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Dewasa ini kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pasca Banten menjadi
provinsi bagaikan jamur di musim hujan. Sebagian besar dari LSM-LSM tersebut gemar
mengembangkan wacana-wacana sehingga ruang publik yang ada ramai disesaki dengan
diskursus dan perdebatan. Namun di sisi lain, banyak keluhan yang disampaikan publik atas
minimnya aktivitas LSM yang secara sungguh-sungguh dan riil menggeluti pemberdayaan
masyarakat. Padahal bagaimana pun, pemberdayaan masyarakat telah dipersepsi oleh publik
sebagai gerakan populis yang pelakunya diasosiasikan sebagai “pembela” masyarakat yang
puritan; sarat dengan idealisme, komitmen dan pemihakan yang jelas terhadap berbagai
korban ketidakadilan.
Oleh karena itu, pemberdayaan seharusnya diusung oleh banyak LSM dan kelompok
berpengaruh lainnya sebagai aktivitas yang dominan. Sayangnya, banyak aktivitas LSM yang
pada mulanya gencar mengusung wacana pemberdayaan masyarakat pada akhirnya harus
kandas. Misalnya wacana pemberdayaan masyarakat digunakan hanya sebagai instrumen
“penyengget” dana bantuan. Sesudah bantuan diterima, tidak didukung implementasi yang
akhirnya mengalami distorsi di lapangan. Akibatnya, dana bantuan itu tidak lagi berdampak
membedayakan masyarakat, akan tetapi sebaliknya malah memperdayai masyarakat.
Bertolak dari permasalah di atas, mendiskusikan tema “Mekanisme Kontrol terhadap
LSM: Perspektif Islam” akan bisa ditemukan urgensinya. Minimalnya sebagai wahana
introspeksi bagi siapa pun yang sangat ini banyak mengeksplorasi masyarakat guna meraih
keuntungan sesaat. Saat ini, ruang publik masyarakat Banten yang agamis, telah disesaki oleh
wacana-wacana yang seolah-olah sedang membela masyarakat.

Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan
Pemberdayaan telah muncul menjadi wacana publik di sekitar tahun 1970-an ketika
pemerintah (Orde Baru) sedang melancarkan percepatan pembangunan ekonomi yang
mensyaratkan adanya stabilitas politik dan keamanan yang mantap dan dinamis. Seluruh
potensi sumber daya alam yang ada dikeruk untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi
yang merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan seraya melibas segala faktor
yang dianggap akan menghambat laju pembangunan itu. Maka, pembangunan kemudian
muncul menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditolak karena pembangunan dirumuskan oleh
pemerintah sebagai upaya sistematis untuk meraih masa depan yang maju dan
berkemakmuran. Pemerintah dalam hal ini menjadi satu-satunya pemilik kebenaran yang

harus dipatuhi rakyatnya dan pembangunan sendiri kemudian berkecenderungan menjadi
ideology tersendiri.
Di tengah derap pembangunan yang demikian, proses marjinalisasi terhadap peranan
masyarakat terus terjadi. Masyarakat dan sumber daya lainnya terus “dieksploitasi” demi
pembangunan yang berideologikan kemajuan dan kemakmuran bersama sehingga masyarakat
merelakan apa saja yang dimilikinya. Namun masyarakat sendiri terus-menerus dihantui oleh
perasaan teralienasi dari pembangunan yang digelar tepat di depan hidungnya. Sementara
kekuatan untuk berekspresi sekedar untuk mengartikulasi kegelisahan, selalu ditanggapi oleh
pemerintah sebagai bentuk pembangkangan yang tidak jarang ditanggapi dengan tindak
kekerasan pemerintah terhadap rakyat. Termasuk kasus perlawanan rakyat terhadap tindakan
penggusuran tanah dan perkampungan yang semena-mena sering kali berakhir dengan
kekalahan di pihak masyarakat yang ditandai dengan jatuhnya korban jiwa. Pemerintah dalam
hal ini berwatak hegemonik yang mengkooptasi segenap elemen masyarakat dan terus
menekan perlawanan masyarakat hingga tidak berdaya.
Bertolak dari realitas yang demikian, kemudian muncul kelompok-kelompok
masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif terhadap nasib masyarakat untuk melakukan
berbagai upaya kreatif membebaskan masyarakat dari cengkeraman pemerintah yang
demikian hegemonik. Mereka bekerja secara swadaya, mereka ini yang kemudian dikenal
sebagai pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat yang tergabung ke dalam berbagai LSM.
Mereka pada mulanya bekerja secara relawan dan menjadikan kepentingan masyarakat
sebagai agenda utamanya. Mereka mampu tampil sebagai kekuatan alternatif, meskipun harus
dicap sebagai rival pemerintah.
Berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang dinilai melemahkan posisi masyarakat
dan menguatkan kelompok tertentu seperti berbagai bentuk kebijakan yang melahirkan
kesenjangan, dikritisi dan digempur baik dalam bentuk pengembangan wacana, advokasi
hingga pembuatan pilot-pilot proyek yang digelar di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya
perubahan orientasi pembangunan yang lebih menekankan pada aspek pengembangan
sumber daya manusia (SDA) dan perubahan kebijakan pemerintah yang concern terhadap
pengembangan ekonomi rakyat ketimbang pengembangan ekonomi konglomerat pada
dekade 1990-an, tidak terlepas dari upaya kreatif kelompok LSM dalam mempengaruhi
kebijakan pemerintah.
LSM pada kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai rival namun telah
ditempatkan sebagai partner pemerintah yang kreatif dan cekatan. LSM tidak saja tampil
sebagai kekuatan idealis yang gurem, namun tampil sebagai kekuatan profesional yang
tangguh. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika terhadap lembaga ini masyarakat kemudian
menaruh harapan dan kepercayaan, karena lembaga inilah yang secara nyata telah mewarnai
berbagai kebijakan dan paradigma pembangunan sehingga lebih berpihak kepada
kepentingan dan pemberdayaan masyarakat.

