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Melawan Korupsi LSM: 

Mengkaji Ulang Pendekatan Konvensional* 
 

Marijana Trivunovic Pendahuluan 

embaga-lembaga donor saat ini semakin me-

waspadai gejala korupsi dan penyelewengan pada 

proyek maupun program yang dibiayainya, 

bagaimanapun cara bantuan itu masuk dan siapapun 

pelaksananya. Pelaksana yang dimaksud disini adalah 

organisasi non-pemerintah (LSM), yang lebih sering 

dianggap sebagai mitra karena kedekatannya dengan 

masyarakat, terutama dalam konteks kurangnya 

infrastruktur negara, serta adanya pandangan bahwa LSM 

lebih bersih dibandingkan dengan aparat pemerintah. 

Namun, tidak berarti LSM kebal dari penyelewengan 

maupun korupsi. 

Di Amerika Serikat, skandal yang menonjol adalah 

United Way ketika eksekutif puncak organisasi payung 

dan kantor cabangnya di Washington DC dikenai 

hukuman pengadilan atas tuduhan mencuri dan 

menggelapkan ratusan ribu dollar pada 1995 dan 2004. 

Kasus yang lebih anyar tahun 2007 saat International 

Helsinki Federation for Human Rights dipaksa tutup 

karena bangkrut akibat manajer keuangannya 

menggelapkan sekitar 1,2 juta Euro (Fischer 2007). 

 

  

L 
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Masih banyak contoh lain yang 

dramatis : Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang terlibat dalam 

kegiatan tidak wajar tercantum dalam 

laporan daftar organisasi bermasalah 

dari Bank Dunia, serta berbagai studi 

kasus yang dilakukan oleh European 

Commission Anti-Fraud Office (OLAF). 

Lembaga-lembaga donor mene-

mukan beberapa modus operandi 

korupsi yang dilakukan LSM, di 

antaranya:  

 tagihan barang dan jasa proyek 

yang  digelembungkan, digandakan 

atau fiktif; 

 karyawan, peserta atau penerima 

manfaat program fiktif untuk 

menggelembungkan biaya kegiatan/ 

proyek;  

 pengaturan kickback dalam 

pengadaan barang dan jasa atau 

dalam perekrutan staf proyek; 

 double dipping

dana lebih dari satu donor untuk 

sebagian atau seluruh proyek yang 

sama; 

 LSM fiktif maupun organisasi 

berkoneksi politik yang dibentuk 

untuk memenangkan kontrak-

kontrak publik.    

Oleh karena itu lembaga donor telah 

memberlakukan sejumlah mekanisme 

untuk mencegah serta mendeteksi 

kemungkinan korupsi pada bantuan 

yang berorientasi pembangunan 

(development aid), termasuk dana yang 

dikucurkan kepada maupun melalui 

LSM. Langkah tersebut secara khusus 

diterapkan pada tahapan penting pada  

siklus program yakni pada saat proses 

seleksi penerima bantuan, pelaksanaan 

program, dan pada akhir program.  

Namun apakah mekanisme itu 

efektif? Apakah mekanisme itu sudah 

dirancang untuk menanggapi 

kebutuhan khusus maupun tantangan 

yang dihadapi LSM? Apakah penerapan 

mekanisme itu bisa menimbulkan 

dampak negatif? Memang, kurangnya 

bukti empiris membuat kita tidak 

mendapatkan jawaban yang utuh atas 

pertanyaan tersebut.  

Tulisan yang bersumber dari 

pengalaman praktisi ini --diperoleh 

lewat wawancara informal dan referensi 

tentang akuntabilitas masyarakat sipil 

(civil society) dalam merumuskan 

permasalahan  perlu dipertimbangkan 

lembaga donor dalam mengkaji ulang 

sistem peraturan tentang akuntabilitas 

LSM.  

 

Ciri Khas LSM Tentukan Perbedaan 

Sistem 

Dalam mengkaji kebutuhan untuk 

membatasi korupsi di dalam LSM, 

pertimbangan pertama berhubungan 

dengan kekhasan LSM dibandingkan 

dengan organisasi lain. LSM merupa-

kan satu dari tiga kategori pelaksana 

bantuan pembangunan, disamping 

lembaga negara dan perusahaan swasta. 

