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Pengantar
Memasuki tahun ketiga sejak berdirinya, belum cukup signifikan bagi Sawarung
untuk bercerita tentang pencapaian akuntabilitas dan transparansi dalam kapasitas sebagai
jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di sisi lain, wacana tentang akuntabilitas dan
transparansi sendiri masih dalam taraf embrional, baru dikenal namun belum cukup jelas.
Persolan mendasar yang menjelaskan situasi tersebut adalah perbedaan persepsi yang cukup
tinggi tentang praktik akuntabilitas dan transparansi untuk LSM atau lembaga sosial
umumnya.
Beberapa perdebatan yang masih berlangsung, meliputi hal-hal berikut: Pertama,
kaitan antara akuntabilitas dengan transparansi. Pandangan berbagai pihak menempatkan
kaitan kausalitas, sementara yang lain menempatkan keduanya secara independen. Kedua,
perdebatan tentang cakupan atau lingkup akuntabilitas dan transparansi. Sebagian pihak
menempatkan hanya persoalan keuangan, sebagian lagi memprasyaratkan semua hal selain
keuangan. Ketiga, perdebatan pihak-pihak yang menerima sekaligus mengawal akuntabilitas
dan transparansi. Sebagian pihak, memastikan bahwa hanya donorlah yang berkepentingan,
sebagian lainnya sudah melirik konstituen dan bahkan publik yang lebih luas.
Sejak saat perdebatan dimulai, Sawarung memutuskan untuk menetapkan satu
kesamaan dan menjadikannya sebagai titik berangkat, yakni bahwa semua pihak
membutuhkan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pada saat yang sama
berusaha mengakomodasi perbedaan-perbedaan untuk memperkaya pemahaman dan praktik
tersebut. Situasi tersebut mengantarkan Sawarung pada pilihan untuk menetapkan prinsip
akuntabilitas dan transparansi dalam visi, misi, dan asas kelembagannya. Dengan demikian,
Sawarung sesungguhnya tidak memiliki suatu program yang secara khas disebut sebagai
program akuntabilitas dan transparansi. Pertimbangan lain atas pilihan tersebut adalah bahwa
ketergesaan memilih program berjudul akuntabilitas dan transparansi hanya akan menjadikan
nilai prinsip tersebut sebagai jargon.
Secara umum upaya-upaya yang dilakukan Sawarung terdiri atas: berdialog untuk
memperkaya wacana, berlatih praktik-praktik akuntabilitas dan transparansi serta bekerja
sama membangun simpati, dukungan dan jaringan.

