kemiskinan.
Maka tidak mengherankan bila pada waktu itu yang muncul LSM developmentalis yang
banyak berorientasi pada masalah pembangunan ekonomi masyarkat kecil. Sehubungan
dengan ini, di negara-negara berkembang, kritik terhadap pendekatan pertumbuhan ekonomi
mulai meluas dalam dekade yang relatif sama. Terdapat ide populis. Maka singkatnya, di
negara maju fenomena LSM yang lahir pada dekade 1970-an karena semangat otokritik dari
kaum modernis, sementara di negara berkembang seperti Indonesia, ia lebih merupakan
intelectual reproduction dari pemikiran-pemikiran populis, yang memang semenjak dekade
pertama secara tiba-tiba tergeser oleh peran dominan kaum teknokrat/ekonom, setelah
selama pasca kolonialis dan tahap ‘nation building’ menjadi pemain utama di panggung
politik di hampir semua negara berkembang seperti di Indonesia.
Gejala universal kedua lebih merupakan resonansi bersifat tidak langsung dari
perubahan sosial, khususnya di negara maju dengan gejala kemunculan new social movement
berupa gerakan-gerakan berkarakter post modernist. Sejak tahun 1970-an terdapat
kecenderungan yang kuat munculnya sebuah bentuk perlawanan masyarakat, khususnya
generasi muda terhadap:
(1) otoritas negara yang hierarkis dan super regulatif (penolakan terhadap ide
omnipotent state) dan terhadap tatanan nilai budaya dan politik yang konservatif ;
(2) status-quo kelembagaan-kelembagaan sosial dan politik yang direkayasa dan
dikooptasi oleh elit negara. Gerakan ini berkaitan dengan pencarian ‘the other
worlds’ serta pemberian perhatian pada “the other voice” yang untuk waktu yang
cukup lama memang telah dipaksa diam atau dibungkamkan. Dalam hal ini gerakangerakan feminis, environmentalist, gerakan HAM serta pemberian ruang bagi
kelompok-kelompok minoritas termasuk indegeneous people, gerakan solidaritas
dunia ketiga, gerakan perdamaian dan antipeperangan adalah bentuk-bentuk gerakan
new social movement di negara maju yang muncul lewat bentuk organisasi LSM.
Khusus di Indonesia, kurang lebih terdapat dua faktor internal penting pendorong yang
membimbing kearah kemunculan LSM, yang tentunya secara tidak langsung juga

memiliki garis paralel dengan kecenderungan di tingkat universal tadi. Pertama,
kemunculan LSM di Indonesia sangat dekat dengan bentuk reaksi perlawanan dari
kelompok intelektual perkotaan terhadap konsep pembangunan pemerintah yang elitis
serta dominasi dari birokrasi pemerintah sebagai ‘development setter’. Kedua,
kemunculan LSM juga sangat erat berkaitan pada pencarian bentuk partisipasi politik
yang relatif terbebas dari kooptasi negara serta keinginan dari aktivis masyarakat dan
kaum intelektual yang berada di luar sistem kekuasaan untuk mempromosikan ide-ide
pembaruan, pemberantasan KKN, penguat kontrol sosial masyarakat, serta pengadaan
kampanye perubahan-perubahan kualitas hak-hak sipil dan politik.
Dalam kaitan ini, pergeseran pusat perhatian internasional, yang juga tercermin di
dalam paket bantuan pembangunan, dari yang bersifat sektoral ekonomis, yaitu
pengentasan kemiskinan ke bidang-bidang yang lebih universal namun bersifat struktural.
Masalah-masalah seperti perusakan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup,
pelanggaran hak-hak azasi manusia di dalam proses pembangunan, alienasi, dan
marjinalisasi kaum wanita dan masyarakat local (indigenous people) semakin terasa
menjadi agenda pokok berikut sasaran aktivitas dan advokasi gerakan LSM di Indonesia
sejak pertengahan tahun 1980-an. Dalam hal ini skenario di awal tahun 1970-an kembali
muncul. Sejak pertengahan 1980-an, sistem kapitalis memasuki babak relokasi industri
secara regional besar-besaran, sehingga anjuran ‘Bring The State Back In’ sebagian dapat
dipandang bertujuan mengamankan relokasi tersebut. Dalam konteks ini, penguatan
kembali peran negara ini bersama sektor swasta juga ternyata dibarengi oleh desakan
yang bersifat universal untuk mengakomodir kritik-kritik akibat biaya-biaya sosial dan
politik dari ekonomi pasar kapitalistik berupa pelanggaran HAM, eksploitasi kaum
pekerja dalam hubungan produksi serta perusakan lingkungan yang kemudian kita lihat
melahirkan wawasan baru yaitu konsep “sustainable development”. Berkat kemajuan
teknologi informasi, cara pandang one world perspectives semakin menguat dan
memungkinkan masalah-masalah mikro dapat teradvokasi ke tingkat nasional dan bahkan
ke panggung internasional oleh gerakan LSM yang mengandalkan pola organisasi yang
berbasis pada jaringan kerja (networking).

