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Wicaksono Sarosa: 
 

LSM Bicara Demokrasi, 

Tapi Lupa Mendemokratisasi  

Organisasinya Sendiri 
 

 

 

agaimanakah situasi nyata akuntabilitas LSM di 

Indonesia? Apakah pada umumnya telah 

mempunyai internal governanceyang baik, ataukah 

masih perlu dilakukan upaya-upaya yang optimal 

dalam memperbaiki akuntabilitas tersebut? Wicaksono 

Sarosa, Direktur Eksekutif Kemitraan/Partnership 

membagikan pengalaman lembaga grant-making dalam 

bermitra dengan LSM melalui wawancara berikut. 

 

Bagaimana pengalaman Kemitraan sebagai grant 
making organization dalam bekerja sama dengan 
grantees, terkait dengan akuntabilitas dan internal 
governance LSM selama ini? 
Hubungan antara Kemitraan dengan para grantees (saya 

cenderung menyebutnya  sebagai mitra , sejauh ini tidak 

terlalu banyak masalah. Memang masalah akuntabilitas 

itu sendiri tetap harus banyak didorong;  juga soal 

manajemen di dalam organisasiLSM yang seringkali 

diabaikan. 

B 
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Pernah Kemitraan bekerjasama 

dengan suatu organisasi yang sangat 

bagus dari segi advokasi, tetapi akun-

tansinya amburadul, sehingga susah 

membuat laporan keuangan. Masalah-

nya, ini kan uang publik meskipun dari 

negara lain. Itu adalah uang rakyat 

negara donor yang ditujukan untuk 

rakyat Indonesia. Walaupun misi LSM 

bagus, seharusnya diimbangi dengan 

pengelolaan keuangan yang juga bagus. 

Hal semacam ini seringkali masih 

terlewatkan oleh mitra-mitra  kita. 

Dalam  situasi seperti ini, Kemi-

traan kemudian menerjunkan staf-staf 

operasional untuk melakukan pengem-

bangan kapasitas (capacity building). 

Pada umumnya memang ada program 

pengembangan kapasitas untuk mitra-

mitra kami. Tetapi pada kasus-kasus 

tertentu kami terjunkan staf operasional 

khusus untuk membantu merapikan. 

Bagaimanapun, ini uang yang harus 

kami laporkankepada pemberi dana dan 

juga kepada publik karena dana ini 

uang publik. Kamimendorong agar 

mitra-mitra kami mencantumkan la-

poran keuangan yang sudah diaudit di 

dalam website. Kemitraan sendiri sudah 

melakukannya. Publik dapat melihat 

annual report Kemitraan yang di 

dalamnya terdapat laporan keuangan. 

Kemitraan mencoba memberi contoh, 

dan kami mengharapkan mitra-mitra 

kami juga dapat melakukannya. 

Sebetulnya sampai sekarang tidak 

pernah ada masalah, misalnya seperti 

anggapan sejumlah orang bahwa LSM 

kurang bertanggung jawab dalam 

mengelola dana. Memang harus disa-

dari bahwa dalam pengelolaan keu-

angandan manajemen organisasi pada 



LSM Bicara Demokrasi, Tapi Lupa Mendemokratisasi Organisasinya Sendiri 

75 

umumnya, LSM masih memerlukan 

pengembangan kapasitas. Hal ini 

penting sekali, dan tidak lepas dari 

diperebutkannya bakat-bakat yang 

bagus di lapangan sekarang ini oleh 

partai politik, komisi-komisi inde-

penden negara yang banyak direkrut 

dari civil society. Hal ini karenacivil 

societymempunyai kultur yang 

berorientasi kepentingan publik. Ini 

yang menyebabkan terjadinya semacam 

brain drain. Meskipun selalu saja 

muncul orang-orang yang baru, yang 

muda, hanya jumlahnya kurang. 

Pendidikan kita belum  mampu 

menjawab tantangan yang besar untuk 

mendapatkan relasi negara-rakyat yang 

tepat serta kebutuhan civil societyyang 

kuat. Survai Edelman tahun 2013 

misalnya, yang mengungkapkan ren-

dahnya tingkat kepercayaan kepada 

LSM, pantas menjadi perhatian. Survai 

itu membeikan catatan bahwa kita 

perlu memperbaiki akuntabilitas. Akar 

dari kepercayaan adalah akuntabilitas. 