Memulai dari Kesepakatan

Sawarung dibentuk dalam format jaringan, sehingga sejak awal berhadapan dengan
persoalan-persoalan kepercayaan (trust) dan persepakatan. Sebagai jaringan, Sawarung
menempatkan persoalan kepercayaan dalam kedudukan yang sangat tinggi. Kepercayaan di
antara anggota, di dalam tubuh Sawarung sendiri, dan kepercayaan dalam hubungannya
dengan publik, adalah modal dan menjadi agenda sepanjang masa. Kepercayaan inilah
kemudian juga menjadi dasar bagi pengembangan kode etik.
Kepercayaan-kepercayaan tersebut kemudian dikonkretkan agar dapat dipelihara dan
dikembangkan bagi pencapaian tujuan. Sawarung mengembangkan mekanisme-mekanisme
persepakatan untuk bertahap dapat mewujudkan kepercayaan tersebut dalam aturan main
bersama. Berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan Sawarung kemudian diformat dalam
dokumen-dokumen kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan jangka menengahpanjang, sebagai berikut:
1. Statuta, adalah kesepakatan dasar yang disusun oleh Sawarung sebagai rujukan atas
semua kebijakan-kebijakan Sawarung. Statuta memuat gagasan visioner Sawarung,
strategi lembaga, asas kelembagaan, mekanisme keanggotaan, dan pengaturan
sumber daya Sawarung.
2. Mekanisme pelaksanaan program, merupakan mekanisme pembagian peran dan
kewenangan-kewenangan dari elemen-elemen yang ada dalam Sawarung dalam
melaksanakan kegiatan. Di dalam mekanisme ini terdapat pengaturan posisi setiap
pihak yang terlibat dalam kegiatan Sawarung, prosedur pelibatan pihak lain dalam
kegiatan, dan prosedur pengambilan keputusan dalam mengelola kegiatan.
3. kebijakan umum pengelolaan dana Sawarung, mengatur prinsip-prinsip umum
pendanaan, kebijakan umum penerimaan dan kebijakan pembelanjaan Sawarung.
4. Anggaran Belanja dan Pendapatan Sawarung (APBS) adalah sistem alokasi atas
sumber daya finansial sebagai implementasi kebijakan alokasi dana dan sumbersumber pendapatan Sawarung. APBS mencerminkan persepsi atas potensi-potensi
yang dimiliki oleh Sawarung dan kesesuaian penilaian tentang pemanfaatan sumber
daya-sumber daya Sawarung.
5. Pedoman akuntansi Sawarung, merupakan panduan pencatatan keuangan yang
dimaksudkan sebagai alat pengukur keakuratan posisi finansial Sawarung. Pedoman
ini berisi kebijakan akuntansi, format laporan, serta prosedur yang berkaitan dengan
akuntansi finansial (financial accounting). Pedoman ini juga merupakan produk
kebijakan yang didasari pada upaya menjaga trust antarpihak.
6. Pedoman kesekretarisan Sawarung. Sebagai lembaga jaringan, Sawarung dituntut
untuk dapat mengembangkan pola interaksi informasi untuk setiap aktivitasnya. Saat
ini Sawarung sedang mencoba pola informasi jaringan yang berbasiskan sekretariat
bersama. Pola ini diharapkan akan memaksimalkan pertukaran informasi dan
sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Sawarung. Langkah konkretnya adalah
dengan membuat pedoman kesekretariatan Sawarung yang berniat menjadi fasilitator
bagi pertukaran informasi baik antaranggota Sawarung maupun antara Sawarung
dengan publik.
7. Rencana umum kegiatan Sawarung, adalah penjabaran dari strategi kegiatan dan
disepakati bersama sebagai payung kegiatan Sawarung. Rencana ini merupakan
pedoman capaian kegiatan untuk periode dua tahunan, mencakup tujuan kegiatan

secara umum, tujuan antara rincian tujuannya. Setiap kegiatan Sawarung akan selalu
mengacu pada upaya pencapaian tujuan yang termuat dalam rencana umum
kegiatan.
8. Rencana detail kegiatan Sawarung, merupakan perincian dari rencana umum
kegiatan Sawarung dan memuat item-item kegiatan yang dirancang untuk
dilaksanakan selama satu periode. Rencana ini juga merupakan flowchart activities
yang mengandung rancangan waktu, fungsi sumber daya, dan alur logis kegiatan.
Pembentukan kesepakatan-kesepakatan hingga menjadi pedoman-pedoman
tersebut di atas tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pengambilan keputusan di
Sawarung. Mekanisme tersebut menggambarkan derajat kepentingan dan proporsi
perlakuan atas setiap persoalan yang dihadapi Sawarung, dalam hal ini yang terkait
agenda akuntabilitas dan transparansi. Peta persoalan akuntabilitas dan transparansi
terlebih dahulu dibuat dalam pembicaraan-pembicaraan awal yang mendasar. Peta
itulah yang kemudian menjadi sumber kesepakatan para anggota yang dituangkan
dalam statuta. Perkembangan selanjutnya yang berpengaruh pada peta tersebut
diakomodasikan dalam perubahan-perubahan klausul statuta jika dinilai prinsipil atau
diakomodasi dalam aturan-aturan di bawahnya jika dinilai strategis dan operasional.
Setiap kebijakan yang merupakan kesepakatan anggota atau turunannya
senantiasa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang mengutamakan
transparansi. Untuk pengambilan keputusan tertinggi seperti penetapan statuta
misalnya, digunakan mekanisme sarasehan anggota. Untuk pengambilan keputusan
strategis dan operasional dilakukan koordinasi antara Badan Eksekutif dengan Badan
Pengawas, Rapat Kerja Badan Eksekutif, Rapat Direksi Badan Pengawas, dan Rapat
Manajemen Badan Eksekutif. Keterlibatan anggota Sawarung dalam setiap
pengambilan keputusan sesuai derajat kepentingannya adalah krusial dan mendasar
bagi perkembangan akuntabilitas dan transparansi di Sawarung.
Ekspresi terkuat dalam mengembangkan akuntabilitas dan transparansi di
Sawarung terletak pada forum sarasehan anggota, yang juga merupakan forum
pengambilan keputusan tertinggi di Sawarung. Kualitas nilai akuntabilitas dan
transparansi Sawarung dapat dilihat dan diukur dalam forum sarasehan tersebut.
Sikap permisif atau sikap kritis anggota atas praktik yang kurang/tidak akuntabel dan
transparan di Sawarung dapat dilihat dari tanggapnya atas laporan yang disampaikan
oleh Badan Eksekutif, misalnya. Secara konkret, sikap anggota tersebut dapat
langsung menentukan eksistensi dan keberlanjutan mandat yang dipegang Badan
Eksekutif, atau bahkan dalam kasus ekstrim dapat juga mempengaruhi nasib
Sawarung secara keseluruhan.
Di luar forum pengambilan keputusan
internal, Sawarung juga
mengembangkan forum-forum yang melibatkan pelaku lainnya dalam sistem
governance di Kota Bandung. Kelompok pertama forum-forum yang dikembangkan
di bawah satu sektor kepentingan publik. Forum sektoral tersebut melibatkan
masyarakat pengguna layanan publik, penyedia layanan publik (biasanya pemerhati,
tetapi ada beberapa sektor terdapat juga swasta/sektor bisnis), dan concern group
yang dimotori oleh Sawarung. Pengembangan akuntabilitas dan transparansi dalam
forum sektoral tersebut dimulai dengan upaya mendorong masing-masing pihak

