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Menurunnya kepercayaan publik dan akuntabilitas 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagaimana 

dilansir oleh setidaknya dua penelitian terakhir 

(Kemitraan, 2012, dan Edelman, 2013) bukanlah 

tanpa sebab.  

Kegagalan LSM sebagai salah satu komponen utama 

OMS untuk membuktikan bahwa dirinya layak 

dipercaya disebabkan oleh indikasi praktik tidak etis 

dan tidak bertanggung jawab.  

Sebagai contoh, ada LSM yang terlibat dengan 

permainan kekuasaan (politik praktis), 

memperebutkan proyek pemerintah di daerah, atau 

bermain money politics (mula-mula menjadi 

watchdog, tapi sebenarnya hanya modus untuk 

memeras) (Saidi, 2006). 

Ibarat pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga.  

Meski hanya sebagian  memiliki perilaku buruk, tapi 

semua LSM menanggung akibatnya. 
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Penyimpangan yang terjadi di LSM 

telah mendorong munculnya 

keprihatinan para aktivis LSM untuk 

melakukan upaya perbaikan. Gagasan 

dan inisiatif dari sejumlah LSM untuk 

mengembangkan mekanisme self-

regulation dengan membangun 

konsensus dan mengikatkan diri pada 

kode etik/ pedoman perilaku bersama 

muncul sebagai respon atas situasi 

tersebut. Kode etik/ pedoman perilaku 

LSM itu terdiri dari seperangkat  

prinsip-prinsip akuntabilitas dan etika 

yang diyakini oleh komunitas LSM,  

serta aturan yang menjadi landasan 

perilaku baik secara kelembagaan mau-

pun individual.    

Tata pengurusan internal (internal 

governance) yang baik dan demokratis 

adalah elemen utama  dari akuntabili-

tas. Rendahnya perhatian komunitas 

LSM Indonesia terhadap tata 

pengurusan internal ini sudah menjadi 

perhatian banyak pihak. Telah banyak 

kritik dilontarkan sehingga sejak 

beberapa tahun belakangan sebagian 

LSM sudah mulai menyadari penting-

nya tata pengurusan yang baik dan 

demokratis dalam organisasi. Berdasar-

kan hasil assessment penerapan Kode 

Etik Konsil LSM, diperoleh gambaran 

bahwa upaya untuk memperbaiki tata 

pengurusan organisasi telah dilakukan 

oleh sebagian LSM anggota Konsil.  

Dokumen Anggaran Dasar/ Ang-

garan Rumah Tangga (AD/ART) orga-

nisasi yang sudah disahkan dan dijalan-

kan secara konsisten merupakan  pe-

rangkat dasar tata pengurusan yang 

baik dan demokratis  dalam sebuah 

LSM. AD/ ART setidaknya mengatur 

secara tegas dan jelas misalnya tentang 

Dewan Pengurus/ Pembina (board) dan 

eksekutif; semua anggota board dan 

eksekutif harus berbeda; pembagian 

kewenangan antara board sebagai pem-

buat kebijakan dan melakukan 

pengawasan terhadap eksekutif dengan 

kewenangan eksekutif sebagai pelaksana 

kebijakan; pembatasan masa jabatan 

board dan eksekutif maksimum dua 

kali, mekanisme pengambilan 

keputusan yang demokratis di semua 

tingkatan, mekanisme pengambilan 

keputusan tertinggi melalui kongres/ 

musyawaha besar/ pertemuan setara 

yang melibatkan seluruh unsur organi-

sasi; dan memastikan bahwa mekanis-

me pengambilan keputusan tertinggi 

dan rapat-rapat board untuk menja-

lankan tugas dan kewenangannya ber-

langsung secara reguler. Ketentuan 

tersebut merupakan prasyarat mendasar 

terciptanya tata pengurusan internal 

yang akuntabel dalam sebuah 

organisasi. 
 

Pendahuluan 

Tata pengurusan internal sebagai se-

buah dimensi akuntabilitas LSM meru-

pakan isu yang agak jarang dibahas di 

kalangan LSM di Indonesia, meski 

tidak berarti bahwa isu ini tidak pernah 

menjadi topik diskusi. Hanya sedikit 

referensi memadai yang membahas tata 

pengurusan internal, baik dalam 
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terbitan yang dipublikasikan oleh LSM 

maupun oleh pihak lain.  

Sebagai sebuah dimensi akuntabili-

tas, tata pengurusan internal memang 

jarang mendapatkan perhatian dari para 

penggiat OMS, dibandingkan dengan 

isu akuntabilitas keuangan dan 

program. Banyak dari para aktivis ini 

beranggapan bahwa pengaturan tata 

pengurusan internal bukanlah masalah 

yang harus diprioritaskan. Di kalangan 

LSM yang sering mengindentifikasi 

dan dunia usaha, terdapat pandangan 

bahwa tata pengurusan organisasi yang 

baik bukan merupakan hal yang utama, 

sebab yang penting adalah bagaimana 

LSM bekerja untuk masyarakat 

dampingannya, menyuarakan aspirasi 

kelompok tertindas, dan seterusnya. 

Pandangan ini tidak hanya dimiliki 

oleh organisasi yang lahir pada era 

tahun 70 sampai 80-an, yang hidup 

pada masa kalangan dunia usaha sangat 

giat mempromosikan tata pengurusan 

dan managemen yang baik, yang akan 

memberikan hasil yang efektif dan 

efisien dalam aktivitas mereka (Lewis, 

2001) yang belakangan mempenga-

ruhi cara pandang LSM terhadap pen-

tingnya tata pengurusan  tetapi juga 

sangat kuat di kalangan LSM yang baru 

muncul pada akhir era Orde Baru dan 

masa reformasi saat ini.  

Keengganan LSM untuk memberi 

perhatian pada pembenahan tata  

pengurusan internal ini juga disebabkan 

karena sebagian besar LSM belum me-

miliki jaminan dan kemampuan 

beroperasi dalam jangka panjang tetapi 

masih bersifat temporal karena sangat 

bergantung pada proyek yang didukung 

donor. Hanya sedikit dari mereka yang 

memiliki kemampuan pendanaan stabil 

yang memungkinkan mereka memberi-

kan perhatian pada penguatan akunta-

bilitas dam tata pengurusan internal 

organisasi. 

Potret kondisi tata pengurusan inter-

nal organisasi yang beragam tersebut 

tercermin dari hasil assessment awal pe-

nerapan Kode Etik Konsil terhadap 

anggota Konsil (tahun 2011). Tulisan 

ini bermaksud menyajikan hasil analisis 

temuan assessment, khususnya 

memberikan gambaran pola tata 

pengurusan internal lembaga anggota 

Konsil, apa saja tantangan dalam 

penerapannya, dan kemungkinan 

strategi yang perlu dilakukan untuk 

memperbaiki akuntabilitas tata 

pengurusan internal. 

Analisis ini dilakukan terhadap 18 

(delapan belas) lembaga anggota Konsil 

LSM yang tersebar di 10 provinsi di 

Indonesia. Ada 3 (tiga) kategori peni-

laian tingkat penerapan Kode Etik 

yakni: peringkat pertama: Sesuai 

(compliant), peringkat kedua: Sebaha-

gian Sesuai (partly compliant) dan 

peringkat ketiga:  Belum Sesuai (non-

compliant).  

