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BAGIAN I 
PENDAHULUAN 

 
Dasar Pemikiran1 
Tuntutan terhadap akuntabilitas LSM, selain dipicu pesatnya pertumbuhan LSM pasca  reformasi  
juga  seiring dengan menguatnya pengaruh LSM di beberapa negara. Peran aktif LSM dalam 
mendorong demokratisasi, pembelaan terhadap kelompok marginal dan keterlibatannya dalam 
advokasi kebijakan publik semakin meningkatkan   tuntutan terhadap akuntablitas LSM. Suara-
suara ini sangat mungkin  berasal dari orang-orang atau kelompok yang pandangan atau 
kepentingannya terancam oleh LSM tertentu atau munculnya LSM sebagai kekuatan politik baru. 
Namun demikian kelirulah jika kita mengabaikan kenyataan bahwa serangan terhadap LSM 
sekarang ini hanya dipicu oleh motif politik semata. Bagi  LSM Indonesia, bergerak di bawah 
tekanan politik memberi mereka alasan, dalam banyak hal justifikasi, untuk menghindar dari 
persoalan akuntabilitas (Lisa Jordan dan Peter Van Tuijl 2006).  
     
Tak dapat dipungkiri bahwa  menjamurnya pseudo NGO pasca tahun 1998 ini,  telah merusak 
kredibilitas dan legitimasi terhadap komunitas  LSM  Indonesia. Gejala penyalahgunaan amanah 
dan krisis akuntabilitas telah meruntuhkan kepercayaan terhadap LSM sebagai organisasi non 
pemerintah yang pernah menjadi institusi yang sangat dipercaya  pada masa orde baru berkuasa.  
Meski hanya sejumlah kalangan LSM yang melakukan praktek tercela tapi sudah cukup membuat 
semua LSM Indonesia terkena getahnya yang  dapat mengancam eksistensi dan legitimasi LSM 
secara keseluruhan. Stigma negatif terhadap LSM dengan cepat menyebar  karena publik 
menginginkan para aktivis dan pemimpin LSM berpegang pada standar etika yang lebih tinggi dari 
pemimpin bisnis dan pemerintah (Peter Shiras 2006).  
 
Bagaimanapun tuntutan  terhadap transparansi dan akuntablitas LSM tidak terlepas dari konteks 
politik suatu negara. Isu ini tentu kurang relevan  bagi negara-negara yang masih dikuasai oleh 
rezim  totaliter atau  yang masih dilanda konflik bersenjata, di mana  banyak aktivis LSM setiap 
harinya menghadapi risiko kehilangan nyawa. Namun  kondisinya tentu berbeda dengan negara-
negara yang proses demokratisasi dan keran kekebasan sudah mulai terbuka seperti  Indonesia. 
 
Meski disadari bahwa iklim yang kondusif bagi berkembangnya kehidupan masyarakat sipil yang 
kuat dan sehat belum terbangun dengan baik di  Indonesia. LSM belum diakui sebagai salah satu 
komponen  masyakat sipil yang memilki hak, posisi dan peran dalam sebuah negara yang 
demokratis. 
 
Hasil FGD di 8  kota (Padang, Palembang, Makassar, Mataram, Pontianak, Kupang, Kendari, 
Pekanbaru)  yang dilakukan oleh Pokja Akuntablitas  telah mengungkapkan kompleksnya 
problematika yang dihadapi oleh LSM Indonesia, di daerah maupun nasional. Visi besar LSM demi 
menghapus segala bentuk ketidakadilan struktural lokal, nasional dan global  tampaknya masih 
membutuhkan perjuangan lebih keras lagi. FGD tersebut, secara umum  mencatat bahwa posisi 
masyarakat sipil dihadapan negara masih subordinat. LSM belum dipandang sebagai komponen 
masyarakat sipil yang memilki hak dan posisi yang  setara dengan sektor lainnya dalam kehidupan 
negara.  Juga  belum ada perubahan dalam cara pandang dan pola relasi antara LSM dengan  
Pemerintah Daerah pada umumnya kearah lebih positif.  LSM  masih sulit mengakses dana yang  
berasal dari pemerintah daerah seperti APBD. 
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Dengan sector swasta juga tidak jauh berbeda, perusahaan belum percaya kepada LSM dan 
sebaliknya LSM juga demikian. Sehingga masih sedikit sekali dana corporate social responsilbility 
(CSR) yang  diakses oleh LSM. Di beberapa daerah, kalangan LSM juga terpecah dalam menyikapi 
akses dana CSR, sehingga dana CSR lebih banyak diakses  oleh pemerintah daerah, disalurkan 
lansung oleh perusahaan dalam bentuk charity atau diakses oleh organisasi-organisasi masyarakat 
lainnya.    
 
