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Sejak reformasi, pembicaraan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dan
transparansi di lingkungan birokrasi maupun Non Governmental Organization (NGO) atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), disadari atau tidak, cenderung mengikuti jenis NGO
karet. Yakni, NGO yang komitmen dan kepeduliannya hanya mengikuti mobilitas isu seperti
ada isu buruh, ikut ke isu buruh, ada isu gender, ikut ke gender, ada isu lingkungan, ikut ke
isu lingkungan, ada isu tanah, ikut ke tanah, ada isu demokrasi, ikut ke demokrasi, ada isu
good governance, ikut ke good governance, dan ada isu NGO, ikut ke good NGO.
Sekarang ini, merupakan saat yang tepat bagi aktivis LSM untuk berkontemplasi dan
selama ini, LSM mendapat sorotan publik sehingga perlu good NGO. Dalam berbagai
diskusi, seminar, dan lokakarya yang menyoal tentang buruh anak, usaha kecil menengah,
gender, ekologi, perburuhan, hokum,pengelola pesantren, keuangan dan perbankan, dan isu
lainnya semuanya berhulu dan bermuara pada ada tidaknya entitas good NGO.
Hal serupa setelah dialami oleh birokrasi selama Orde Baru, bahkan saat ini hal
tersebut masih dirasakan. Bahwa keputusan politik berada di satu tangan orang penguasa dan
keterlibatan publik nyaris tidak ada. Jika pun ada, hanya sebatas ‘menyetujui’ yang sudah
diputuskan sebelumnya. Semua keputusan politik dilahirkan dari ruang yang tertutup dengan
rapat, sentralistik, dan hanya dijalankan segelintir orang sehingga jauh dari semangat
partisipatoris, transparansi dan akuntabel.
Sebelum meneriakkan good NGO, alangkah baiknya kita mengambil pelajaran dari
prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang dikenal dengan istilah good governance.
Sebuah entitas pemerintahan di masa secara ketat mengimplementasikan prinsip-prinsip
dasar, partisipatoris, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
Menghadirkan suatu entitas pemerintahan baik dan bersih menjadi sebuah
keniscayaan. Berbagai laporan dan studi memperlihatkan kinerja dan sustainabilitas
pembangunan yang baik hanya dapat dicapai oleh pemerintah yang mengedepankan
pengelolaan baik dan bersih. Oleh karena itu, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
adalah modal utama dari good NGO.
Bagi kalangan aktivis LSM, seperti ingin membersihkan rumah orang, hendaknya kita
harus membiasakan atau paling tidak memberikan contoh yang baik pada orang lain, dengan
terlebih dahulu membersihkan rumah sendiri.

Karakteristik LSM

LSM sejak kehadirannya sangat bervariasi atau beraneka ragam dalam isu. Dan
programnya dapat dilihat dari profil lembaga yang diembannya, seperti visi, misi, tujuan,
fungsi, struktur, bentuk lemabaga, serta bidang garapan (program).
Dalam sejarah kelahiran dan perkembangannya, LSM memiliki karakteristik sebagai
berikut:
1.) Independen, artinya tidak berafiliasi kepada sebuah kekuatan politik tertentu.
2.) Nirlaba, artinya non-profit atau tidak mencari keuntungan, dan mengutamakan
kepentingan masyarakat.
3.) Sukarela, lebih menyediakan waktu untuk kepentingan lemabaga
4.) Non-birokratis, tidak melalui prosedur yang berbelit-belit
5.) Komunitas kecil, terdiri dari beberapa orang saja, dilihat dari struktur dan ruang
lingkup dan;
6.) Lahir dan dekat dengan lapisan masyarakat bawah (grassroots).
Philip Elderidge (1995) mengajukan tiga model hubungan LSM dengan negara, dilihat
dari orientasi LSM dalam menjalankan berbagai kegiatannya, yaitu:
1.) High Level Partnership: Grassroots Development. Karakteristik jenis ini ditandai
hubungan yang sangat partisipatif, mengutamakan kegiatan yang berkaitan
dengan pembangunan dibanding dengan kegiatan yang bersifat advokasi, kurang
memiliki minat pada hal yang bersifat politis, tapi mempunyai perhatian yang
besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan selalu memelihara
dukungan pada tingkat grassroots.
2.) High Level Politics: Grassroots Mobilization. Karakteristik jenis ini cenderung
hanya aktif dalam kegiatan politik dan umumnya bersifat advokatif terutama
untuk mendukung peningkatan kesadaran politik di tingkat masyarakat.
3.) Empowerment at the grassroots. Karakteristik jenis ini cenderung memusatkan
perhatian pada pemberdayaan masyarakat pada tingkat grassroots, dan tidak
berminat mengadakan kontak dengan pemerintah dan umumnya tidak mau
terlibat dalam kegiatan berskala besar.
Bagi kalangan LSM, ada hal yang harus mendapat perhatian serius, bahwa kehadiran
LSM sering kali mengundang paradoks. Hal tersebut bisa dicermati pada kinerja LSM
yang kadang bertolak belakang dengan semangat akuntabilitas, transparansi dan
partisipasi yang terkandung dalam good governance. Prinsip-prinsip tersebut dapat
dilihat dari:
1.) Akuntabilitas. Ketika LSM menyuarakan bahwa setiap penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada
publik, misalnya soal keuangan, maka LSM yang menggunakan dana
pemerintah dan sumber-sumber lain seharusnya memberanikan diri
mempertanggungjawabkan hal serupa kepada komunitasnya dan publik.
2.) Transparansi. Ketika LSM menuntut pengelolaan pemerintahan memuat
transparansi, sesuai dengan semangat good governance yang