Meskipun LSM merupakan 

organisasi yang bersifat sukarela 
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(dibandingkan dengan lembaga negara) 

dan non-profit (dibandingkan dengan 

perusahaan swasta), namun LSM tidak 

otomatis bebas dari kemungkinan 

korupsi.  

LSM juga tidak tunduk kepada 

peraturan tentang integritas 

sebagaimana diterap-kan pada 

organisasi pelayanan sipil dan lembaga-

lembaga negara, yang memi-liki unit 

pengawasan internal dan eksternal. 

Akibatnya, LSM perlu mem-buat 

standar internal yang efektif untuk 

memastikan LSM beroperasi dengan 

integritas tinggi. 

Struktur akuntabilitas LSM  

Pertimbangan pertama para donor 

dalam menyeleksi penerima bantua 

adalah keberadaan dan efektivitas me-

kanisme akuntabilitas internal LSM, 

yang dilembagakan melalui struktur 

tata pengurusan internalnya. Standar 

untuk menunjukkan struktur tata 

pengurusan internal tersebut telah 

ditetapkan oleh organisasi masyarakat 

sipil sendiri. 

Disamping membantu proses 

identifikasi dan membatasi kesempatan 

organisasi yang kurang reputasinya, 

struktur tata pengurusan juga 

membantu organisasi dengan sumber 

daya minim dalam menetapkan dan 

menjaga standar integritas yang tinggi.  

Standar yang telah dikodifikasi 

melalui mekanisme pengaturan diri 

seperti kode etik atau sistem sertifikasi 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 

Indikator Utama Tata Pengurusan 
internal LSM.  

Dengan melihat kemantapan 

struktur tata pengurusan LSM, 

khususnya kepatuhan terhadap 

indikator tersebut, akan membantu 

memisahkan organisasi yang bonafid 

sekadar mempekerjakan teman dan 

rekanan serta memberi kontrak kepada 

mereka sendiri. 

Pertimbangan yang kedua bagi 

lembaga donor adalah sistem 

manajemen keuangan yang baik. 

Dalam hal inipun, organisasi 

masyarakat sipil telah menetapkan 

seperangkat persyaratan minimum, 

yang selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 2 Indikator Utama Pengelolaan 

Keuangan. 

Lembaga donor yang meninjau 

ulang indikator-indikator tersebut 

tampaknya mengakui bahwa mereka 

juga menjadi bagian dari kriteria seleksi 

atas mitra/ penerima bantuan mereka 

sendiri.  

Keberadaan struktur tata 

pengurusan organisasi dengan uraian 

yang jelas diantaranya mengenai 

akuntabilitas, peraturan seputar konflik 

kepentingan di dalam organisasi, 

kebijakan operasional yang khusus, dan 

sistem manajemen keuangan yang baik, 

menunjukkan bahwa dengan sumber 

daya manusia yang tepat, organisasi 

mempunyai kerangka kerja untuk 
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beroperasi dengan integritas. Namun 

untuk memastikan apakah peraturan 

tersebut ditaati dalam praktek memang 

memerlukan penelitian lebih lanjut. 

 

Prosedur seleksi rekanan  

Prosedur lembaga donor dalam 

suatu pemeriksaan pra-seleksi, diluar 

pemeriksaan formal, terhadap 

persyaratan tersebut di atas akan 

berbeda-beda.  

Pertama tergantung jumlah 

pendanaan yang terlibat atau urgensi 

prakarsa sebuah program. Misalnya, 

biaya kaji ulang keuangan secara 

mendalam (contoh, kaji ulang atas 

laporan keuangan organisasi yang sudah 

diaudit) bisa mencapai ribuan Euro dan 

menjadi tidak proporsional dengan 

jumlah pendanaan yang dikucurkan. 

Sementara dalam situasi bantuan 

darurat kemanusiaan, karena adanya 

ancaman korban jiwa manusia akan 

membatasi pemeriksaan terhadap 

kapasitas kelembagaan dan kinerja masa 

lalu terhadap LSM mitra secara 

menyeluruh. 