Ke-18 lembaga yang dianalisis 

hanyalah yang mewakili dua kategori 

penilaian tingkat  penerapan Kode Etik  

yaitu: Sesuai (compliant) dan Belum 
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Sesuai (non-compliant). Pemilihan dua 

kategori Sesuai (compliant), dan 

Belum Sesuai (non-compliant) ini di-

lakukan dengan maksud untuk mem-

perlihatkan perbandingan kecenderung-

an kondisi tata pengurusan internal di 

82 (delapan puluh dua)  lembaga ang-

gota yang telah di-assess.  

 

Apa itu Tata Pengurusan Internal? 

Prinsip dasar untuk tata pengurusan 

yang baik adalah manajemen dan badan 

pengurus (governing body) harus di-

pisahkan (Wyatt, 2006), untuk meng-

hindari selingkuh kepentingan yang 

rawan terjadi jika kedua peran dan 

fungsi itu dilakukan oleh satu badan. 

Governing body atau board yang dikenal 

dengan berbagai nama dalam OMS di 

Indonesia seperti: dewan/ badan pengu-

rus, dewan pembina, komite pengarah 

atau nama lain memiliki kewenangan 

utama membuat kebijakan dan 

melakukan kontrol atau pengawasan 

terhadap badan pelaksana (eksekutif 

atau manajemen) organisasi.  

Tata pengurusan internal berfokus 

pada isu-isu kebijakan dan identitas, 

bukan pada isu-isu pelaksanaan sehari-

hari program. Dengan demikian tata 

pengurusan internal  berarti penangan-

an isu-isu visi, misi, nilai, prinsip dan 

strategi LSM; berfokus pada arah masa 

depan dan pertimbangan strategi jangka 

panjang; menangani isu kebijakan 

dalam kaitan dengan program internal, 

staffing, dan sumber daya; penetapan 

definisi norma-norma dan nilai-nilai 

yang menjadi basis keberfungsian lem-

baga; mencakup kewajiban dalam 

memenuhi persyaratan AD/ ART yang 

berlaku di LSM; berfokus pada 

pendefinisian posisi eksternal yang kon-

sisten dengan keseluruhan amanat LSM 

sebagai sebuah lembaga dalam masya-

rakat sipil (Tandon, 2006).  

Hans Antlov dkk. (2009) 

berpendapat bahwa tata pengurusan 

internal LSM mencakup antara lain 

proses pembuatan keputusan, 

pembagian peran antara dewan 

pengurus dan eksekutif, pembangunan 

mekanisme akuntabilitas terhadap 

konstituen, dan masalah yang 

berhubungan dengan pembangunan 

visi, misi dan sasaran yang jelas (Antlov, 

2009). 

Masih dalam pandangan yang sama, 

sebuah literatur menyebutkan bahwa 

tata pengurusan internal organisasi 

LSM mencakup anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga (statute and 

bylaw), rapat umum (general assembly), 

pelaksana (administrative board, execu-

tive board, executive office, dll.) dan 

pengawasan (controls) (Internal Gover-

nance for NGOs in Lebanon, 2004). 

Nah, pembahasan tata pengurusan 

dalam tulisan ini mengacu pada 

kombinasi beberapa pandangan 

tersebut, yang selanjutnya 

menginspirasi Konsil LSM Indonesia 

dalam merumuskan akuntabilitas tata 

pengurusan internal yang merupakan 

bagian dari Kode Etik. Akuntabilitas 



Lili Pulu  

37 

tata pengurusan internal yang juga 

mencakup prinsip-prinsip etika 

tersebut, secara garis besar adalah : 

1. Kebijakan-kebijakan organisasi: 

 kelengkapan AD/ ART dan Stan-

dard Operating Procedure (SOP); 

 periodisasi kepengurusan 

 kelengkapan unsur organisasi dan 

pemisahan personelnya; 

 larangan keterlibatan board dan 

eksekutif di partai politik, ormas 

parpol, merangkap sebagai PNS, 

dan memiliki jabatan dalam bisnis 

yang dimiliki organisasi; 

 larangan hubungan keluarga anta-

ra personel; 

 ketentuan rekrutmen staf; 

 penerapan prinsip ramah ling-

kungan di organisasi; 

 publikasi dokumen visi, misi, 

sumber pendanaan, serta laporan 

tahunan organisasi; 

 ketentuan affirmative action untuk 

perempuan sebagai staf dan untuk 

menduduki posisi startegis serta 

pemenuhan hak-hak reproduksi. 

2. Proses pembuatan keputusan: 

 rapat umum anggota atau kongres 

atau rapat setara; 

 rapat-rapat board dan pengambil-

an keputusan strategis lainnya. 

3. Pengawasan: 

 sanksi atas penyalahgunaan kewe-

nangan; 

 pencegahan dan sanksi atas tindak 

kekerasan; 

 ketersediaan mekanisme kom-

plain; 

 

Praktik tata pengurusan internal 

lembaga anggota Konsil LSM 

Indonesia 

Ke-18 lembaga yang menjadi bahan 

analisis dan contoh dalam tulisan ini 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

Sebanyak 50% berbentuk yayasan, 

39% berbentuk perkumpulan dan 11% 

berbentuk lainnya. Dari segi usia, 

72,2% organisasi berusia lebih dari 10 

tahun, dan 27,8% kurang dari 10 

tahun. Kesemuanya tersebar di sepuluh 

provinsi di Indonesia (lihat Diagram 1). 

Ke-18 lembaga tersebut mewakili 

dua kategori tingkat penerapan Kode 

Etik; sembilan lembaga termasuk ka-

tegori esuai  (compliant) dan sembilan 

lembaga termasuk kategori belum 

sesuai  (non-compliant). Pengambilan 

dua kategori sebagai sampel bertujuan 

untuk melihat apakah ada perbedaan 

dalam tata pengurusan organisasi  ber-

korelasi dengan tingkat akuntabilitas 

mereka (kesesuaian dengan Kode Etik). 

Dalam praktik berorganisasi, ke-18 

LSM tersebut mengembangkan tata 

pengurusan internalnya dengan cara 

yang beragam. Keragaman tersebut 

menjadi pembahasan sebagai berikut. 
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Kelengkapan AD/ ART dan SOP 

Kelengkapan AD/ ART organisasi 

adalah satu indikator penerapan akun-

tabilitas tata pengurusan yang baik. 

Karena AD/ ART adalah aturan dasar 

organisasi dan menjadi landasan selu-

ruh tindakan dan pengambilan kepu-

tusan, sehingga organisasi wajib 

mentaati AD/ ART  secara konsisten. 

Temuan assessment memperlihatkan 

bahwa semua lembaga memiliki AD/ 

ART. Dari jumlah tersebut, hanya 61% 

yang menjalankan AD/ ART; sebagian 

besar merupakan lembaga-lembaga 

yang memiliki masuk kategori Sesuai 

(compliant) dengan Kode Etik. Meski 

demikian, sebagian dari lembaga yang 

masih belum sesuai (non-compliant) de-

ngan Kode Etik juga sudah mematuhi 

ketentuan AD/ ART.  