Tuntunan Transparansi
Tanpa bermaksud memungkiri elemen kekuatan demokrasi lainnya, khususnya
mahasiswa, sebenarnya dapat dikatakan gerakan LSM Indonesia turut berperan aktif
dalam mengarahkan kekuatan reformasi yang berhasil menjatuhkan rezim Soeharto.
Namun, setelah rezim Soeharto jatuh, dengan munculnya kebebasan berorganisasi dan
mengemukakan pendapat, terdapat gejala disorientasi di kalangan LSM pada tataran
politik nasional dan daerah. Berbeda dengan LSM di masa pemerintahan Orde Baru,
tidak banyak LSM yang dapat mempertahankan front-line position dalam menggiring
beberapa isu mikro untuk menjadi concern politik secara nasional, seperti yang dilakukan
oleh UPC, ICW dan Kontras. Disorientasi fungsi dan peran LSM di masa era Reformasi
ini antara lain disebabkan banyak hal, antara lain: Pertama, perubahan kebijakan funding
yang secara drastis berubah ke arah konsolidasi demokrasi dengan pengembangan
otonomi daerah. Kedua, merebaknya peranan partai politik sebagai wujud formal dari
demokratisasi yang kemudian dalam banyak hal mengambil gaya dan arah peranan LSM.

Ketiga, berpindahnya para tokoh dan aktivis LSM ke dalam institusi partai politik yang
seringkali mengakibatkan demoralisasi, perpecahan dan terhambatnya proses kaderisasi
di kelembagaan LSM sendiri. Di samping ketiga faktor ini, kemauan dan kemampuan
adaptasi lembaga pemerintah serta komisi-komisi independen terhadap prinsip-prinsip
yang selama ini diperjuangkan oleh LSM secara tidak langsung juga telah mengurangi
domain peran LSM.
Di era Reformasi gejala euforia demokrasi tak terelakkan. Label LSM sering kali
dipakai untuk, atas nama rakyat, mengisi euforia tersebut, yang pada kenyataannya lebih
banyak bermakna sebagai mobilisasi politik daripada partisipasi murni. Artinya dalam
bentuk konflik, kompetisi serta maneuver politik gerakan LSM dipergunakan menjadi
opini yang tidak jarang berujung pada praktik premanisme atau pemerasan politik. Hal ini
sangat membuat citra LSM menjadi buruk di mata masyarakat. LSM dipandang tidak
lebih dari sekedar “trouble maker” atau juga “broker politik” yang di-back up oleh aktoraktor politik tertentu untuk melayani kepentingan-kepentingan sesaat.
Sementara itu juga, sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan banyak
pengangguran di perkotaan, banyak orang/tokoh yang didirikan/membentuk LSM
sebagai katup penyelamat bagi dirinya sendiri di masa krisis. Artinya, papan nama ini
dipakai secara instrumental untuk melayani kepentingan individual pendirinya tanpa
dibekali pemahaman, integritas pribadi dan profesionalisme yang memadai. Hasil
akhirnya adalah bahwa terjadi berbagai penyimpangan, baik dalam penyusunan program
maupun dalam penggunaan dana. Oleh karenanya, tuntunan untuk meningkatkan
transparansi dan kontrol terhadap LSM semakin relevan, bukan saja bagi LSM sendiri
tetapi terlebih sebagai bentuk akuntabilitas publik dari LSM.
Bila kita menyinggung masalah transparansi dan kontrol publik terhadap LSM,
sebenarnya masalah ini bukanlah merupakan persoalan yang sangat kompleks bagi LSM.
Tuntutan ini lebih disebabkan oleh jatuhnya citra gerakan LSM yang diakibatkan oleh
ulah segelintir tokoh dan lembaga LSM. Proses pembunuhan karakter terhadap LSM
telah lama muncul sejak Orde Baru hingga sekarang. Namun demikian, saya sangat setuju
bila pelembagaan kontrol publik dan transparansi LSM didorong untuk menjadi suatu
tradisi yang mengakar pada LSM, agar masyarakat dan jaringan kerja LSM memiliki
tingkat kepercayaan terhadap LSM khususnya di daerah.
Bila kita ingin melembagakan kontrol publik dan transparansi terhadap LSM, maka
ada baiknya juga kita melihat beberapa kecenderungan penghambat terhadap upaya ini
khususnya yang selama ini justru berasal dari kalangan LSM itu sendiri. Artinya kita perlu
mengenali beberapa ciri kelembagaan yang melekat pada LSM yang turut mengakibatkan
rendahnya transparansi:
•