Namun, dalam keadaan normal, 

para donor selalu dan harus melakukan 

pemeriksaan atas latar belakang calon 

penerima bantuan, termasuk mengkaji 

kinerja masa lalunya menyangkut 

proyek yang dibiayai oleh lembaga lain. 

Pengkajian seperti itu akan 

membantu mengidentifikasi organisasi 

yang memiliki reputasi baik dengan 

yang tidak baik, atau menghindari 

upaya -akalan 

untuk mencari lebih dari satu sumber 

pendanaan). Pengkajian seperti ini 

dapat dilakukan dengan relatif mudah 

oleh staf lokal lembaga di negara calon 

penerima bantuan. Pertukaran seperti 

itu lebih lanjut difasilitasi melalui 

pertukaran informasi dan koordinasi. 
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Tabel 1 

Indikator Utama Tata Pengurusan Internal LSM 
Struktur tata 
pengurusan yang 
jelas, khususnya 
peran dewan 
pengurus (Board) 
 

• nama badan 
• uraian tentang hubungan dengan organisasi lain (misalnya 

fungsi dari dewan harus terpisah dari manajemen; apabila 
direktur eksekutif menjadi  anggota dewan maka dia tidak 
punya hak suara).  

• daftar para anggota dewan sekarang dengan jabatan dan 
kota tempat tinggal  

• (apabila wajar, pengontrol/pemilik LSM yang bermanfaat 
harus juga diidentifikasi).   

Uraian tentang 
Dewan Pengurus  
mencakup 

• tanggung jawab dan kewenangan dasar  
• tugas masing-masing anggota dewan  
• jumlah minimal anggota dewan  
• peraturan-peraturan tentang keanggotaan (termasuk 

persyaratan/ kelayakan, skorsing, pemberhentian) dan 
masa jabatan (lama masa jabatan, batas-batas untuk 
terpilih kembali)     

• prosedur pemilihan yang jelas  
• jumlah minimal pertemuan dewan dan metode 

penyelenggaraan pertemuan (siapa memprakarsai, 
bagaimana menetapkan tanggal, siapa menentukan 
agenda rapat, dan lain-lain) 

• prosedur-prosedur pengambilan keputusan (jumlah yang 
dibutuhkan untuk kuorum, bagaimana memilih dan 
mencatat keputusan-keputusan) dengan petunjuk eksplisit 
bahwa keputusan diambil secara kolektif 

• pembuatan notulen rapat dewan   
• ketetapan menyangkut konflik kepentingan (bagi dewan 

dan organisasi keseluruhan)   
• pembayaran bagi anggota dewan (para anggota dewan 

tidak boleh menerima kompensasi di luar biaya 
pengeluaran untuk kepentigan organisasi  

Kompetensi 
dewan mencakup 

• peninjauan tahunan terhadap kinerja eksekutif  
• peninjauan kinerja (pengelolaan) keuangan/ laporan 

keuangan tahunan  
• tanggung jawab merekrut direktur eksekutif 
• tanggung jawab menyewa auditor 
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Tabel 2 

Indikator Utama Pengelolaan Keuangan 

Keberadaan perangkat 
akuntansi dasar    

• buku-buku akuntansi (buku besar, buku laporan 
umum, dst.)   

• buku tanda terima uang kontan  
• buku pencairan uang kontan  
• catatan rekening bank   

Praktik akuntansi dasar 

• kebijakan dan prosedur tertulis yang sesuai 
dengan prinsip akuntansi dan pengawasan  

• pembagian fungsi: petugas yang menyetujui 
pengeluaran dana (contoh: direktur eksekutif) 
berbeda dengan pemegang pembukuan dan kasir  

Pelaporan keuangan dan 
penyimpanan catatan 
keuangan   

• Laporan keuangan tahunan tentang pendapatan 
dan pengeluaran disimpan selama beberapa 
tahun (diusulkan minimal dua tahun anggaran).     

Praktik audit  

• audit tahunan berdasarkan penugasan dewan 
(auditor tidak boleh mempunyai hubungan 
dengan siapapun dalam organisasi)   

Pencegahan penggelapan 
dan praktik anti pencucian 
uang    

• Adanya pelacakan audit secara penuh dan akurat 
atas dana-dana yang ditransfer keluar 
LSM/negara     

• penggunaan rekening bank bagi aliran uang, 
apabila diharuskan untuk setiap transaksi 
(terkecuali petty cash untuk pengeluaran kecil 
sehari-hari).     