Dalam hal kelengkapan SOP, semua 

organisasi yang sudah Sesuai 

(compliant) dengan Kode Etik Konsil 

memiliki SOP dan mematuhinya dalam 

operasional sehari-hari organisasi. Di 

antara lembaga yang belum sesuai (non-

compliant) dengan Kode Etik Konsil, 

78% tidak memiliki SOP (hanya 22% 

yang mempunyai SOP) tetapi hanya 

sebagian yang benar-benar mematuhi 

SOP lembaga (lihat Diagram 2 & 

Diagram 3). Meskipun SOP 

merupakan aturan manajemen dan 

keuangan yang sifatnya sangat 

operasional, namun jika mengacu 

kepada  Kode Etik Konsil, SOP tetap 

harus mendapatkan persetujuan dari 

board yang berwenang dalam membuat 

kebijakan strategis dan  pengawasan 

lembaga. Kendati di satu sisi SOP 

bersifat teknis operasional, namun 

karena ketentuan dalam SOP mengatur 

eksekutif, maka potensi konflik 

kepentingan cukup besar  jika 

pengesahan SOP  menjadi   

kewenangan dari eksekutif. Pemisahan 

antara yang membuat aturan/ kebijakan  

dan yang menjalankannya adalah salah 

satu prasyarat tata pengurusan  yang 

baik.   

Lembaga-lembaga yang tidak memi-

liki SOP, kemungkinan besar meng-

alami hambatan dalam pengawasan 

operasional organisasi oleh board, kare-
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Gambar 1
Lokasi dan Jumlah Anggota dan Sampel Analisis

Anggota Sample analisis
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na sebagian tidak memiliki board (yang 

hanya ada eksekutif) dan sebagian lagi 

memiliki board tetapi tidak aktif 

(sleeping board).  

 
Periodisasi Kepengurusan 

Praktik demokrasi yang paling  men-

dasar dan harus diterapkan oleh LSM 

adalah melakukan rotasi kepemimpinan 

atau kepengurusan secara periodik 

untuk menghindari terjadinya praktik 

otoritarianisme yang sesungguhnya 

sangat ditentang oleh LSM. Kontrol 

internal dengan cara pembatasan waktu 

ini didasarkan pada asumsi 

bahwa kekuasaan cenderung 

korup, sedangkan kekuasaan 

yang mutlak pasti korup 

(Halim, 2006). Oleh karena 

itu, board dan eksekutif 

idealnya memiliki jangka 

waktu dalam menjabat. 

Periodisasi ini bukan hanya 

supaya terjadi pergantian 

kepengurusan, namun yang 

tidak kalah penting merupakan proses 

kaderisasi dalam lembaga. Hampir 

dapat dipastikan bahwa di lembaga 

yang tidak melakukan pergantian kepe-

ngurusan, kaderisasinya terhenti. 

LSM umumnya memiliki aturan 

yang bervariasi mengenai periodisasi 

kepengurusan dalam AD mereka, 

biasanya antara dua sampai lima tahun. 

Beberapa LSM yang berbadan hukum 

yayasan umumnya menetapkan periode 

kepengurusan lima tahun dan dapat 

dipilih kembali untuk satu kali masa 
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jabatan sesuai dengan pasal 32 UU No. 

16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

Namun jika melihat UU No. 28 Tahun 

2004 tentang perubahan atas UU No. 

16 Tahun 2001, jangka waktu kepeng-

urusan yayasan hanya dibatasi periode-

nya (yaitu maksimal 5 tahun) tapi da-

pat dipilih kembali untuk seterusnya. 

Hal ini merupakan kemunduran dari 

UU sebelumnya, karena 

memungkinkan dewan 

pengawas tidak pernah diganti. 

Hasil assessment memper-

lihatkan bahwa semua lembaga 

yang sudah menerapkan Kode 

Etik Konsil secara penuh, 

memiliki periodisasi empat ta-

hun masa kepengurusan dan 

hanya dapat dipilih kembali 

untuk satu kali masa jabatan 

berikutnya. Aturan tersebut 

dilaksanakan secara konsisten. 

Di antara LSM yang belum 

sesuai Kode Etik Konsil, 

sebagian besar tidak memiliki 

aturan atau ada yang memiliki aturan 

tentang periodisasi, tapi masa jabatan  

lebih dari delapan tahun.   

 

Kelengkapan Unsur Organisasi dan 

Pemisahan Personel 

Penerapan prinsip check and balance 

dalam organisasi menjadi dasar dalam 

tata pengurusan yang baik (Correa, 

2006). Adanya organ atau unsur-unsur 

organisasi yang lengkap dengan 

personel yang terpisah antar-unsur 

merupakan satu bentuk yang paling 

mendasar dari pelaksanaan check and 

balance. Agar sistem check and balance 

dapat berlangsung, organisasi memiliki 

minimal dua badan yaitu board dan 

eksekutif.  

Di LSM yang berbadan hukum 

yayasan, terdapat tiga organ yang harus 

dimiliki yayasan, yaitu pembina, peng-

urus, pengawas (Pasal 2 UU No. 16 

tahun 2001 tentang Yayasan yang di-

revisi dengan UU No. 28 tahun 2004). 

Pembina berfungsi sebagai organ yang 

membuat kebijakan, sementara peng-

urus dapat berperan sebagai pelaksana 

harian atau eksekutif, dan pengawas 

berfungsi melakukan pengawasan serta 

memberikan nasihat kepada pengurus 

dalam menjalankan roda organisasi. 

Dalam praktiknya, ada sebagian peng-

urus yayasan yang mendelegasikan/ 

mengangkat eksekutif untuk men-

jalankan organisasi sehari-hari. Apabila 

memilih alternatif ini, pengurus tidak 
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boleh mendapatkan gaji/ honor, karena 

dianggap sebagai volunteer. Dalam per-

kumpulan, umumnya dikenal dua 

organ utama, yaitu yang berfungsi 

membuat kebijakan dikenal sebagai 

badan pengurus atau board, dan yang 

berfungsi menjalankan keseharian 

organisasi dikenal sebagai badan pe-

laksana atau eksekutif. Meski umumnya 

hanya memiliki dua organ, ada juga 

perkumpulan yang memiliki organ 

ketiga yaitu pengawas. Beberapa lem-

baga memiliki nama yang berbeda 

namun fungsinya melakukan peng-

awasan. Karena perbedaan istilah antara 

yayasan dan perkumpulan, dalam tu-

lisan ini istilah board digunakan untuk 

menunjuk organ yang berfungsi mem-

buat kebijakan (governing) dan ekse-

kutif untuk pelaksana harian. 

Dari hasil analisis Konsil 

LSM pada 2011, ditemukan 

kecenderungan bahwa jika 

sebuah LSM memiliki organ-

unsur setidaknya terdiri dari 

board dan eksekutif tingkat 

akuntabilitasnya semakin ba-

ik. Kesimpulan ini juga dapat 

berlaku sebaliknya; bahwa se-

makin akuntabel sebuah lem-

baga, satu di antaranya diindi-

kasikan oleh tersedianya 

organ yang berfungsi sebagai 

pembuat kebijakan dan pelak-

sana kebijakan. Data assessment mem-

perlihatkan, 88,9% dari lembaga-

lembaga yang sudah Sesuai (compa-

liant) dengan Kode Etik Konsil memi-

liki unsur organisasi yang terdiri dari 

pengurus, pengawas, dan pelaksana. 