untuk melakukan pengungkapan (disclosure) data informasi yang biasanya
cenderung disembunyikan. Meskipun belum sampai pada taraf penemuan kode etik
yang jelas, namun diharapkan secara signifikan akan mendorong iktikad (willingness)
untuk memiliki dan menjalankan kode etik yang dilandasi prinsip akuntabilitas dan
transparansi. Sektor publik yang telah diinisiasi hingga saat ini adalah: pendidikan
usaha kecil dan ekonomi rakyat, tata kota (pertanahan, pemukiman/perumahan, hill
dan transportasi), kesehatan dan air minum, serta buruh dan tani. Bagi anggota
Sawarung sendiri terjadi semacam pengelompokan berdasarkan minat dan
kompetensinya berdasarkan agregrat sektor kepentingan publik tersebut, yang dapat
mengakomodasi perbedaan-perbedaan karakter lembaga persepsinya tentang
akuntabilitas dan transparansi.
Kelompok kedua forum-forum yang langsung ditujukan bagi masyarakat
sebagai warga kota. Forum ini melampaui batas-batas sektoral dan secara spesifik
ditujukan kepada isu-isu yang menarik perhatian masyarakat. Terdapat tiga format
yang sudah dikembangkan, sebagai berikut:
1. Forum Diskusi Sawarung
Forum ini dikelola Sawarung berdasarkan isu-isu terpilih yang biasanya diperoleh dari
media massa atau dari keluhan warga kota. Dalam setiap isu yang didiskusikan senantiasa di
buka oleh pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana transparansi atas informasi isu tersebut
mengapa mekanisme akuntabilitas bekerja/tidak bekerja terhadapnya. Setiap diskusi
menghasilkan catatan kaki bagi kepentingan refleksi anggota Sawarung atas upaya tekanan
yang ditujukan Sawarung kepada pihak lain.
2. Dialog Warga
Sejauh ini, dialog warga yang dilakukan baru berhasil mengarahkan terjadinya
semacam pooling informasi, khususnya dalam hal praktik akuntabilitas dan transparansi yang
dilakukan oleh LSM. Dialog warga merupakan upaya pengungkapan anggota Sawarung
terhadap warga kota seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, sumber daya yang
diinginkan, dan keterkaitannya dengan kepentingan warga. Kesulitan yang teridentifikasi
muncul dari dua pihak: Pertama, pihak warga sama sekali tidak memiliki informasi yang
cukup tentang LSM sehingga pertanyaan hanya berputar pada masalah di permukaan. Kedua,
pihak LSM anggota Sawarung masih menempatkan agenda ini dalam prioritas.
3. Diskusi Radio
Forum ini dilakukan atas kerja sama dengan beberapa radio swasta di Kota Bandung
untuk mengangkat permasalahan-permasalahan kota. Terlepas dari topik-topik yang
dipilihnya, forum ini memiliki nilai-nilai lain karena menguatnya ketertarikan media massa
(radio) terhadap kerja-kerja LSM dalam permasalahan kota dan pada saat yang sama
berkesempatan untuk mengkritisnya secara langsung ‘di hadapan’ publik. Pendengar diskusi
radio menilai langsung akuntabilitas dan transparansi pihak-pihak (termasuk LSM dalam hal
ini) sesuai keterlibatannya dalam permasalahan kota yang diangkat.