• prosedur untuk melakukan verifikasi identitas, 
keabsahan dan itikad baik dari mereka yang 
memanfaatkan bantuan, para donor dan mitra 
LSM.   

• Kerahasiaan dan keamanan atas daftar nomor 
rekening bank atas nama LSM dan setiap 
dokumen yang berisikan informasi tentang 
identitas pribadi-pribadi terkait. 

Sistem yang lebih canggih 
(untuk organisasi yang 
sudah lebih maju) 

• kebijakan-kebijakan investasi yang baik 

• rencana pengembangan sumberdaya  
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Konsekuensi negatif yang tak 

disengaja 

Apakah ada sisi negatif dari 

mekanisme pencegahan korupsi ini? 

Pertanyaan tentang konsekuensi negatif 

yang tidak disengaja sudah terlalu 

sering diabaikan dalam berbagai upaya 

pencegahan korupsi. Sekali lagi, 

organisasi masyarakat sipil sendiri telah 

menunjukkan sejumlah permasalahan 

yang membutuhkan perhatian serius. 

Struktur tata pengurusan internal 

yang efektif maupun sistem manajemen 

keuangan yang kuat menuntut 

kapasitas kelembagaan yang tinggi,  

yang mungkin tidak dimiliki oleh 

organisasi masyarakat yang baru 

dibentuk atau organisasi  masyarakat 

akar rumput.  

Jadi, banyak LSM yang mungkin 

menjanjikan dan berpotensi efektif, 

secara otomatis tidakmasuk  dalam 

pertimbangan jika standar-standar ini 

diterapkan secara kaku. Secara faktual 

pendekatan seperti ini justru akan 

membatasi perkembangan masyarakat 

sipil yang otentik karena LSM-LSM 

yang lebih besar, lebih mapan dan 

 

Padahal kenyataannya, berjalannya 

praktik-praktik tersebut berlawanan 

dengan pemikiran yang sangat rasional, 

yang dengan pemikiran itu LSM 

didukung atau dilibatkan sebagai 

rekanan lokal dalam penyampaian 

program. 

Persoalan tidak berhenti pada 

kapasitas integritas dari organisasi-

organisasi tertentu.  Apabila kinerja 

masa lalu menjadi pertimbangan 

seleksi, maka organisasi-organisasi baru 

tidak akan bisa memenuhi persyaratan 

karena rekam jejaknya yang lebih 

pendek --bukan karena rekam jejaknya 

tidak memuaskan. Bahkan bila 

organisasi itu terpilih menjadi rekanan 

atau penerima bantuan, organisasi yang 

kurang berkembang akan menghadapi 

tantangan lain selama tahap 

pelaksanaan proyek, ketika mereka 

menjumpai sejumlah persyaratan 

pelaporan keuangan atau kegiatan yang 

melampaui kapasitas mereka.  

Banyak donor yang telah mengakui 

keterbatasan ini --khususnya masalah 

kemungkinan tersingkirkannya orga-

nisasi-organisasi yang baru atau kurang 

berkembang-- sehingga kemudian 

merespon dengan memberlakukan 

minimal dua model mekanisme 

pendanaan bagi LSM. 

Mekanisme pertama untuk 

organisasi-organisasi yang lebih mapan 

yang dapat menunjukkan kapasitas 

kelembagaan dan tata pengurusan, 

sedangkan mekanisme kedua untuk 

LSM dengan kapasitas lebih rendah 

yang tidak dapat menunjukkan 

kapasitas kelembagaan dan tata 

pengurusan.  

Model yang kedua secara khas dan 

signifikan biasanya melibatkan jumlah 

dana yang lebih kecil dan kurang  
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berisiko dari segi keuangan. Tetapi 

sebenarnya, cara ini tidak merespon  

kekurangan kapasitas fundamental yang 

menjadi sumber dilema. 