One man show organization. Pada umumnya LSM sangat tergantung atau
terpusat pada satu tokoh pimpinannya yang sering kali menjadi inisiator/pendiri
dari LSM tersebut. Bahkan, mati hidup atau kesinambungan LSM tersebut sangat
banyak tergantung pada tokoh tersebut. Dalam banyak hal, keadaan seperti ini
kurang mendukung transparansi LSM, baik internal maupun eksternal. Karena
dominasi individu dari sang tokoh, proses pengambilan keputusan pun sangat

•

•

•

terkonsentrasi. Dalam keadaan demikian segala akses ke sumber daya yang
dimiliki oleh LSM tersebut menjadi privelege dari tokoh pemimpin LSM yang
bersangkutan.
Lembaga pengurus. LSM bukanlah organisasi massa yang memiliki anggota yang
bersifat individual, meskipun memang, banyak LSM juga memiliki target group
(kelompok sasaran) di tingkat masyarakat. Dalam penyusunan program, LSM
yang kebanyakan berstatus hukum sebagai yayasan itu lebih berorientasi pada
kehendak atau ide pengurus daripada kepentingan Target group yang hendak
dilayaninya. Target group atau publik tidak memiliki akses kelembagaan untuk
mengendalikan arah program, mobilisasi sumber daya serta sirkulasi
kepemimpinan LSM. Ekslusivitas demikian dalam banyak hal tidak membuka
kemungkinan yang cukup memadai untuk mengembangkan transparansi LSM
terhadap publik.
Ketergantungan ke lembaga dana asing. Hampir seluruh LSM di Indonesia
menggantungkan sumber pendanaannya kelembaga donor sebagai konsekuensi
dari hubungan Utara-Selatan yang disebut di depan. Ketergantungan financial ini
juga mengakibatkan persepsi dikalangan LSM, bahwa dana yang mereka gunakan
tersebut bukanlah dana dari pemerintah atau masyarakat secara langsung
sehingga kewajiban moral untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya
kepada publik bukanlah sebagai sebuah keharusan. Meskipun sebenarnya
persepsi ini masih dapat diperdebatkan mengingat bantuan grant asing itu juga
berhubungan dengan kerjasama perdagangan dan ekonomi secara bilateral, tetapi
kalangan LSM beranggapan bahwa transparansi kepada publik hanyalah bermain
dari pemerintah.
Kekaburan akan mandat publik. Bagi kalangan LSM, publik adalah sesuatu yang
cukup abstrak sebagai tempat di mana sumber kontrol mereka harus ditempatkan
atau berada. Di samping itu, dalam banyak kasus, terdapat juga kecenderungan
pemanipulasian dari mandat publik (public mandate) yang dilakukan oleh LSM
guna melegitimasi kegiatan atau eksistensi mereka. Kecenderungan ini berakibat
pada persepsi yang muncul bahwa sejauh gerakan LSM tersebut tidak merugikan
secara langsung kepentingan publik, maka kontrol publik serta transparansi
kepada publik bukanlah merupakan faktor utama yang harus diperhatikan.