Patut dicatat bahwa dalam setiap forum yang dilakukan Sawarung senantiasa memuat
agenda penguatan wacana dan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Secara tidak
langsung hal itu menggambarkan bahwa persoalan-persoalan akuntabilitas dan transparansi
pun menghadapi persoalan lemahnya wacana di satu sisi dan miskinnya pengalaman praktik
di sisi lain. Jika agenda-agenda pengembangan akuntabilitas dan transparansi dilakukan dalam
format-format yang langsung, spesifik, dan formal, maka senantiasa kandas di tengah jalan.
Sebagai contoh, Sawarung pernah menggalang pertemuan-pertemuan dengan berbagai LSM
anggota dan non-anggota Sawarung untuk menetapkan kode etik bersama. Hasilnya,
pembahasan tetap berputar dalam berbagai persoalan yang sulit dikategorisasi untuk
ditempatkan sesuai proporsi kepentingannya. Kenyataan tersebut membuat Sawarung
kembali melakukan pendesainan ulang untuk mendapatkan cara terbaik bagi pengembangan
akuntabilitas dan transparansi.
Saat ini upaya-upaya pengembangan akuntabilitas dan transparansi Sawarung kembali
dikonsentrasikan ke dalam, yakni: Pertama, meneruskan perumusan bagi aturan main yang
dipercaya dapat mendasari praktik-praktik kode etik dan berbagai persoalan akuntabilitas dan
transparansi lainnya. Kedua, secara bersamaan, berbagai kegiatan capacity building semisal
pelatihan cara membaca anggaran, terus dilakukan agar semua pihak dapat mempraktikkan
setiap kesepakatan dengan jelas. Ketiga, terus memperkuat sistem pertanggungjawaban, yang
akan menjadi bekal bagi praktik akuntabilitas dan transparansi selanjutnya. Keempat, sedikit
demi sedikit membangun tradisi melalui berbagai latihan praktik akuntabilitas dan
transparansi pada beberapa kasus yang relative mudah/jelas dilakukan. Kelima, mulai
mengkaji dan menjajagi kemungkinan berbagai pendekatan hukum/legal dalam penerapan
akuntabilitas dan transparansi. Keenam, meneruskan dialog dengan berbagai pihak di luar
Sawarung tentang transparansi dan akuntabilitas. Ketujuh, meneruskan dialog dengan
berbagai pihak khususnya dengan warga Bandung untuk sekurang-kurangnya mendapatkan
simpati dan dukungan atas upaya pengembangan akuntabilitas dan transparansi di Sawarung.
Beberapa kata kunci yang ditangkap dari pengalaman belajar tersebut adalah:
•

Tak langsung
Agenda akuntabilitas dan transparansi ternyata tidak bisa digulirkan secara
langsung sebagai langkah spesifik dan formal. Kondisi riil dan spikologis
yang melatari praktik berkegiatan LSM membutuhkan berbagai perubahan
terlebih dahulu, sehingga program penguatan akuntabilitas dan transparansi
kerap kali lebih mudah diterima jika dikemas dalam bentuk tak langsung.

•

Simpati dan penghargaan
Mengingat dasar motivasional dari penguatan akuntabilitas dan transparansi
masih lebih banyak berada di wilayah kesukarelaan, maka penting untuk
mengembangkan secara bersamaan suatu mekanisme simpati dan
penghargaan yang dapat dijadikan dasar bagi publik untuk memberi
dorongan dan tekanan.

•

Berlatih

Karena banyak sekali persoalan lemahnya kapasitas dalam menjalankan
praktik akuntabilitas dan transparansi, baik pada LSM maupun masyarakat
pada umumnya, maka dibutuhkan banyak latihan yang cukup jelas dan
sederhana.
•

Menggeser pandangan-pandangan tentang dana
Akuntabilitas dan transparansi sering kali secara otomatis diarahkan pada
persoalan dana.

Namun, pada saat yang sama pandangan berbagai pihak tentang dana masih terceraiberai dalam perbedaan berspetrum panjang. Menggeser pandangan tentang dana merupakan
keniscayaan untuk mencapai kejelasan dalam mempraktikkan akuntabilitas dan transparansi.