Kalau pihak lain melihat kita tidak 

akuntabel, kepercayaan sulit untuk 

dibangun. Tapi kalau kita akuntabel, 

sudah merupakan langkah pertama 

untuk mendapatkan kepercayaan, wa-

laupun masih ada aspek lain yang juga 

harus dicermati.  

Akuntabel dan transparan itu adalah 

yang primer, lalu pada tahapan lebih 

tinggi adalah integritas. Kita kan mem-

bangun integritas. Kalau melihat  

individu-individu,  saya tidak akan 

mempertanyakan integritas teman-

teman yang bergerak di masyarakat 

sipil, karena mereka sangat berdedikasi. 

Namunintegritas itu tetap perlu 

dibangun dan dikembangkan terus-

menerus. 

Soal programatik juga penting. Hasil 

yang dijanjikan program kita harus 

jelas, seperti membuat proposal harus 

ada logical framework analysis-nya.  

Kalau tidak berhasil dicapai, kita harus 

jelaskan alasannya. Demikian pula 

kalau ada perbedaan antara proposal 

dan realisasi, kita harus menyadari 

bahwa ada dinamika di lapangan yang 

berbeda dengan program yang 

direncanakan.Meskipun demikian, kita 

harus mengupayakan ketercapaian 

output maupun outcome dari kegiatan 

yang sudah kita janjikan kepada 

siapapun mitra kita. Jadibukan hanya 

keuangan, manajemen dan program 

juga harus akuntabel.  

Terkait dengan pengambilan kepu-
tusan, bagaimana mekanisme hu-
bungan antar komponen-komponen  
organisasi LSM Indonesia? 

Paling susah itu membuat pernya-

taan umum tentang dunia LSM di 

Indonesia, atau di manapun. Saya kira 

LSM atau organisasi masyarakat sipil 

itu sangat beragam. Kalau kita bicara 

soal internal governance, ada LSM yang 

dipimpin oleh orang yang itu-itu saja, 

tidak pernah berganti. Dari segi kinerja 

mereka memang menghasilkan sesuatu 

yang baik. Karena orang yang sama 

adalah pendiri yang punya dedikasi, 

passion, visi yang ingin dicapai; kadang-
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kadang hal itu bisa menghasilkan 

sesuatu yang bagus juga. Tapi 

sebenarnya tingkat akuntabilitasnya 

menjadi rendah. Dia menjadi seolah-

olah pemilik dan menjadi sangat 

dominan dan kelangsungan dari visi 

juga jadi dipertanyakan. Kalau misalnya  

tokoh itu tiba-tiba tidak ada, organisasi 

seringkali kemudian tenggelam, karena 

sangat tergantung pada individu-

individu.  

Tapi ada juga LSM yang sudah 

mengembangkan mekanisme yang lebih 

demokratis dalam organisasinya, se-

hingga siapapun orang yang meng-

gantikan, kinerja organisasi tetap baik. 

Ini yang sebenarnya lebih diharapkan 

karena lebih menjamin keberlanjutan 

(sustainability) dari organisasi. Itu dari 

aspek pergantian pimpinan. Ada juga 

aspek seberapa jauh para pemangku 

kepentingan (stakeholder) dilibatkan. 

LSM bicara demokrasi, bicara ling-

kungan, tapi kadang-kadang lupa 

mendemokratisasi organisasinya sendiri.  

Kita juga sering lupa membangun 

mekanisme konsultatif dengan pe-

mangku kepentingan  di bidangnya. Di 

bidang lingkungan hidup misalnya, kan 

banyak pemangku kepentingannya. 

Komponen pemangku kepentingan ini 

harus selalu menjadi bagian dari proses-

proses pengambilan keputusan atau 

konsultasi.  

Contohnya, di Kemitraan ada wakil 

dari pemerintah (walau duduk sebagai 

pribadi), swasta, civil society. Kami juga 

masih harus selalu memperbaiki terus. 