Persoalannya bukan karena donor 

kekurangan program untuk 

mendukung pengembangan kapasitas 

kelembagaan LSM, tetapi program 

cenderung terpisah dan atau tidak 

berkaitan dengan hibah. Dengan kata 

lain, program-program cenderung tidak 

terintegrasi dengan operasional sehari-

hari sebuah LSM sementara LSM itu 

aktif bergerak melakukan berbagai 

kegiatan untuk mendukung misinya. 

Bahkan meningkatkan kualitas 

praktik manajemen dan keuangan 

sebagai bagian dari pelaksanaan proyek 

agaknya dipandang sebagai upaya 

administratif, dan karena itu 

membutuhkan biaya administratif. Hal 

ini dilihat dari tekanan yang terus 

bertambah untuk menghemat biaya 

administratif  mengecilkan hati LSM 

yang berupaya meningkatkan praktik-

praktik manajemen seperti disebut 

diatas. 

Tidak bisa tidak, orang diingatkan 

akan kecenderungan yang persis 

berlawanan ketika bekerjasama dengan 

pemerintah dalam mengikuti prinsip-

prinsip Deklarasi Paris melalui 

dukungan anggaran. Dalam kasus-kasus 

ini, para donor menanggapi setiap 

kekurangan atau risiko yang 

teridentifikasi dalam sistem nasional 

(khususnya sistem manajemen 

keuangan), persis dalam kombinasi 

dengan program-program pemberian 

jasa.  

Ada argumen yang memaksakan  

harus dibuat yaitu bahwa pendekatan 

yang sama juga harus diterapkan pada 

LSM. Mengingat bahwa semua donor 

mengakui nilai organisasi-organisasi 

masyarakat sipil di negara-negara 

tempat mereka bekerja dan bahkan 

kadang-kadang secara eksplisit mereka 

mempunyai dana-dana pembangunan 

masyarakat tantangan yang dihadapi 

lebih terkait dengan upaya mengubah 

modalitas dukungan itu menjadi 

pengembangan kapasitas, bersamaan 

dengan pelaksanaan proyek aktual. 

 

Efektifitas Langkah  

Bagian terdahulu dari tulisan ini 

mengemukakan serangkaian langkah 

pra-seleksi yang dapat membantu para 

donor dalam mengidentifikasi dan 

mengesampingkan organisasi yang 

tidak mempunyai reputasi atau 

organisasi akal-akalan, atau bahkan 

justru memasukkan organisasi yang 

belum berkembang tapi layak dibantu. 

Terlepas dari konsekuensi negatif 

yang tidak disengaja, langkah-langkah 

pra-seleksi bertujuan memastikan ada 

prasyarat untuk beroperasi dengan 

integritas, tetapi prasyarat tersebut tidak 

menjamin bahwa program yang akan 

datang juga akan dilaksanakan dengan 

cara demikian.  
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Untuk itu, para donor mempunyai 

sejumlah mekanisme periode 

pelaksanaan yang  tidak hanya untuk 

mendeteksi kemungkinan korupsi dan 

penyelewengan, tetapi juga untuk 

memastikan bahwa program 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

Sistem-sistem pemantauan pelaksanaan 

tersebut terdiri atas: (a) pelaporan 

kegiatan reguler dan keuangan oleh 

organisasi penerima bantuan, dan (b) 

monitoring lapangan atas hasil terpilih.  

Motivasi  Penyimpangan Keuangan 

Konsekuensi yang tidak disengaja dari praktik donor dalam mencegah 

kemungkinan penyelewengan bisa lebih parah daripada terpinggirkannya 

masyarakat sipil, seperti yang telah diuraikan di atas. Beberapa praktik 

pendanaan, khususnya upaya-upaya memotong biaya administratif, dalam 

kenyataannya memang mendorong korupsi dalam LSM. Memang praktik sejumlah 

LSM dalam penyelewengan dana tersebut, tidak untuk kekayaan pribadi individu-

individunya namun demi kelangsungan hidup organisasi. 

Lantaran kapasitas kelembagaan yang rendah ditambah dengan tekanan 

survival dengan biaya administratif minimal, beberapa organisasi bisa tidak 

bertahan apabila mereka tidak mendapat tambahan dana administratif dengan 

cara ‘mencomot’ dari proyek-proyek. (Holoway 2004).  