Sementara itu, dalam organisasi yang 

belum sesuai (non-compliant) Kode 

Etik, sebanyak 66,7% hanya memiliki 

satu organ, yaitu eksekutif atau badan 

pelaksana saja. 

Dalam hal pemisahan personel 

untuk jabatan dan atau fungsi yang 

berbeda,  lebih  separuh (55,6%) dari 

18 lembaga  sudah menerapkan pe-

misahan personel, 38,9% terdapat satu 

atau lebih personel yang merangkap 

menjadi board dan eksekutif sekaligus; 

dan 5,6% tidak diketahui (lihat 

Diagram 4). Lembaga yang telah mem-

berlakukan pemisahan personel antar-

organ sebanyak 77,8% sudah sesuai 

dengan Kode Etik Konsil. Namun 

demikian, ada juga lembaga-lembaga 

yang masuk dalam kategori belum 

sesuai Kode Etik, yang telah mene-

rapkan pemisahan personel (33,3%) 

(lihat Diagram 5).   
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Diagram 6
Aktivis Anggota Konsil yang 

Mencalonkan Diri untuk Jabatan Publik
(dalam Persen)

Keterlibatan Board dan Eksekutif di 

Partai Politik, Ormas Parpol, PNS, dan 
Usaha yang Dimiliki Organisasi 

Karakteristik utama yang seharusnya 

dimiliki oleh LSM sebagai organisasi 

masyarakat sipil  (http://hrcolumbia.-

org/hrap/apply/instructions/) adalah 

non-partisan, non-pemerin-

tah, dan non-profit. Karakter-

karakter tersebut secara 

bersama atau sendiri-sendiri 

ditemukan dalam berbagai 

kode etik LSM termasuk 

dalam dokumen Istanbul 

Principles yang menyebutkan 

bahwa The essential 

characteristics of CSOs as 
distinct development actors  

that they are voluntary, diverse, 
non-partisan, autonomous, 

non-violent, working and collaborating 
for change  are the foundation for the 

Istanbul Principles for CSO development 

effectiveness . Kode Etik Konsil LSM 

juga menganut ketiga karakter tersebut 

sebagai prinsip berorganisasi. 

Temuan hasil assessment memper-

lihatkan bahwa dari 18 lembaga yang 

menjadi sampel, secara umum mereka 

telah menerapkan prinsip non-partisan 

khususnya dalam hal keterlibatan 

sebagai pengurus parpol, ormas parpol, 

menjadi calon-calon untuk jabatan 

politik (seperti anggota parlemen, sena-

tor, dan kepala daerah), mendukung 

calon-calon, mengerahkan massa, dan 

membantu penggalangan dana politik, 

dan menjadi konsultan politik.  

Hanya dalam hal kewajiban meng-

undurkan diri bagi aktivis yang menca-

lonkan diri untuk jabatan politik, seba-

nyak 72,2% telah menerapkan keten-

tuan tersebut, 22,2% lembaga tidak 

mewajibkan dan 5,6% tidak diketahui 

(bandingkan dengan Diagram 6).  

Lembaga yang telah memiliki dan 

menerapkan kebijakan pengunduran 

diri bagi aktivis yang mencalonkan diri 

untuk jabatan politik, sebanyak 69,2% 

telah sesuai dengan Kode Etik (lihat 

Diagram 7).  

Dalam hal karakteristik non-

pemerintah, hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi lembaga-lembaga ang-

gota Konsil, karena fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa meskipun hanya 

sebagian kecil aktivis LSM di daerah 

juga menjadi PNS. Hal ini dapat 

dijelaskan karena sumber daya manusia 

yang memiliki kapasitas justru 

umumnya berasal dari kalangan PNS 

dan kebanyakan merekalah yang meru-

pakan bagian dari inisiator berdirinya 

sebuah lembaga sosial (baca: LSM) di 
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Diagram  7
Kategori Penerapan Kode Etik dan Kewajiban 

Pengunduran Diri jika Mencalonkan untuk 
Jabatan Politik

Sesuai Belum sesuai

daerah. Beberapa pembatasan yang 

umum diberlakukan adalah eksekutif 

LSM tidak berprofesi sebagai PNS, dan  

mereka yang berprofesi sebagai PNS 

hanya diperbolehkan menjadi board 

dengan komposisi paling banyak 30% 

dalam satu organisasi. 

Hasil assessment memperlihatkan se-

jumlah 77,8% dari 18 lembaga tidak 

memiliki aktivis yang merangkap 

sebagai PNS; dari jumlah tersebut, 

64,3% adalah lembaga yang termasuk 

kategori sudah sesuai dengan Kode Etik 

Konsil. LSM yang sudah sesuai dengan 

Kode Etik ini memiliki upaya yang 

serius dalam menjaga dan menerapkan 

karakter non-pemerintah dengan baik, 

kondisi yang masih menjadi tantangan 

bagi 22,2% lembaga dan sebagian 

besarnya (44,4%) adalah kelompok 

lembaga yang belum sesuai dengan 

Kode Etik Konsil.  

Meski penerapan prinsip non-

pemerintah masih menjadi bahan per-

debatan di ka-

langan LSM, 

khususnya ten-

tang seberapa 

besar  toleransi 

yang dapat 

diberikan pada 

aktivis yang juga 

PNS untuk 

terlibat dalam 

organisasi, Konsil 

LSM Indonesia 

dalam hal ini 

berpandangan 

bahwa untuk 

menghindari terjadinya penyalahguna-

an kewenangan, kemungkinan terga-

nggunya independensi dan perilaku 

tidak etis lainnya seperti korupsi waktu 

maka eksekutif LSM tidak boleh berasal 

dari PNS.  
 

(Larangan) Hubungan Keluarga Antar-

Personel  

Untuk menghindari atau memi-

nimalkan konflik kepentingan dalam 

organisasi, satu indikator penting yang 

harus ditegakkan adalah menghindari 

hubungan keluarga antar-personel da-

lam lembaga, khususnya antara board 

dan eksekutif.  
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Conflict of interest menurut Marilyn 

Wyatt a situation in 

which outside interests affect or are 
perceived to affect the ability of an 

individual to make fair and impartial 
decisions on behalf of the NGO. Conflict 

of interest can exist when opportunities for 
direct material gain are involved (also 

known as -
associates or family members stand to 

benefit; when personal, professional, or 
other affiliations interfere with fair and 

impartial judgments; or when personal 
interests or loyalties conflict and compete 

with those of the NGO. Conflict of 
interest can be both real and perceived: it 

includes situations in which self-interest 
seems to play a role even if no actual 

wrong-doing is involved.  

Beberapa bentuk 

konflik kepentingan da-

lam LSM adalah hen 

a board member of a 

grant-making, NGO is 
also the executive director 

of a grantee organization; 
when a board member is 

also the executive director 
of an NGO that competes 

against the first NGO for 
funds; when a board 

member obtains an 
interest free loan from the 

organization; when a 
 to provide 

professional services to the NGO; when a 

board member is related to a member of 

the staff . 