Idealnya ada peremajaan secara reguler, 

dan juga konsultasi reguler dengan 

mereka. Jadi saya tidak bisa nyelonong 

begitu saja, menjalankan program tanpa 

konsultasi atau paling tidak membe-

rikan informasi kepada mereka. Di 

organisasi lain ada yang disebut majelis 

wali amanat. Di organisasi yang peng-

urusnya kuat, pengurus benar-benar 

menjadi pelaksana, tapi ada yang peng-

urusnya lebih seperti pengawas. Yang 

paling penting, harus ada sebuah insti-

tusi di dalam organisasi itu yang men-

cerminkan pemangku kepentingan dari 

bidang tempat organisasi itu bergerak.  

Bentuk organisasi berbeda-beda, 

bahkan di yayasan pun berbeda-beda. 

Ada yang pengurus yayasannya kuat, 

tetapi eksekutifnya tidak terlalu kuat. 

Ada juga yang eksekutifnya kuat, 

pengurus yayasan hanya mengawasi. 

Ada juga pengurus yayasan yang kuat, 

dan bekerja day to day, sehingga 

eksekutifnya hanya menjalankan yang 

diputuskan oleh pengurus. Tapi itu 

sah-sah saja. Menurut saya setiap orga-

nisasi mempunyai polanya sendiri-

sendiri. Negara juga begitu. Yang 

penting checks and balancesitu ada, 

kemudian juga partisipasi dalam bentuk 

keterwalikan dari pemangku kepen-

tingan. Lalu ada aturan pengambilan 

keputusan yang jelas, serta mekanisme 

pelaporan kepada publik dan pemang-

ku kepentingan secara teratur. Itu yang 

harus didorong terus. Kadang-kadang 

banyak juga organisasi yang tidak 

membuat annual report, padahal 
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organisasinya bagus tapi sayangnya 

tidak pernah dicatat dan dilaporkan. 

Saya pernah mendengar juga 

beberapa keluhan orang-orang yang 

duduk di pengurus, di berbagai 

organisasi. Ada eksekutif yang terlalu 

kuat dan yang dilaporkan hanyalah hal 

yang bagus-bagus saja, tapi pengurus 

tidak mengetahui bagaimana persisnya 

kondisi di dalam organisasi itu. Kalau 

situasi itu sudah mulai mengurangi 

mekanisme checks and balances,hal itu 

menjadi tidak bagus. Jadi mekanisme 

checks and balances itu tetap harus 

dijaga di internal organisasi. Sama 

seperti negara, kalau eksekutif terlalu 

kuat dan DPR terlalu lemah, atau kalau 

DPR terlalu kuat sedangkan eksekutif 

lemah, tetap akan macet. DPR boleh 

teriak macam-macam tapi pelaksana 

tetap eksekutif. Sama juga di organisasi. 

Kalau wakil dari pemangku kepen-

tingan (stakeholder)terlalu kuat, bisa-

bisa yang melaksanakan hanya menjadi 

pekerja saja karena tidak punyapassion. 

Itu tidak bagus. Harus seimbang. 

Keseimbangan itu pertama tentu 

tergantung manusianya, tapi juga bisa 

diimbangi dengan beberapa meka-

nisme, misalnya diterapkan mekanisme 

internal audit, ada posisi internal 

auditor yang melapor langsung ke 

board. Internal auditor itu memastikan 

segala sesuatu yang ada di organisasi itu 

dijalankan sesuai dengan general 

meeting. Yang seringkali menjadi 

persoalan di organisasi adalah keu-

angan, sehingga pekerjaan internal 

auditor biasanya difokuskan kepada 

keuangan. Itu hanya salah satu saja. 

Ada beberapa mekanisme untuk 

memastikan bahwa prinsip checks and 

balances itu dijalankan dengan baik.  

Menjadi pengurus yang berfungsi 

sebagai board itu tidak gampang. Kalau 

terjadi penyalahgunaan dan mencari 

pihak yang salah, adashared respon-

sibility dari board, karena sebagai peng-

awas board harus ikut bertanggung 

jawab. Tentu kesalahan terbesar ada 

pada pelakunya. Kemudian tentang 

AD/ART, seringkali dokumen itu tidak 

lengkap, karena memang  dibuat ber-

dasarkan pemikiran saat pembuatan-

nya. AD/ART memang merupakan do-

kumen yang selalu harus dirujuk, tapi 

juga sangat mungkin untuk diubah, 

tentu dengan prosedur yang sudah 

diatur dalam anggaran dasar tersebut. 