Situasi problematik tersebut dialami LSM yang lebih kecil, lebih baru, kurang 

berkembang yang mungkin tidak mempunyai dukungan dana yang tetap sehingga 

harus berjuang menutup biaya kelembagaan yang pokok seperti sewa kantor, 

membayar tagihan listrik dan air, dan gaji staf. Dalam beberapa kasus, jangka 

waktu pelaksanaan proyek seringkali harus diperpanjang dari perencanaan awal 

karena keadaan yang tak terduga. Bahkan dalam situasi semacam ini ada 

beberapa kesepakatan hibah yang memperbolehkan dana-dana tambahan demi 

menutup biaya selama periode perpanjangan.  

Tentu saja, penjelasan ini tidak dimaksudkan sebagai excuse bagi praktik 

penyelewengan. Karena akan selalu sulit memastikan motif dibalik 

penyimpangan, dan LSM yang terlibat dalam manipulasi tersebut bisa jadi 

“tergelincir” dengan kemungkinan konsekuensi hancurnya reputasi dan masa 

depan. Maksud penulis ingin menggarisbawahi bahwa konsekuensi negatif yang 

tidak disengaja itu perlu dipertimbangkan kembali secara mendasar; apabila ada 

keinginan serius menangani korupsi LSM tanpa mematikan organisasi masyarakat 

spil dalam proses tersebut.   
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Pelaporan Kegiatan dan Keuangan  

 

Sementara bukti yang 

terdokumentasi merupakan hal yang 

langka, banyak praktisi  berbagi kesan 

bahwa ada keterbatasan pelaporan 

kegiatan dan keuangan yang mampu 

mendeteksi potensi korupsi. Apabila 

pelaporan tidak diverifikasi secara 

independen, bisa jadi sebuah laporan 

tidak akan mengungkap bila suatu 

kegiatan tidak dilakukan seperti yang 

dilaporkan, atau sejumlah barang dan 

jasa yang dilaporkan ternyata tidak 

dikirim.  

Sementara dalam laporan keuangan, 

yang bahkan disertai dengan tanda 

terima sekalipun, sulit menemukan 

suatu penyelewengan hanya dengan 

pemeriksaan dokumen bila dilakukan 

tanpa tenaga yang terspesialisasi. 

Misalnya, bagaimana mengecek tanda 

terima tidak digandakan atau 

manipulasi tagihan. Untuk sepenuhnya 

menakar kebenaran laporan, juga perlu 

dilakukan pemantauan kegiatan secara 

independen selama tahap pelaksanaan 

program, atau audit forensik paska-

pelaksanaan. Tetapi, dengan kuatnya 

tuntutan efisiensi, banyak lembaga 

donor telah mengurangi jumlah staf 

lokalnya, dan hal ini berarti makin 

sedikit pula tenaga yang  melakukan 

kegiatan monitoring atau memeriksa 

laporan secara detil.   

 

 

Kunjungan Lapangan dan Pelaporan 

Korupsi 
 

Berbeda dengan pelaporan, 

kunjungan (inspeksi) lapangan diakui 

secara luas sebagai mekanisme yang 

lebih efektif untuk mencegah dan 

mendeteksi korupsi apakah suatu 

program dilakukan oleh LSM, rekanan 

pemerintah atau penyedia jasa lain. 

Tetapi, proses ini memakan waktu dan 

biaya, sementara pada waktu yang 

sama, seperti alasan efisiensi, jumlah 

staf yang dibutuhkan untuk 

pemantauan secara efektif sedang 

dikurangi.  

Oleh karena dibutuhkan alternatif 

untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya, banyak donor telah 

mengalihkan perhatiannya kepada 

upaya mengembangkan dan 

mendorong mekanisme pelaporan 

korupsi dan whistle blower (saksi 

pelapor). Hal itu merupakan 

pendekatan pemantauan eksternal 

sebagai tambahan terhadap sistem 

internal yang terbatas. Alasannya untuk 

-mata 

melibatkan para pemangku 

kepentingan dan pemanfaat program 

untuk memastikan bahwa dana 

digunakan sesuai dengan maksudnya, 

dan hasil program tercapai sesuai 

harapan. Meskipun bukti empiris masih 

belum jelas, tetapi persepsi yang 

muncul menyakini mekanisme 

semacam ini berguna untuk mengisi 
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celah penting dan bisa memberi nilai 

lebih pada uang yang diberikan 

daripada donor mengeluarkan uangnya 

demi persyaratan pelaporan yang makin 

detil. 