diperjuangkannya, hal tersebut harus mendapat perhatian. Misalnya saat
pemerintah daerah bersama DPRD membahas masalah RAPBD dengan
semangat transparan, terbuka, dan menjadi hak dari publik untuk bisa
mengakses informasi yang diinginkan dari proses tersebut. Saat yang sama
sebaiknya LSM menamakan dan mampu membudayakan prinsip tersebut
pada komuni-tasnya, jika perlu kepada publik.
3.) Partisipasi. Bagi LSM, partisipasi adalah salah satu prasyarat mewujudkan
good governance. Oleh karena itu, keterlibatan publik dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi sangat penting.
Namun, yang perlu dikritisi, apakah LSM melakukan prinsip serupa dalam
perencanaan program kelembagaannya? Misalkan, mengkonsultasikan
kepada publik apa yang akan dilakukan untuk mereka, di mana lokasinya,
kapan dilaksanakan, siapa yang diajak, dan seperti apa mekanismenya?

Tipologi LSM
Hampir di setiap daerah termasuk Riau, telah muncul kesadaran baru dalam upaya
memperbaiki eksistensi dan citra LSM di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang
diperoleh sejak bulan Juli 1998, keberadaan LSM di Riau berkisar 6-10 LSM, menurut
perkiraan sampaitahun 2002, telah mencapai angka sekitar 200-an. Suatu pertumbuhan yang
sangat pesat dan perlu dihormati. Pertumbuhan LSM yang sangat bervariasi ini, sudah barang
tentu melahirkan konsekuensi dari berbagai tipologi LSM dan perlu menjadi catatan kritis
dari berbagai sesama aktivis LSM.
Dalam pengamatan penulis, ada beberapa tipologi (varian) terhadap dunia LSM di
Riau, antara lain:
a.

b.

c.

LSM ‘kontraktor’. Jenis LSM macam ini mempraktikkan perilaku
standar ganda. Sering kali meneriakkan atas nama kepentingan rakyat,
sebelum proyek-proyek pembangunan di provinsi, kabupaten/kota
diperolehnya. Bahkan, lewat LSM yang dimilikinya, menjadi senjata
‘pamungkas’ untuk menggertak, mengancam dan membangun
bargaining dengan pemerintah daerah agar memberikan proyek kepada
kelompoknya.
LSM ‘beku operasi’. Karakteristik LSM semacam ini didirikan dalam
rangka meraup keuntungan, dan kemunculannya bagai ‘siluman’.
Kadang kala dirasakan keberadaannya, kadang kala suara dan
aktivitasnya hilang tanpa jejak. Dari aspek pengelolaan, baik direktur,
sekretaris dan bendahara, biasanya dirangkap oleh kolega terdekat
(keluarga). Dalam hal ikhwal soal akuntabilitas dan transparansi,
pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan bagi program pemberdayaan
masyarakat LSM jenis ini, sangat jauh dari harapan publik.
LSM ‘pencari laba’. Karakteristik LSM demikian, didirikan betul-betul
berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Sekalipun isu, program dan lingkup kegiatannya berorientasi untuk
memperjuangkan masyarakat, akan tetapi semua itu ‘dikemas’ agar

d.

e.

mendapat daya simpatik publik dan pemberi dana. Biasanya, mereka
bergerak cepat menyodorkan proposal-proposal ke perusahaan besar,
termasuk instansi pemerintah yang dianggap peduli pada kegiatan
sosial-kemasyarakatan. Kehadiran LSM semacam ini, bagi pihak
perusahaan selalu dinilai sebagai ancaman terhadap eksistensi
perusahaan bersangkutan, terutama apabila perusahaan tidak merespon
secara cerdas terhadap sepak terjang LSM jenis ini.
LSM wakil pemerintah‘. LSM jenis keempat ini kehadirannya kian
menjamur terutama sejak era otonomi daerah. Biasanya pengelolanya
berasal unsur PNS (birokrat). Atau bisa juga para birokrat merekrut
orang-orang di luar birokrasi untuk memimpin LSM bersangkutan.
Kehadiran LSM ini, lazimnya selalu berhadapan dengan LSM yang
memposisikan diri sebagai mitra kritis dan bersikap oposisi dengan
pemerintahan daerah. LSM kelompok ini selalu ’mengintip’ proyekproyek pembangunan yang tertuang dalam APBD.
LSM ‘pejuang grassroots’. LSM jenis terakhir ini, kehadirannya
berangkat dari komitmen moral dan kepeduliaan sosial yang tinggi
untuk membela masyarakat grassroots yang berada dalam posisi lemah
dan marjinal. Keberadaan LSM jenis ini, mulai dari alamat kantor, visi,
misi, tujuan, platform dan program serta bidang garapan (profil
lembaga) tersusun secara jelas dan sistematis. Keberadaannya
dihadapan pemerintah daerah sebagai mitra kritis. Bahkan, kelompok
LSM terakhir ini, memiliki tekad kuat untuk menjaga eksistensi dan
citra LSM di hadapan publik dengan memberlakukan Kode Etik LSM,
yakni dengan cara menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas,
transparansi dan lain sebagiannya.