 
Ada anggapan umum di LSM bahwa 
LSM itu anti-aturan, yang penting 
adalah kemampuan advokasi mela-
wan pemerintah atau kerja di lapang-
an. Soal manajemen, soal aturan itu 
tidak penting, jadi dikesampingkan. 

Keduanya seperti seperti sisi mata 

uang. Di satu sisi aspek programatik, 

advokasi, hasil dan sebagainya. Di sisi 

lain adalah soal manajemen, governance, 

akuntabilitas. Kedua sisi itu harus 

sama-sama kita bangun. Aturan-aturan 

itu penting, juga untuk dipatuhi. Jika 

aturan tidak jelas atau penuh dengan 

interpretasi, dapat terjadi keributan di 

dalam organisasi. Namanya juga good 
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governance, artinya internal governance-

nya harus diperbaiki. Aspeknya banyak, 

selain transparansi dan akuntabilitas, 

keterwakilan dan partisipasi, ada aspek 

rule of lawdalam internal regulation, 

aspek efisiensi, efektivitas dan demo-

krasi.  Idealnya, LSM menyadari pen-

tingnya regulasi diri (self-regulation), 

khususnya dalam mewujudkan akun-

tabilitas yang baik, sehingga tidak perlu 

terlalu banyak diatur oleh negara. 

Secara umum LSM memang belum 

secara lebih ketat mendorong internal 

governance-nya untuk menjadi akunta-

bel. Tetapi mungkin karena sulit 

membuat generalisasi tentang dunia 

LSM di manapun, di Indonesia mau-

pun di luar negeri. Sebenarnya sudah 

makin banyak organisasi yang mencoba 

menerapkaninternal governance yang 

baik, tapi belum berjalan sebagaimana 

yang kita harapkan. Mungkin juga 

karena keterbatasan sumberdaya 

sementara tuntutan untuk  kinerja yang 

baik di bidang yang ditekuni, yakni 

advokasi itu, tinggi sekali. Akibatnya 

waktu untuk mengurusi manajemen 

atau internal governance menjadi 

kurang, baik dari segi waktu maupun 

energi. Menyewa internal auditor 

dianggap menambah ongkos. Itu 

memang menjadi salah satu tantangan 

yang dihadapi oleh kebanyakan LSM di 

Indonesia. 

Ada juga LSM yang belum 

memikirkan soal akuntabilitas, karena 

masih terpaku pada apa yang 

diadvokasikan. Ada lagi LSM yang 

sekadar dibentuk hanya untuk mencari 

proyek-proyek, sehingga akuntabilitas 
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tidak penting untuk mereka. Jadi dalam 

soal akuntabilitas, ada LSM yang belum 

sadar, ada yang sudah sadar tapi belum 

punya waktu, sumberdaya atau energi. 

Ada pula LSM yang sudah mene-

rapkaninternal governance yang baik itu 

LSM itu kan sangat beragam. Itu 

yang kemudian membuat masyarakat 

awam maupun pemerintah tidak 

mendapat kejelasan gambaran menge-

nai  LSM. Keberagaman itu adalah 

fakta yang harus kita sajikan ke umum. 

Akan tetapi, tetap saja ke dalam 

komunitas LSM ini, kita kampanyekan 

akuntabilitas, tetap perlu didorong. 

Bagi mereka yang tidak mempunyai 

sumberdaya, apakah itu dana, penge-

tahuan, keahlian harus dibantu. Bagi 

yang belum sadar kita ajak, kita 

ingatkan. Paling tidak kita bersama-

sama untuk membangun bahwa good 

governance itu juga penting dalam 

organisasi. Kalau kita mau mempro-

mosikan good governance di tingkat 

nasional, kita juga harus menerapkan 

itu secara konsisten. Kita teriak menun-

tut good corporate governance, kita juga 

harus good NGO governance. Itu yang 

harus kita dorong. 

 
Fenomena turunnya kepercayaan 
terhadap LSM tidak hanya terjadi di 
Indonesia, tetapi juga misalnya di 
Filipina. Dalam menyikapi runtuh-
nya kepercayaan publik, mereka 
mengambil langkah bersama mem-
buat Phillippine Council for NGO 
Certification (PCNC). Mereka mene-
rapkan self-regulation. 