Hal ini merupakan perkembangan 

yang patut diapresiasi, karena 

berlangsung bersamaan dengan minat 

yang meningkat pada mekanisme 

akuntabilitas kebawah yang sedang 

menarik perhatian organisasi-organisasi 

masyarakat sipil.  

 

Akuntabilitas ke Bawah 

Pengertian tentang akuntabilitas 

lebih luas dari pencegahan korupsi, 

karena akuntabilitas bermakna 

memikul tanggung jawab atas akibat-

akibat dari tindakan yang dilakukan,  

tidak hanya untuk cara tindakan-

tindakan itu dilakukan. Maka, dalam 

konteks pembangunan, pertimbangan 

akuntabilitas meluas ke tanggung jawab 

atas hasil-hasil intervensi. Pada 

kenyataannya, pembicaraan tentang 

akuntabilitas masyarakat sipil 

berhubungan dengan, pertama-tama, 

hasil-hasil pembangunan dan dengan 

legitimasi LSM yang mengklaim 

mewakili masyarakat tertentu. 

Integritas dan langkah-langkah 

pencegahan korupsi dipandang 

melayani tujuan-tujuan yang lebih luas 

itu. 

Diskusi yang sudah berlangsung 

mengidentifikasikan sebuah fenomena, 

bahwa LSM secara historis telah lebih 

akuntabel kepada para donor 

(akuntabilitas ke atas) daripada kepada 

pemanfaat program (akuntabilitas 

kebawah). Dalam keadaan seperti itu, 

timbul pertanyaan apakah LSM-LSM 

benar-benar dapat mengidentifikasi dan 

melayani kebutuhan konstituennya. 

Jawabannya akan terlihat dari 

pengembangan mekanisme konsultatif 

dan partisipatoris dengan para 

pemangku kepentingan, khususnya 

dengan pemanfaat program, pada 

semua tahap proyek ; yakni pada tahap 

penentuan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program. Tujuannya adalah 

mendorong keterlibatannya dalam 

inisiatif tersebut dan memberi para 

pemangku kepentingan dan pemanfaat 

program kesempatan untuk memberi 

sumbangan demi keberhasilan program. 

Khususnya karena program bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri.  

Dari perspektif pencegahan korupsi, 

alasan rasional ini serupa dengan 

whistle 

. Pada dasarnya, pendekatan ini 

melibatkan perluasan pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan dalam 

program yang sedang dilaksanakan dan 

memberi mereka sarana untuk bereaksi 

apabila mendeteksi sebuah masalah. 

Begitu banyak dan beragam 

pendekatan untuk mendorong 

keterlibatan para pemanfaat program, 

dan pendekatan tersebut berada mulai 

dari upaya informal mencari pandangan 

para pemanfaat program untuk 
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kebutuhan penilaian sampai kepada 

partisipasi yang lebih formal dalam 

kajian proyek.  

Beberapa pendekatan akuntabilitas 

kebawah sudah sering dipakai oleh 

LSM. Sebuah survei terhadap lebih dari 

400 wakil LSM dan lembaga donor dari 

20 negara di Eropa, Asia, Afrika dan 

Amerika Utara dan Amerika Latin 

(Keystone 2006) menemukan, 

misalnya, bahwa LSM-LSM secara 

teratur mencari pandangan dan umpan 

balik dari para pemanfaat program 

ketika menetapkan kebutuhannya 

(65%); dan menetapkan serta 

mengukur dampak program (54%). 

Tentu saja ada banyak metode lain 

seperti kebijakan open house bagi semua 

penerima manfaat program untuk 

menghadiri setiap pertemuan organisasi 

; pertemuan/ dengar pendapat di balai 

kota dimana penerima manfaat 

program dapat mengomentari proyek. 