Berlatih dengan Persoalan Keuangan
Salah satu kunci yang menjelaskan sekaligus menghubungkan akuntabilitas dan
transparansi adalah pengungkapan (disclosure). Pengungkapan data dan informasi
merupakan praktik transparansi di satu sisi dan pada saat yang sama menjadi prasyarat
akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan Sawarung dalam pengungkapan adalah pendekatan
pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), karena dianggap lebih efektif daripada
pengungkapan paksa yang membutuhkan pemberlakuan UU dan peraturan yang hingga saat
ini masih belum belum jelas. Pertimbangan lainnya adalah bahwa Sawarung lebih memilih
perolehan insentif sebagai implikasi logis dari pengungkapan sukarela, katimbang implikasi
dis-insentif yang biasanya menyertai pengungkapan paksa.
Dari tiga model pengukapan yang dikenal, Sawarung berusaha mencoba memadukan
ketiganya, dengan harapan bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi eksternal yang
diduga masih akan berubah-ubah seiring dinamika sosial-ekonomi-politik negeri ini.

Model Legalism Model Associatism
Model Communalism
Pengungkapan
berdasarkan Pengungkapan
berdasarkan
atas Pengungkapan berdasarkan penentuan
tekanan regulasi. Misalnya kesepakatan
asosiasi.
Misalnya komunitas atau masyarakat. Masya
penentu
bagaimana
p
pengungkapan
pelaporan pengaturan standar oleh Ikata menjadi
keuangan perusahaan publik. Akuntansi Indonesia. Organisasi transparansi dilakukan dan informasi ap
Bagi organisasi non-profit dapat
membentuk/menyepakati yang harus diungkapkan
pemberlakuan UU Yayasan standar pengungkapan sendiri.
merupakan usaha mendorong
akuntabilitas dan transparansi
Upaya yang dilakukan
Sawarung

•
•

Audit oleh akuntan publik
Mempublikasi hasil audit
di media massa

•
•

•

Laporan keuangan
bulanan
Laporan
pertanggungjawaban
dalam
sarasehan
anggota
Audit oleh akuntan
publik

Proses belajar yang dilakukan Sawarung dalam akuntabilitas dan transparansi
keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Sawarung mencoba menetapkan suatu sistem alokasi atas sumber daya
finansial yang diturunkan dalam Anggara Pendapatan dan Belanja Sawarung
(APBS). APBS ini menjadi dokumen utama dalam perencanaan dan standar
finansial utama. Sawarung menetapkan suatu kebijakan pendanaan yang
mengatur bagaimana penyusunan dan penetapan sumber-sumber yang
diperkenankan, mengatur alokasi sumber daya, serta menetapkan prinsipprinsip utama dalam pengelolaan sumber daya tersebut.
2. Untuk meningkatkan relevansi dan keterukuran informasi finansial, Sawarung
membangun sistem akuntansi keuangan (financial accounting system).
Dengan sistem akuntansi ini, informasi finansial yang ada merujuk kepada
standar yang berlaku umum. Standar yang diacu adalah standar akuntansi
yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, dan secara khusus pada
standar akuntansi untuk organisasi non-profit (PSAK Nomor 45). Untuk itu,
Sawarung mengeluarkan Pedoman Akuntansi Sawarung, yang berisi kebijakan
akuntansi, format laporan, serta prosedur yang berkaitan dengan akuntansi
finansial (financial accounting).
3. Secara internal, Sawarung menetapkan pedoman anggaran yang dapat dipakai
oleh anggota dalam rangka mengatur alokasi sumber daya, baik yang
dilakukannya dalam Sawarung maupun yang dikelolanya sendirian sebagai
suatu lembaga non-profit.
4. Sawarung mengeluarkan laporan keuangan bulanan yang dibagikan kepada
anggotanya. Laporan ini meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan
aktivitas (rugi-laba), dan laporan arus kas. Secara periodik Sawarung
memberikan laporan perkembangan realisasi anggaran.
5. Untuk meningkatkan kredibilitas informasi uang dikeluarkan, Sawarung
melaksanakan audit independen laporan keuangan tahunan Sawarung, dan
telah dilakukan untuk tahun buku 2001. Hasil audit ini kemudian
dipublikasiakan melalui media massa lokal Harian Umum “Metro” Bandung.
6. Dalam kerangka constitusionalism, Sawarung memasukkan masalah audit
oleh akuntan publik ini ke dalam statuta yang merupakan konstitusi