Konsil LSM Indonesia hadir dalam merespon situasi tersebut bahwa komunitas LSM  perlu 
mengambil langkah nyata untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi masa depan posisi dan 
peran  organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Perlu digalang komitmen , solidaritas, saling 
menguatkan dan trust bulding sesama LSM untuk membangun masyarakat sipil yang kuat. Konsil 
dalam hal ini akan mengambil peran mendorong terbangunnya lingkungan politik dan  hukum yang 
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LSM di Indonesia  dan mendorong LSM untuk 
melaksanakan praktek-praktek akuntabilitas, terutama kepada anggota-anggotanya.  
 
Melalui pembenahan akuntabilitas diharapkan terbangunnya suatu komunitas LSM yang kuat dan 
berintegritas  yang akan berdampak kepada: 
1.  Meningkatnya kepercayaan publik dan legitimasi  kepada institusi LSM sebagai organisasi non-

pemerintah.  
2.  Meningkatnya kredibilitas dan kepercayaan publik bahwa kalangan LSM memang mempunyai 

standar moral yang tinggi yang harus dihargai dan dihormati  sebagai organisasi yang 
profesional dan akuntabel. 

3.  Meningkatnya posisi tawar terhadap pihak luar seperti pemerintah, pihak swasta,  lembaga 
donor, dan lain-lain  

4.  Terbangunnya lingkungan hukum  dan politik  yang kondusif  bagi tumbuh dan berkembangnya 
peran masyarakat sipil. 

 
Perencanaan Strategis ini  dimaksudkan untuk menjabarkan  visi dan misi, nilai  Konsil LSM 
Indonesia dalam kerangka kerja yang lebih operasional. Sebagai organisasi yang baru berdiri,  
kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya konsolidasi organisasi agar   semua komponen dan 
personil yang terlibat dalam struktur kepengurusan lebih mengenal, memahami  dan  
menginternalisasi visi, misi, nilai dan kerangka program organisasi.   
 
Tujuan Lokakarya 

1. Mereview dan merefleksikan latar belakang, orientasi dan citra diri Konsil LSM Indonesia 
berdasarkan Visi Misi dan Nilai yang telah disepakati di Kongres  

2. Mengkaji  kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman terhadap Konsil LSM Indonesia 
(Analisis SWOT)   

3. Mengkaji  isu-isu strategis   
4. Menyusun Log-Frame untuk 3-5 tahun yang akan datang 
 
Hasil Yang Diharapkan   

1. Adanya rumusan bersama tentang  hal-hal prinsip yang melatarbelakangi lahirnya Konsil, 
orientasi dan citra diri Konsil LSM Indonesia berdasarkan visi misi dan nilai Konsil 

2. Adanya analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan terhadap Konsil LSM 
Indonesia (Analisis SWOT) 

3. Terumuskannya isu-isu strategis Konsil LSM Indonesia 
4. Tersusunnya log-frame untuk 3-5 tahun yang akan datang 
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Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Lokakarya  Perencanaan Strategis Konsil LSM Indonesia dilaksanakan pada tanggal 14-17 Maret 
2011, di Hotel Grand Cempaka  - Jl. Letjen Suprapto no 62  Cempaka Putih - Jakarta Timur. 
 
Peserta dan Penyelenggara 

Penyelenggara kegiatan ini adalah   Konsil LSM Indonesia  dan didukung oleh The Ford Foundation. 
Peserta berjumlah 20 orang yang terdiri dari Komite Pengarah Konsil (9 orang), Dewan Etik (2 
Orang), Sekretariat ( 5 orang) dan perwakilan anggota (4 orang)2.  Seluruh proses lokakarya ini 
difasilitasi oleh Lili Hasanuddin dan catatan proses dilakukan oleh Agung Fajar. 

Pokok-pokok pembahasan  

Setelah pembukaan dan perkenalan, secara garis besar pokok-pokok bahasan dalam lokakarya 
adalah sebagai berikut;  
a. Identifikasi harapan peserta dan kesepakatan mengenai alur lokakarya 
b. Review mengenai Konsil LSM Indonesia 
c. Review orientasi Konsil LSM Indonesia, mencakup citra diri, visi, misi, dan nilai-nilai Konsil LSM 

Indonesia  
d. Analisis SWOT 
e. Perumusan isu strategis untuk menentukan isu-isu penting apa yang akan menjadi perhatian 

utama dari Konsil LSM Indonesia 
f. Penyusunan program dan rangkaian kegiatan yang diperlukan 
g. Rencana tindak lanjut berkaitan dengan hasil-hasil lokakarya. 