Hasil assessment menunjukkan bah-

wa secara umum, tidak ada hubungan 

kekeluargaan yang dapat mengakibat-

kan konflik kepentingan yang kuat 

antara board dan eksekutif, namun di 

beberapa lembaga masih ditemukan 

hubungan keluarga antar-anggota 

board, khususnya di lembaga yang 

kategorinya belum sesuai dengan Kode 

Etik Konsil. Dalam konteks Indonesia 

yang memiliki budaya primordialisme 

yang masih tinggi, keberadaan anggota 

board atau eksekutif yang memiliki hu-

bungan keluarga satu sama lain sangat 

dikhawatirkan akan berdampak pada 

munculnya kebijakan organisasi yang 

sarat dengan kepentingan  board atau 

eksekutif.  

 

Ketentuan Rekrutmen Staf 

Rekrutmen staf yang menganut 

prinsip anti-diskriminasi, terbuka, dan 

dilakukan oleh tim yang sekurang-
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tidak ada aturan

tidak ada aturan tapi
dijalankan

ada aturan dan dijalankan

Diagram 8
Kategori Penerapan Kode Etik dan 
Kebijakan anti diskriminasi dalam 

rekrutmen staf

Sesuai Belum sesuai
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kurangnya terdiri dari board dan 

direktur eksekutif merupakan indikator 

penting akuntabilitas. Mengapa demi-

kian? Mengacu pada prinsip peng-

hormatan terhadap HAM, sepatutnya 

tidak ada orang yang terhalang pelu-

angnya untuk menjadi staf atau board 

sebuah lembaga karena alasan apapun 

selama yang bersangkutan memiliki 

hard skill dan soft skill  yang diperlukan. 

Proses yang terbuka dan dilakukan 

oleh minimal mewakili dua organ 

lembaga, akan mencegah terjadinya 

KKN dan bentuk penyalahgunaan ke-

wenangan lainnya oleh salah satu organ 

dalam perekrutan staf. 

Aturan tentang anti-diskriminasi 

dalam rekrutmen staf yang ditemukan 

dalam lembaga-lembaga anggota Konsil 

yang merupakan sampel analisis mem-

perlihatkan 66,7% dari lembaga yang 

belum sesuai dengan 

Kode Etik tidak 

memiliki aturan 

tentang anti diskrimi-

nasi dalam perekrutan 

staf, dan 33,3% sisanya 

tidak memiliki aturan 

tentang anti diskrimi-

nasi, kendati proses re-

krutmen mereka terbu-

ka pada semua orang.  

Sementara itu persen-

tase sebaliknya terjadi 

pada lembaga yang 

sudah sesuai dengan 

Kode Etik, yakni 

66,7% sudah memiliki 

aturan tertulis dan konsisten 

menerapkan aturan tersebut. Hanya 

33,3% yang tidak memiliki aturan ter-

tulis namun menjalankan prinsip (lihat 

Diagram 8). 

Keterbukaan informasi rekrutmen 

staf juga menunjukkan perbedaan yang 

cukup signifkan. Di lembaga yang 

sudah sesuai dengan penerapan Kode 

Etik, proses rekrutmen lebih terbuka; 

tidak hanya kepada unsur-unsur 

organisasi tetapi juga kepada mitra dan 

publik yang lebih luas (88,9%). Hanya 

11,1% lembaga yang mengin-

formasikan kepada internal lembaga 

saja. Kecenderungan sebaliknya terjadi 

di lembaga-lembaga yang belum sesuai 

dengan Kode Etik, yakni terdapat lebih 

banyak organisasi yang proses 

rekrutmen hanya diketahui oleh board 

dan direktur eksekutif (66,7%).  

6

3

0

0

1

8

terbatas pada pengurus dan 
Dir. Eksekutif

terbuka kepada 
pengurus, Dir. 

Eksekutif, staf, dan voluter.

terbuka kepada 
pengurus, Dir. 

Eksekutif, staf, voluter, mit…

Diagram 9
Keterbukaan Rekrutment Staf 

berdasarkan Kategori penerapan Kode 
Etik di Lembaga anggota

Sesuai Belum sesuai
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Sisanya sebanyak 33,3% lembaga, 

proses perekrutannya diketahui oleh 

unsur organisasi yang lebih luas yaitu 

pengurus, direktur, staf dan volunteer. 

Tidak ada di antara mereka yang meng-

informasikan proses rekrutmen di lem-

baganya secara terbuka kepada mitra 

dan publik (lihat Diagram 9).  

Dalam hal keterlibatan unsur board 

dan eksekutif dalam proses rekrutmen, 

tidak ada perbedaan antara lembaga 

yang sudah sesuai dengan Kode Etik 

dengan yang belum sesuai. Ini berarti 

bahwa dalam proses rekrutmen yang 

dilakukan terdapat kecenderungan yang 

hampir sama terkait keterlibatan kedua 

organ ini.  

 

Penerapan Prinsip Ramah Lingkungan 

di Organisasi 

Salah satu  prinsip etika yang  harus 

dijalankan oleh LSM adalah prinsip 

keberlanjutan lingkungan hidup yakni 

penerapan prinsip ramah lingkungan 

dalam organisasi. Bentuk yang paling 

konkret adalah apakah ada kebijakan di 

lembaga terkait mengenai boleh-tidak-

nya bekerja sama dengan perusahaan 

yang merusak lingkungan, kebijakan 

organisasi terkait anti tambang terbuka, 

serta kebijakan dan praktik penggunaan 

bahan-bahan yang ramah lingkungan di 

organisasi.  

Hasil assessment menunjukkan bah-

wa lembaga yang sudah sesuai dengan 

Kode Etik, umumnya memiliki kebijak-

an untuk tidak bekerja sama dengan 

perusahaan yang merusak lingkungan 

(44,4%) serta melaksanakannya dengan 

konsisten. Sebanyak 33,3% lembaga 

tidak memiliki kebijakan tertulis tetapi 

mempunyai posisi menolak bekerja 

sama dengan perusahaan perusak ling-

kungan dan 11,1% lembaga tidak me-

miliki kebijakan sama sekali. Di kelom-

pok lembaga yang belum sesuai dengan 

Kode Etik, sebesar 77,8% tidak me-

miliki kebijakan dan hanya 22,2% yang 

memiliki kebijakan dan men-

jalankannya secara konsisten. 

Dalam hal kebijakan anti tambang 

terbuka dan kebijakan tentang peng-

gunaan bahan-bahan yang ramah 

lingkungan dalam operasional 

organisasi, terdapat kecenderungan 

yang hampir sama dengan penerapan 

kebijakan tidak bekerja sama dengan 

perusahaan perusak lingkungan di atas, 

sehingga tidak terdapat perbedaan 

signifikan di antara delapan belas 

lembaga, baik yang sudah sesuai mau-

pun yang belum sesuai dengan Kode 

Etik.  

 

Publikasi Dokumen Visi, Misi, Sumber 

Pendanaan, serta Laporan Tahunan 
Organisasi 

Melita Tarissa (2012) dalam wawan-

cara dengan Jurnal Akuntabilitas OMS 

Edisi I mengatakan bahwa tidak mudah 

mengakses informasi tentang LSM, 

termasuk tentang program kerjanya. 

Fakta ini merupakan cerminan yang   

umum  terjadi,  dimana sebagian besar 

masyarakat sulit  memperoleh informasi 

mengenai kegiatan yang dilakukan oleh 
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LSM, termasuk hasil dan dampak dari 

program yang dilaksanakan LSM.  