•
•
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Sawarung. Statuta Sawarung juga mengidentifikasi tentang pengaturan
kekayaan, pelaporan serta pemerikasaannya.
7. Secara kelembagaan, Sawarung membangun sistem pengawasan yang
menyediakan ruang bagi watch dog institution, dengan membentuk badan
pengawas. Masalah keuangan menjadi salah satu objek utama yang disadari
perlunya untuk dikontrol oleh suatu badan independen.
Pengalaman yang didapat dalam menuju “akuntabilitas” tersebut adalah:
Pertama, ada kesulitan dalam mencari kesepakatan akan hal apa yang harus
diungkapkan. Dari berbagai sarasehan dapat ditangkap bahwa banyak anggota memiliki
pandangan yang berbeda akan hal apa yang diungkapkan.
Kedua, informasi yang disajikan memiliki format tertentu, dan diperlukan
kesepahaman akan bentuk penyajian informasi finansial. Sejumlah perdebatan yang dilalui
dalam menentukan format ini, selain merupakan perdebatan prinsip juga terdapat perdebatan
yang semata-mata diakibatkan oleh kemampuan yang rendah dalam membaca informasi
keuangan.
Ketiga, usaha meningkatkan akuntabilitas memerlukan sejumlah prasyarat lain.
Misalnya, adanya keberanian untuk membuka diri, perlunya berbagi “wilayah”, dukungan
teknologi, serta dukungan sumber daya manusia. Berkembangnya organisasi, membuat
makin tingginya kompleksitas dan kapasitas yang dibutuhkan. Pada pengalaman Sawarung
misalnya, tidak mungkin untuk menyelenggarakan pengolahan data finansial yang terus
meningkat secara manual tanpa penerapan software komputer.
Keempat, perkembangan kelembagaan mempengaruhi secara tidak langsung bagi
usaha transparansi dan akuntabilitas. Sawarung menemukan bahwa adanya aspirasi anggota
memerlukan kompleksitas penyusunan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan masa lalu.
Setidaknya proses budgeting yang lebih menyerap aspirasi anggota membutuhkan instrumen
tersendiri dan membutuhkan model tersendiri yang sesuai. Dalam konsep fund, di mana
budget sebagai common pool resources bagi anggota, Sawarung juga mengalami persoalan
common pool resources, yakni menyangkut persoalan alokasi dan persoalan apropriasi.
Bagaimana menentukan proses alokasi yang diterima semua pihak dan bagaimana penentuan
apropiasi dalam alokasi tersebut, serta siapa yang menentukan penyediaan sumber apropriasi
tersebut. Sawarung belum dapat mencatat proses apropriasi sebagaimana konsep fund
budgeting ke dalam akuntansi umum.
Kelima, usaha bagi voluntary disclosure juga ternyata tidak menuntut adanya biaya
(cost) yang sangat besar. Setidaknya, alasan finansial bagi voluntary disclosure bagi kalangan
NGO di Indonesia dapat diperdebatkan ulang.
Keenam, walau Sawarung dapat diidentikkan dengan “asosiasi NGO”, proses
asosiatisme bagi pengungkapan informasi finansial sesungguhnya masih jauh. Saat ini, masih
sangat sukar untuk mencari insentif dan dis-insentif yang dibutuhkan bagi anggota-anggota
Sawarung untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan mereka pada publik.
Kenyataannya, anggota Sawarung hingga kini terdiri atas LSM, Lembaga Pengabdian
Masyarakat Perguruan Tinggi, asosiasi profesi, dan kelompok warga (civil society

organization/CSO), yang sangat berbeda dalam karakter, kapasitas, dan kapabilitasnya.
Penetapan standar yang sederhana sehingga dapat dipahami dengan kapasitas terendah, tetapi
sekaligus komprehensif memuat segala hal yang mesti dicakup, merupakan upaya yang sangat
sulit.
Ketujuh, usaha advokasi dengan capacity building merupakan usaha yang paling
realistis untuk dilakukan, karena proses ini merupakan usaha yang realistis untuk dilakukan,
karena proses ini merupakan usaha untuk mengubah perilaku kelompok sasaran. Sawarung,
dalam beberapa waktu terakhir misalnya mengundang anggota untuk mengikuti pelatihan
akuntansi. Dari respon anggota yang mengikuti pelatihan sederhana ini membuktikan bahwa
program capacity building mesti terus dilakukan.