Self-regulation itu lebih bagus 

daripada imposed regulation. Daripada 

pemerintah yang melakukan registrasi 

dan sertifikasi, lebih baik pengaturan 

sendiri oleh LSM. Dunia LSM ini jauh 

lebih beragam, lebih kaya daripada 

pemerintah yang mungkin cenderung 

menyeragamkan. Kalau bisa seperti di 

Filipina ada semacam self-regulating 

mechanism, itu bagus sekali. Apakah itu 

ada lembaganya, atau sebuah meka-

nismeyang menjadi kesepakatan 

bersama tanpa ada sebuah lembaga 

payung yang besar.  

Mungkin untuk Indonesia, saya 

tidak bisa membayangkan ada lembaga 

payung yang bisa memberikan serti-

fikasi untuk LSM di Indonesia. Mung-

kin itu juga akan rentan berbagai 

permasalahan. Tapi kalau berangkat 

dari etika yang kita promosikan di 

antara teman-teman LSM, sehingga 

prinsip-prinsip good governance itu 

dengan kesadaran sendiri bisa diterap-

kan, akan jauh lebih bagus. Tinggal 

kemudian seperti di Filipina itu, ada 

sertifikasi yang memungkinkan meneri-

ma dana dari pemerintah. Kalau me-

mang akan menerima dana dari peme-

rintah, pasti akan ada persyaratan ter-

tentu yang akan diterapkan, yang harus 

dipatuhi. Tidak bisa kita menerima 

uangnya tetapi tidak mengikuti 

persyaratannya. Dengan donor pun kita 

harus mengikuti beberapa prinsip. Yang 

penting harus terbangun saling keper-

cayaan sehingga aturan tidak terlalu 

ketat, birokratis, atau membatasi. Kalau 
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terlalu ketat dan birokratis, bisa 

menjadi semacam penghambat. 

Mengapa di dunia bisnis tumbuh 

banyak sektor informal, itu karena izin 

menjadi penghambat bagi seseorang 

untuk berusaha. Hal yang sama bisa 

terjadi di dunia LSM, kalau ada izin 

registrasi dan sertifikasi, nantinya akan 

tumbuh LSM informal. LSM informal 

itu yang belum tentu jelek. Lebih baik 

kita promosikan ramai-ramai penerapan 

prinsip-prinsip good governance di 

jaringannya masing-masing. 

Di dunia LSM, mungkin ada per-

aturan yang tidak dapat diterapkan ke 

semua LSM. Yang dapat didorong 

adalah persoalan etika, yang akan dilak-

sanakan di masing-masing jaringan 

LSM. Kalau kemudian ada sumber 

yang akan diakses yang mensyaratkan 

sesuatu, itu harus dihadapi sebagai se-

buah kenyataan. Misalnya kita akan 

mendorong agar APBN itu bukan 

hanya uang pemerintah tapi uang 

negara yang dapat diakses oleh LSM. 

Kalau untuk keperluan itu kemudian 

ada semacam sertifikasi yang diberikan 

oleh lembaga yang dibangun oleh 

kalangan LSM sendiri, ya tidak apa-

apa. Itu adalah bagian yang sudah 

seharusnya seperti itu. Bagi mereka 

yang memilih untuk tidak mengambil 

uang pemerintah, ya tetap harus men-

jalankan good governance sebagai bagian 

dari etika, karena mereka tetap membu-

tuhkan kepercayaan dari orang lain, en-

tah itu donor ataukah masyarakat yang 

menyumbang. Bagi lembaga donor, 

yang paling penting itu adalah keper-

cayaan, yang dilihat dari track record 

organisasi. Baru kemudian perhatian 

tertuju pada kemungkinan apakah pro-

gramnya dapat dilaksanakan atau tidak. 

Keseragaman stuktur di dalam 

organisasi LSM sebetulnya itu tidak 

perlu dipaksakan. Undang-undang ten-

tang yayasan misalnya sangat mengatur 

struktur, yang belum tentu  pas untuk 

LSM. Yang penting prinsip-prinsip 

etika yang harus didorong. Soal 

struktur itu terserah, sebab organisasi 

akan menyesuaikan dengan komposisi, 

kebutuhan orang dan sebagainya. Yang 

penting prinsip-prinsip good governance 

itu dijalankan. Kalau kita terlalu 

mengatur juga tidak bagus. Tetapi  

kalau sampai tidak diatur dan tidak ada 

etika, organisasi itu akan rentan 

penyalahgunaan.* 