Dalam hal sosialisasi visi, misi, nilai 

dan tujuan lembaga, baik di kelompok 

kategori sesuai   (compliant) maupun be-

lum sesuai (non-compliant), terdapat 

kecenderungan yang hampir sama 

yakni sebagian besar telah mempubli-

kasikannya,  meski ditemukan 16% 

lembaga mensosialisasikannya sebatas 

pada unsur-unsur organisasi saja. 

Perbedaan yang cukup mencolok 

terlihat dalam akses atas laporan 

tahunan lembaga dan pemberian la-

poran tahunan kepada board. Dalam 

kedua indikator tersebut, diketahui 

bahwa lembaga yang akuntabel juga 

transparan dalam pelaporan, baik 

berupa akses publik atas laporan mau-

pun proses pertanggungjawaban atau 

pelaporan kepada board.  

Di antara lembaga-lembaga yang 

sudah sesuai dengan Kode Etik Konsil, 

terdapat 66,7% yang laporannya dapat 

diakses oleh publik, dan 33,3% yang 

laporannya dapat diakses oleh direktur, 

board dan semua staf. Di kelompok 

lembaga yang belum sesuai Kode Etik 

Konsil, sebanyak 66,7% lembaga 

laporannya hanya dapat diakses oleh 

direktur, staf keuangan dan board serta 

11,1% dapat diakses oleh direktur, 

board dan semua staf; sedang sisanya 

hanya diakses oleh direktur dan staf 

keuangan (lihat Diagram  10). 
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Direktur, Staf Keuangan & Board
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Board, Direktur Eksekutif, Kelompok 
Dampingan & Publik

Gambar 10
Akses atas Laporan Lembaga

Sesuai Belum sesuai
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Diagram 11
Kebijakan Pemenuhan Hak-hak 

Reproduksi Perempuan (cuti haid dan 
melahirkan) 

tidak ada

ada tapi tidak 
tertulis

Sementara itu dalam 

hal penyampaian laporan 

kepada board, sebanyak 

88,9% dari lembaga yang 

sudah sesuai dengan 

Kode Etik Konsil, secara 

berkala memiliki laporan 

tahunan dan melaporkan-

nya kepada board; 11,1% 

memiliki laporan tahun-

an tapi tidak mela-

porkannya secara berkala 

kepada board. Di kelompok lembaga 

yang belum sesuai Kode Etik Konsil,  

66,7% lembaga tidak memilliki laporan 

tahunan,  22,2% memiliki laporan 

tahunan tapi tidak melaporkannya 

secara berkala kepada board dan hanya 

11,1% yang memiliki laporan tahunan 

serta melaporkannya kepada board.  

 

Ketentuan Affirmative Action untuk 
Perempuan sebagai Staf dan untuk 

Menduduki Posisi Strategis serta 

Pemenuhan Hak-hak Reproduksi 

Satu prinsip yang sering tidak di-

anggap penting dan sering terlewatkan 

dalam penguatan tata pengurusan or-

ganisasi adalah keadilan dan kesetaraan 

gender. Indikator paling sederhana 

yang dapat dilihat antara lain adanya 

kebijakan afirmasi bagi perempuan 

untuk menduduki jabatan strategis, dan 

kebijakan terkait pemenuhan hak-hak 

reproduksi. 

Dari 18 lembaga ditemukan hanya 
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dampingan dan pemangku …

Diagram 12
Peserta Rapat Anggota/Kongres/Rapat Tertinggi Organisasi

Lainnya Yayasan Perkumpulan
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38,9% yang memiliki dan menjalankan 

aturan tentang kebijakan afirmasi bagi 

perempuan menduduki jabatan 

strategis organisasi. Sebanyak 16,7% 

lembaga memiliki kebijakan tetapi 

tidak menjalankan, dan 44,4% tidak 

memiliki kebijakan sama sekali. 

Sebagian besar (77.8%) lembaga yang 

sudah memiliki kebijakan afirmasi dan 

menjalankan secara konsisten adalah 

kelompok lembaga yang sudah sesuai  

dalam menerapkan Kode Etik Konsil. 

Dalam hal pemenuhan hak 

reproduksi perempuan, indikator mi-

nimalnya adalah adanya kebijakan 

tertulis mengenai cuti melahirkan 

minimal selama tiga bulan. Dari 18 

lembaga sampel, terdapat 61,1% yang 

telah memiliki kebijakan tertulis dan 

menjalankannya, 27,8% memiliki 

kebijakan tetapi tidak tertulis 

(konsensus bersama), dan 11,1% 

lembaga tidak memiliki aturan sama 

sekali (lihat Diagram 11).  Sebanyak 

81,8% lembaga yang sudah memiliki 

kebijakan tertulis dan menjalankannya 

adalah kelompok yang sudah sesuai  

dengan Kode Etik, sedangkan semua 

lembaga yang belum memiliki 

kebijakan tertulis adalah  kelompok 

lembaga yang belum sesuai dengan 

Kode Etik Konsil.  

Rapat Umum Anggota atau Kongres atau 
Rapat Sejenis  

Indikator berikutnya dalam akun-

tabilitas tata pengurusan internal yaitu 

adanya rapat umum anggota/ kongres 

atau rapat sejenis dengan nama lain 

sebagai forum pengambilan keputusan 

tertinggi lembaga. Indikator ini 

membedakan antara organisasi yang 

sudah sesuai dengan kode etik dengan 

yang belum sesuai. 

Hasilnya 61,1% sudah memiliki 

mekanisme dan melaksanakan kongres/ 

rapat anggota. Dari jumlah ini, 72,7% 

berasal dari organisasi yang sudah sesuai   

dan hanya 27,3% berasal dari lembaga 

yang belum sesuai. Sejumlah 27,8% 

lembaga memiliki mekanisme kongres 

atau rapat setara  tetapi tidak me-

laksanakannya, dan 11,1% sisanya 

tidak memiliki kongres atau rapat 

setara.  

Dalam hal kepesertaan rapat 

anggota/ konggres, seluruh lembaga 

yang menjadi sampel memiliki kecen-

derungan yang sama, yakni ada yang 

hanya melibatkan unsur  internal orga-

nisasi (board dan eksekutif, termasuk 

volunteer jika ada), serta ada yang 

hingga melibatkan mitra, konstituen, 

pemangku kepentingan dan masyarakat 

dampingan.  

Namun dilihat dari bentuk hukum 

organisasi, terdapat perbedaan 

kepesertaan rapat umum yang cukup 

menonjol, yakni bahwa 85,7% orga-

nisasi berbadan hukum perkumpulan 

memiliki kepesertaan kongres yang 

lebih beragam dan terbuka, sementara 

sebanyak  14,3% lembaga yang 

mubesnya dihadiri unsur  internal 

organisasi. Kondisi sebaliknya terjadi di 

lembaga berbadan hukum yayasan. 

Hanya 22,2% lembaga yang 
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melibatkan peserta lebih luas dalam 

rapat pengambilan keputusan tertinggi  

tersebut, sedangkan  77,8% lembaga 

hanya melibatkan unsur internal. 