Berlatar belakang pada faktor-faktor di atas upaya untuk melembagakan transparansi
dan kontrol publik menjadi sebuah prioritas utama yang harus diagendakan oleh
gerakan LSM saat ini. Tujuannya, saya kira sangat mendasar. Pertama dan terutama
adalah demi menegakkan nilai-nilai yang tersembunyi dibalik kata transparansi dan
kontrol tersebut, serta dampak yang tidak visible atau spil over positif yang bisa
dilahirkan bila kita menegakkan nilai-nilai tersebut. Seperti kita ketahui, dengan
penerapkan transparansi dan kontrol publik yang harus terus menerus maka dengan
sendirinya akan mendekatkan diri pada cita-cita tata pemerintahan yang baik dan civil
society yang kuat dimasyarakat. Kalangan LSM yang selama ini cukup gencar
menggembar-gemborkan keberadaannya untuk tujuan ini, seyogyanya berada secara
konsisten di garis depan untuk menerapkan prasyarat-prasyarat pokok pencapaiannya
dua tujuan tersebut. Kedua, di saat kampanye negatif sedang melanda LSM serta
adanya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah kalangan LSM, tidak
ada cara lain kecuali LSM sendiri membenahi dirinya dengan cara memberikan

contoh untuk transparansi dan terkontrol. Bila ini dilakukan, maka hal ini akan
berdampak pada pemulihan dan peningkatan kepercayaan masyarakat luas pada LSM
dan segala bentuk kampanye negatif yang bersifat tendensius terhadap LSM dengan
sendirinya akan dapat direduksi. Ketiga, lewat transparansi dan kontrol publik yang
dilakukan terhadap LSM akan berdampak positif bagi kinerja LSM tersebut di
kemudian hari karena dengan sendirinya LSM akan terbiasa untuk bekerja secara
profesional di bidangnya. Artinya, prinsip ini menjadi semacam instrumen quality
control terhadap kualitas program, kelembagaan serta kemampuan aktivis dari
kalangan LSM yang selama ini dipandang kurang memegang prinsip-prinsip
profesionalisme.
Bila kita sepakat akan ketiga tujuan pengembangan transparansi dan kontrol
publik atas LSM, maka persoalan selanjutnya yang tidak kalah relevan adalah cara
atau strategi untuk penerapannya. Menurut saya, ada beberapa strategi yang mesti
dikembangkan. Pertama, hubungan antara lembaga donor dengan LSM yang mesti
bersifat terbuka dan tidak hanya sekedar didasarkan pada hubungan personal atau
selera politik belaka, terlebih pada sistem kompetisi yang sehat dan edukatif artinya,
lembaga donor harus pertama-tama transparan, baik dalam soal program, latar
belakang kelembagaan, prioritas wilayah dan kegiatan, sumber pendanaan induk serta
distribusi finansialnya. Tentang hal ini, yang terjadi adalah sebuah ironi di mana
lembaga donor sangat mengetahui persis peta gerakan LSM berikut aktor pemain di
dalamnya, sementara LSM Indonesia hanya mengenali kulit permukaan dari peta
lembaga donor yang beroperasi di Indonesia. Kedua, lembaga donor harus
menerapkan prinsip-prinsip bersama dengan LSM Indonesia. Audit manajemen dan
keuangan misalnya, mesti diterapkan di atas kesepakatan dan standar-standar
tertentu. Ketiga, di kalangan LSM harus dikembangkan manajemen yang berdasar
pada sistem team work serta perencanaan partisipatif yang melibatkan stakeholder
dari kegiatan LSM tersebut. Penyusunan program tahunan dan monitoring
pencapaian tujuan harus dilaksanakan dengan berbagai elemen masyarakat yang
menjadi partner dari LSM tersebut. Sementara itu, secara internal LSM juga harus
menerapkan perangkat-perangkat teknis yang mendukung transparansi dan kontrol,
seperti audit keuangan, sistem rekrutmen yang berbasis pada merit system, sistem
informasi yang dapat diakses oleh publik serta keterbukaan dalam jaringan-jaringan
kerja yang dipilih. Penerapan strategi tersebut harus menjadi kepedulian dari setiap
LSM, tanpa harus memaksakanya secara serempak ke seluruh LSM dalam waktu yang
bersamaan. Untuk itu perlu juga dipikirkan bersama dengan pihak funding,
membangun mekanisme reward and incentives bagi LSM yang konsisten
melaksanakan transparansi dan kontrol publik, khususnya dalam kaitannya dengan
kesinambungan kelembagaan.