Mewaspadai Oknum

Namun demikian, tidak jarang LSM pun tersandung dengan berbagai aktivitasnya
yang tidak populer semisal terlibat dalam penjualan DO (down payment) minyak goreng,
penyelewengan beras OPK (operasi pasar khusus) Bulog hingga yang sangat populer
belakangan ini yakni penyelewengan triliunan rupiah dana KUT (Kredit Usaha Tani) yang
melibatkan banyak lembaga dan aktivis LSM, koperasi dan pengusaha kecil lainnya. Tindakan
yang demikian tentu menurunkan integritas pribadi aktivis/pengurus dan kredibilitas
lembaga baik LSM maupun koperasi. Rentannya kalangan LSM dan koperasi tersebut
terhadap berbagai amanah baik berupa dana maupun titipan lainnya tidak jarang karena ulah
oknum yang membonceng LSM maupun koperasi untuk mewujudkan kepentingan
pribadinya. Oknum ini bisa muncul dari dalam maupun luar lembaga yang bersangkutan.
Namun kemunculan oknum dari dalam lembaga LSM/koperasi yang memiliki piranti
rekrutmen keanggotaan yang ketat dan disiplin yang tinggi bisa dimustahilkan. Fenomena
oknum ini akan muncul misalnya dari beberapa hal berikut: Petama, pengurus/aktivis tidak
memiliki strategi yang jelas dalam mewujudka tujuan lembaga sesuai dengan visi dan misinya.
Ketiga, pengurus/aktivis tidak menjadikan halal dan haram sebagai pandangan hidupnya
dalam berpijak, sehingga tindakan yang mungkin menurut hukum. Keempat, lembaga
(LSM/koperasi) tidak memiliki sumber keuangan yang jelas dan tetap sehingga
memungkinkan bercokolnya para pengurus/aktivis atau associate yang secara moral dan
profesional tidak memenuhi kualifikasi namun rutin menyuntikkan proyek-proyek “basah”.
Tidak sedikit oknum yang memanfaatkan LSM dan koperasi tersebut hanya sebatas broker
proyek yang bergerak bukan lantaran semangatnya dalam melakukan “pemberdayaan
masyarakat”, namun justru “memperdayai masyarakat” demi fulus belaka. Sesudah itu ia akan
mencampakkan LSM/koperasi yang bersangkutan.

Mekanisme Kontrol
Keempat hal sebagaimana tersebut di atas memang masih menjadi titik lemah bagi
sebagian besar LSM/koperasi yang sangat mungkin dapat dimanfaatkan oleh oknum
tersebut. Apalagi pada era ini banyak program-program populis yang tengah digulirkan
pemerintah, seperti: penyaluran subsidi BBM untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pantai (PEMP) dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan berbagai bentuk bantuan
pemerintah (mulai dari Banpres, Bangub hingga Banbup/Banwal) yang ditujukan untuk
program-program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat.
Untuk mencegah terjadinya tindak penyelewangan tersebut diperlukan tiga pilar yang
dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol terhadap LSM. Ketiga pilar itu adalah: Pertama,
ketakwaan individu bagi pelaku pemberdayaan yang tercermin tidak saja dalam kesalehan
individu namun yang lebih penting adalah kesalehan sosial. Kedua, kontrol masyarakat yang
ketat sebagai bagian dari aktivitas amar ma’ruf nahimungkar. Ketiga, regulasi pemerintah
harus jelas isinya dan tegas sanksinya. Hal ini penting agar regulasi yang diterapkan benarbenar dapat dipahami oleh publik dan jika terjadi penyimpangan akan tegas sanksinya. Tanpa
ada campur tangan pemerintah dalam wujud regulasi, tentu program tidak akan berjalan
efektif dan regulasi tanpa sanksi yang tegas akan memberi peluang bagi terjadinya tindakan
“memperdayai masyarakat” oleh oknum yang boleh jadi ia berasal dari kalangan pemerintah,
LSM, masyarakat umum maupun kalangan perguruan tinggi agama sekalipun.

Namun demikian regulasi yang dikeluarkan pemerintah jangan sampai
menghambat “kreativitas dan kebebasan” dalam berserikat dan berkumpul yang saat ini
tengah tumbuh. Selagi kebebasan itu didasarkan pada prinsip-prinsip Islam maka
penggunaan ruang publik sebagai media perdebatan, kritik dan berbagai bentuk ekspresi
fundamental lainnya harus dinilai sebagai bentuk kreativitas masyarakat. Sebab pada dasarnya
kebebasan dalam menggunakan ruang publik dalam perspektif Islam dinilai sebagai araal
(perilaku) yang menurut kaidah ushul harus terikat dengan hukum syara’. Oleh karena itu
kebijakan pemerintah dalam bentuk kontrol yang terlalu ketat terhadap perilaku warga
masyarkat atau sekelompok warga masyarakat (LSM) misalnya dengan mengeluarkan RUU
Intelijen atau bentuk regulasi lainnya dapat dikategorikan haram manakala regulasi itu bermisi
tajassus (mata-mata/spionase). Sebab tajassus hanya akan melahirkan prasangka buruk yang
muaranya adalah fitnah (QS. al-Hujarat (49):12). Tajassus hanya boleh dilakukan terutama
terhadap musuh yang secara nyata sedang menganiaya dan memerangi Islam (muharriban
fi’lan). Wallahu’alam.