Kecenderungan ini memperlihatkan 

bahwa dalam organisasi yang berbadan 

hukum perkumpulan, terdapat meka-

nisme pengambilan keputusan yang 

lebih terbuka dengan melibatkan tidak 

hanya internal organisasi namun juga 

berupaya mendengar masukan, mem-

pertimbangkan, dan mengakomodir 

pandangan dari pihak luar; sebuah 

kondisi yang tidak dapat ditemukan 

dalam organisasi yang berbadan hukum 

yayasan (lihat Diagram 12). 

 

Rapat-rapat Board dan Pengambilan 

Keputusan Strategis Lainnya 

Rapat board dan rapat pengambilan 

keputusan strategis juga menjadi 

indikator untuk memotret tata 

pengurusan internal LSM. Penyeleng-

garaan rapat board merupakan mekanis-

me penting, karena board memainkan 

peran dalam membuat kebijakan dan 

melakukan pengawasan pelaksanaan 

kebijakan oleh eksekutif. Jika rapat 

board tidak dilaksanakan atau 

dilaksanakan secara tidak regular, hal 

tersebut memperlihatkan lemahnya 

fungsi board yang dapat berdampak 

pada terjadinya kekuasaan eksekutif 

yang dominan dan tanpa pengawasan. 

Jika kondisi ini terus berlangsung, akan 

terjadi sleeping board. Fenomena ini 

dialami sejumlah LSM di Indonesia 

(Herlina, 2012). 

Pada seluruh sampel ditemukan 

kecenderungan yang sama dalam hal 

penyelenggaraan rapat board, yaitu 

tidak memiliki mekanisme rapat 

(11,1%), memiliki tetapi tidak me-

laksanakannya secara regular (33,3%), 

serta memiliki mekanisme rapat dan 

melakukan secara regular (55,6%).  

Selain rapat board, ada berbagai jenis 

rapat lainnya untuk pengambilan 

keputusan strategis dalam organisasi, di 

antaranya adalah rapat untuk penge-

sahan AD/ ART, SOP, dan penyu-

sunan perencanaan strategis organisasi. 

Dari hasil assessment, terlihat ada 

perbedaan yang mencolok dalam proses 

pengesahan AD/ ART organisasi antara 

lembaga yang sudah sesuai dengan 

lembaga yang belum sesuai dengan 

Kode Etik Konsil. Di semua lembaga 

yang berkategori sesuai, proses 

pengesahan AD/ ART dilakukan dalam 

forum pengambilan keputusan tertinggi  

yang melibatkan semua unsur  

organisasi, bahkan termasuk perwakilan 

konstituen dan masyarakat dampingan. 

Sementara di lembaga-lembaga kategori 

belum sesuai, hanya 11,1% dari mereka 

yang melibatkan semua unsur  lembaga 

dan perwakilan masyarakat dampingan 

dalam proses pengesahan AD/ ART, 

dan 88,9% lembaga hanya 

mengesahkan AD/ ART melalui SK 

pengurus dan/atau direktur saja.  

Dalam proses pengambilan keputus-

an strategis lain seperti pengesahan 

SOP, penetapan standar gaji, mem-



Lili Pulu  

51 

bangun kerja sama dengan pihak luar, 

juga terlihat kecenderungan yang sama 

dengan proses pengesahan AD/ ART. 

Terdapat 55,6% lembaga yang dalam 

pembuatan keputusan-keputusan 

strategis melibatkan ketua board, 

direktur eksekutif, dan diawali dengan 

diskusi dengan staf. Sebanyak 33,3% 

lembaga pengambilan keputusan hanya 

dilakukan oleh pengurus atau direktur 

eksekutif, 5,6% oleh keduanya, dan 

5,6% tidak diketahui. Jika dilihat lebih 

jauh, mereka yang proses pembuatan 

keputusan strategisnya melibatkan 

ketua board, direktur eksekutif, dan 

diawali dengan diskusi dengan staf 

paling banyak berada di kelompok 

lembaga yang sudah sesuai dengan 

Kode Etik Konsil (80%), sementara di 

lembaga yang belum sesuai hanya 20%.  

Keterlibatan konsituen atau kelom-

pok dampingan dalam seluruh tahapan 

program lembaga, semakin memper-

kuat data bahwa di lembaga yang sudah 

sesuai dengan Kode Etik Konsil, semua 

lembaga melibatkan konstituen dalam 

seluruh tahapan program, sementara di 

lembaga yang belum sesuai dengan 

Kode Etik Konsil, tidak ada satu pun 

yang melibatkan konstituen dalam 

semua tahapan proses program, tetapi 

hanya dalam pelaksanaan program saja 

sebesar (88,9%) dan sisanya (11,1%) 

tidak diketahui.  

 

Sanksi Penyalahgunaan Kewenangan 

Ketentuan tentang sanksi untuk 

mencegah penyalahgunaan kewenangan 

(korupsi)  juga menjadi indikator 

penerapan Kode Etik Konsil. Namun 

sayangnya, sejumlah LSM tidak 

memiliki kebijakan terkait hal ini. 

Meski umum diyakini publik maupun 

kalangan LSM sendiri bahwa tingkat 

moral para aktivis LSM itu tinggi, tidak 

sedikit juga kita mendengar terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan oleh para 

aktivisnya seperti contoh kasus dugaan 

korupsi yang menjerat LSM penerima 

dana bansos di Sulawesi Selatan 

(Antaranews.com, 2012). Aturan tertu-

lis yang mengatur sanksi yang tegas bagi 

pelaku korupsi di lembaga, diharapkan 

dapat mencegah  tindakan korupsi dan  

menciptakan  aktivis LSM yang lebih 

berintegritas.   

Di kelompok lembaga  yang sudah 

sesuai Kode Etik Konsil, sebanyak 

77,8% telah memiliki kebijakan 

pemberian sanksi atas penyalahgunaan 

kewenangan dan jabatan, 11,1% 

memiliki aturan namun tidak 

menjalankan,  dan 11,1% lainnya tidak 

memiliki sanksi tertulis. Sementara di 

kelompok lembaga yang belum sesuai 

Kode Etik Konsil, hanya 

11,1%lembaga yang memiliki 

ketentuan tertulis pemberian sanksi atas 

penyalahgunaan kewenangan dan jabat-

an, 33,3% memiliki ketentuan namun 

tidak menjalankan, dan 55,6%  tidak 

memiliki ketentuan tertulis tentang 

sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan 

bermacam-macam dan bertingkat di 

setiap lembaga. 
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Pencegahan dan Sanksi atas Tindak 

Kekerasan 

Indikator lain dari penerapan  etika 

LSM adalah adanya pencegahan dan 

sanksi terhadap tindak kekerasan. Ke-

kerasan yang dimaksud bukan hanya 

kekerasan di ruang publik tetapi juga di 

ranah privat yang melibatkan aktivis  

LSM. Kekerasan tidak hanya terkait 

kepentingan pribadi, melainkan juga 

yang terjadi untuk memperjuangkan 

sebuah isu tertentu terkait misi 

organisasi. 

Dari 18 lembaga sampel analisis, 

hanya 44,4% yang memiliki aturan 

pencegahan dan sanksi atas tindak 

kekerasan. Dari jumlah tersebut, 88,9% 

lembaga termasuk kelompok  yang 

sudah sesuai dengan Kode Etik Konsil. 