Pendekatan-pendekatan yang lebih 

kompleks seperti audit sosial juga 

makin sering digunakan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa komunitas  LSM 

telah lebih dulu melakukan langkah 

awal menuju akuntabilitas kebawah 

yang lebih besar, meskipun sebenarmua 

masih banyak lagi yang dapat dilakukan 

untuk mendorong keterlibatan yang 

proaktif, memperkuat, mensistematisasi 

serta mengintegrasikanya kedalam 

operasi pokok. Namun, mekanisme 

dalam mendapat umpan balik banyak 

yang bersifat ad hoc dan informal. LSM 

yang disurvei melaporkan penjaringan 

pandangan  penerima manfaat program 

melalui jalur biasa kerja staf lapangan  

(85%), dan dari rekanan di lapangan 

(70%). Sebagian besar dari organisasi 

yang disurvei juga mengumpulkan 

komentar dengan cara-cara yang lebih 

terstruktur, misalnya melalui 

pengumpulan data formal yang 

dipimpin staf (65%) atau lewat kajian 

formal partisipatoris tentang pekerjaan 

mereka (61%). 

Tentu saja, upaya mengubah 

kebijakan organisatoris dan memiliki 

kompetensi dalam menerapkan 

metodologi baru tidak bisa dilakukan 

dengan cepat dan sederhana. Namun, 

pemakaian pendekatan partisipatoris 

yang lebih efektif ternyata merupakan  

cara yang menjanjikan dalam 

menanggapi keprihatian terhadap 

pencegahan korupsi.  

Namun kita tetap harus berhati-hati. 

Karena, organisasi-organisasi dengan 

kapasitas yang kurang akan 

menghadapi risiko dipinggirkan. 

Sementara sulit bagi badan-badan 

pembangunan sendiri mengambil 

langkah untuk melawan keputusan 

politis yang lebih besar menyangkut 

bantuan pembangunan, adalah hal 

mendasar bahwa mereka mulai 

memahami signifikansi kurangnya 

kapasitas LSM. Mengembangkan 

kapasitas yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan mekanisme akuntabilitas 

, 

namun justru merupakan investasi 
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integritas mendasar untuk mencegah 

pemborosan dan memastikan agar 

bantuan pembangunan mencapai 

dampak optimal. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Sementara kebanyakan bukti bersifat 

anekdotal (tidak sepenuhnya dapat 

dipercaya) ada indikasi bahwa sistem-

sistem akuntabilitas yang dimiliki para 

donor mempunyai kekurangan.  

 Diantara kekurangan itu adalah 

konsekuensi negatif yang tidak 

disengaja, yakni konsekuensi 

persyaratan pra-kualifikasi dan 

pelaporan yang rumit untuk 

pengembangan organisasi-organisasi 

yang lebih kecil dan lebih berakar pada 

masyarakat.     

 

akuntabilitas: ukuran dan tingkat 

kapasitas sebuah LSM sangat perlu 

dipertimbangkan. Persyaratan perlu 

disesuaikan dengan kapasitas 

kelembagaan dan administratif dari 

LSM yang mapan di satu sisi, dan LSM 

yang lebih baru dan lebih kecil di sisi 

lain.  

 Ada sekumpulan besar ide-ide dan 

usulan-usulan tentang pencegahan dan 

deteksi korupsi yang terkandung dalam 

wacana tentang akuntabilitas LSM yang 

lebih luas. Investasi perlu dilakukan 

dalam pengembangan dan perluasan 

langkah-langkah akuntabilitas kebawah 

dalam dialog dengan para LSM, tidak 

hanya untuk mengurangi resiko 

korupsi, tetapi juga untuk 

mengoptimalkan  hasil-hasil 

pembangunan.  

 Investasi dalam sistem akuntabilitas dan 

kapasitas LSM untuk melaksanakan 

program, perlu dipandang sebagai 

kegiatan mendasar dan integral, dan 

bukan sekadar biaya-biaya 

administratif. 

 

* U4 Issue. No. 3, Februari 2011. Tersedia 

secara online di http://www.u4.no/publications-

/countering-ngo-corruption-rethinking-the-

conventional-approaches 
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