Sementara itu terdapat 11,1% yang 

memiliki aturan namun tidak mempu-

nyai sanksi yang tegas dan tidak dijalan-

kan. Sejumlah 44,4% lembaga tidak 

memiliki aturan terkait pencegahan 

tindak kekerasan; sebagian besarnya 

berkategori lembaga yang belum sesuai  

dengan Kode Etik Konsil (88,9%).  

 
Ketersediaan Mekanisme Keluhan  

(complain mechanism) 

Mekanisme penanganan keluhan ini 

merupakan satu indikator yang paling 

jarang  ditemukan. Bahkan pada 

kategori lembaga sudah sesuai pun, 

hanya terdapat 44,4% lembaga yang 

sudah memiliki mekanisme. Artinya, 

ketersediaan mekanisme komplain 

masih menjadi tantangan bagi lembaga 

anggota Konsil LSM dalam menerap-

kan Kode Etik. 

Pentingnya ketersediaan mekanisme 

komplain di LSM adalah untuk mem-

beri wadah bagi penerima manfaat, 

kelompok dampingan, mitra, dan 

publik bahkan staf untuk mengajukan 

keluhan mengenai berbagai hal terkait 

organisasi. Mekanisme ini akan mem-

bantu lembaga yang bersangkutan 

untuk melakukan perbaikan terhadap 

program dan pelayanan yang mereka 

berikan  kepada  masyarakat dan juga 

dalam internal organisasi. 

Dalam wawancara dengan satu 

organisasi lembaga anggota Konsil 

dalam assessment ini, mekanisme kom-

plain internal biasanya tersedia tetapi 

tidak diatur dan dikelola  secara serius. 

Mekanisme komplain yang tersedia 

bagi pihak internal adalah kesempatan 

evaluasi dan refleksi tahunan yang 

kadangkala tidak terlalu membuka 

ruang evaluasi yang memadai untuk 

mendengarkan keluhan dari staf. 

Dalam beberapa kasus, momentum 

evaluasi tidak menjadi kesempatan yang 

konstruktif untuk organisasi, karena 

pihak yang dievaluasi bersikap resisten 

terhadap evaluasi yang diberikan. 

Mekanisme komplain merupakan salah 

satu alat untuk menjaga kesehatan dan 

kestabilan organisasi karena menye-

diakan saluran bagi pihak internal 

maupun eksternal untuk memberikan 

keluhan. Dengan demikian mekanisme 

komplain  seharusnya dikelola dengan  

baik sehingga keluhan atau pengaduan 
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yang disampaikan oleh semua pihak 

akan menjadi masukan yang berguna 

bagi organisasi dan tidak dipandang 

sebagai serangan untuk menjatuhkan 

organisasi. 

Dalam assessment,  terdapat 44,4% 

dari lembaga yang  sesuai dengan kode 

etik, memiliki mekanisme komplain 

dan dijalankan dalam organisasi,  

11,1% lainnya memiliki aturan tertulis 

tetapi tidak diterapkan secara konsisten, 

dan sisanya 44,4%  tidak memiliki 

aturan tertulis mengenai hal ini. 

Sementara di lembaga yang belum 

sesuai dengan Kode Etik, tidak ada satu 

pun dari mereka yang memiliki 

mekanisme komplain. 

 

Tantangan Mewujudkan Tata 

Pengurusan Internal yang Akuntabel 

dan Langkah ke Depan  

 

Dari berbagai pemaparan tersebut  

dapat disimpulkan bahwa upaya pe-

ningkatan akuntabilitas LSM Indone-

sia, termasuk oleh Konsil LSM Indone-

sia, masih akan menempuh jalan yang 

panjang. Saat ini masih terdapat hampir 

separuh (46,5%) Anggota Konsil LSM 

yang harus berupaya lebih keras untuk 

meningkatkan akuntabilitasnya agar 

masuk dalam kategori compliant dengan 

Kode Etik, di antaranya adalah 

peningkatan  akuntabilitas tata 

pengurusan internal.  

Dari hasil lokakarya Internalisasi 

Kode Etik Konsil LSM di lima provinsi 

(Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Nusa 

Tenggara Timur) pada tahun 2012 

memperlihatkan bahwa tidak mudah 

melakukan perbaikan  tata pengurusan 

internal  organisasi jika board  tidak 

aktif atau berfungsi. Fenomena board 

tidak aktif terlihat di sebagian lembaga 

yang tata pengurusan internalnya masih 

lemah. Selain itu, juga ada sebagian 

board yang tidak dapat berfungsi 

dengan baik karena eksekutifnya sangat 

kuat, sehingga board merasa tidak dapat 

berbuat apa-apa meskipun memiliki ke-

wenangan untuk membuat kebijakan 

strategis organisasi dan melakukan 

pengawasan terhadap kinerja eksekutif. 

Tantangan lainnya adalah board 

yang terlibat konflik kepentingan kuat 

di lembaga sehingga sulit untuk men-

ciptakan tata pengurusan yang baik. 

Meskipun tidak banyak ditemukan 

board yang memiliki hubungan kelu-

arga langsung dengan eksekutif, namun  

pola pengelolaan yang sangat 

kekeluargaan  ini masih banyak 

ditemukan. Fenomena ini masih sulit 

ewuh pakewuh  

yang masih  kuat mengakar, bahkan di 

antara para aktivis LSM yang kritis dan 

menentang feodalisme ini.    Fakta lain 

menunjukkan bahwa konflik kepen-

tingan tidak hanya terjadi pada 

organisasi yang personelnya 

mempunyai hubungan kekerabatan/ 

kekeluargaan, tetapi hubungan perkon-

coan (pertemanan yang mengarah ke 

nepotisme) lebih banyak ditemukan 

dan lebih sering  menimbulkan persoal-
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an  dibandingkan dengan hubungan 

persaudaraan. 

Periode kepengurusan Board yang 

tidak jelas merupakan satu masalah 

tersendiri.  Pemahaman yang keliru 

terhadap  prinsip kerelawanan, bahwa 

karena board tidak  digaji secara rutin 

sehingga  para board ini dianggap tidak 

perlu diganti, karena toh mereka juga 

tidak digaji. Selain itu, mencari board 

yang benar-benar dapat berfungsi seba-

gaimana seharusnya juga sulit, sehingga 

banyak lembaga yang bersikap acuh tak 

acuh terhadap pentingnya penggantian 

board untuk mengefektifkan tata 

pengurusan internalnya.  

Dalam kondisi semacam ini 

sebetulnya secara implisit juga 

terkandung adanya masalah peng-

kaderan mandeg. Apabila regenerasi 

tidak berjalan, bubarnya lembaga hanya 

tinggal menunggu waktu.  

Tantangan-tantangan tersebut hanya 

sebagian kecil dari banyak isu lain 

terkait akuntabilitas tata pengurusan 

internal yang perlu diperbaiki. Ke 

depan yang perlu dilakukan upaya yang 

lebih intensif dengan metode yang lebih 

beragam  untuk meningkat pengetahu-

an dan komitmen komunitas LSM, 

terutama anggota Konsil untuk mem-

perbaiki tata pengurusan organisasi 

yang merupakan prasyarat untuk 

menjadi LSM yang akuntabel. Pengu-

atan kapasitas board juga sangat penting 

dilakukan agar board dapat bergfungsi 

sesuai tugas dan kewenangannya. 
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