                                                 
2
 Daftar peserta secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 



4 

 

 

BAGIAN II 
PROSES DAN HASIL LOKAKARYA 

 
 
Harapan peserta 
 
Proses lokakarya dimulai dengan mengumpulkan harapan peserta terhadap kegiatan lokakarya ini, 
dengan meminta setiap peserta menuliskan harapannya dalam kertas meta plan dan kemudian 
masing-masing peserta membacakan meta plan tersebut. Dari harapan-harapan yang dibacakan, 
selain memuat hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan lokakarya, seperti kegiatan dimulai 
tepat waktu dan hasil lokakarya sesuai dengan isi ToR yang sudah dikirimkan kepada peserta, 
secara umum, harapan-harapan yang disampaikan peserta menyangkut hal-hal sebagai berikut: (a) 
dapat memahami lebih dalam mengenai Konsil LSM Indonesia, terkait dengan fokus isu dan 
kerangka kelembagaannya; (b) teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bagi 
konsil LSM Indonesia sebagai dasar dalam perumusan isu-isu strategis; (c) tersusunnya rencana 
kerja program 3 tahun yang sesuai dengan kebutuhan daerah, baik menyangkut penguatan internal 
kelembagaan konsil --termasuk model pengorganisasian di daerah-- maupun program-program 
yang berdampak bagi perubahan kebijakan dan penegakan kode etik LSM; (d) meluasnya isu 
akuntabilitas dan penegakannya di kalangan LSM Indonesia, sebagai sarana penguatan posisi tawar 
kepada berbagai pihak lainnya (lembaga donor, pemerintah pusat dan daerah, dan pengusaha); dan 
(e) terjadinya sharing kondisi daerah dan perkembangan proses perumusan kebijakan yang terkait 
dengan kehidupan LSM, seperti RUU Ormas dan RUU Perkumpulan3.  
 
Seluruh harapan yang disampaikan para peserta ini sejalan dengan agenda yang sudah disiapkan 
oleh panitia4, kecuali untuk harapan yang terkait dengan sharing kondisi daerah dan 
perkembangan RUU Ormas dan RUU Perkumpulan. Untuk memenuhi harapan ini, maka sharing 
kondisi daerah diintegrasikan pada saat membahas analisis SWOT, sementara untuk sharing 
perkembangan RUU Ormas dan RUU perkumpulan akan dibahas pada saat mendiskusikan prediksi 
kondisi makro yang akan disampaikan oleh Bapak Rustam Ibrahim. 
 
Beberapa kesepakatan lain yang dihasilkan dalam sesi ini adalah: 
1. Rencana program yang akan disusun Konsil LSM merupakan program umum yang akan 

dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun, baik dilakukan di tingkat nasional maupun daerah, 
tidak terbatas hanya yang sudah ada dananya dari Ford Foundation. Program kerjasama 
dengan Ford Foundation, akan menjadi bagian dari rancangan program yang akan disusun 
dalam lokakarya ini. Untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada peserta, akan 
disediakan waktu khusus untuk memberikan informasi perkembangan program kerjasama 
antara Konsil LSM Indonesia dengan Ford Foundation yang saat ini sedang dilaksanakan. 

2. Terkait dengan kelembagaan, lokakarya ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
perubahan terhadap hasil kongres yang telah menetapkan visi, misi dan nilai-nilai Konsil LSM 
Indonesia. Oleh karena itu, dalam perumusan orientasi organisasi, hasil-hasil dari kongres akan 
langsung dikutip sebagai orientasi organisasi. Posisi lokakarya ini hanyalah melengkapi hal-hal 
yang masih tidak/belum dibahas secara tuntas dalam kongres, seperti perumusan citra diri, dan 
penataan kelembagaan di tingkat daerah  
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Review mengenai Konsil LSM dan prediksi kondisi makro yang melingkupi keberadaan 
Konsil LSM5  
 
Review mengenai Konsil LSM 
Membicarakan Konsil LSM Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kelompok kerja (Pokja) 
Akuntabilitas LSM yang dibentuk pada tahun 2004. Pembentukan Pokja Akuntabilitas ini  
lahir sebagai refleksi atas keadaan dimana reformasi telah memunculkan banyak OMS baru, 
sehingga jumlah LSM meningkat dengan pesat, namun tidak dimbangi dengan peningkatan 
kualitasnya sehingga kepercayaan public kepada LSM semakin menurun. Bahkan, kepercayaan 
masyarakat kepada LSM jauh lebih kecil dibandingkan kepercayaan mereka terhadap partai politik, 
seperti yang ditemukan dari hasil pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS) yang dilakukan 
Yappika. Berbasiskan pada kondisi inilah maka Pokja Akuntabilitas terbentuk dengan visi 
terwujudnya komunitas LSM atau OMS yang lebih sehat dan kuat, yaitu LSM yang berkelanjutan 
dan akuntabel sehingga dapat  membentuk kepercayaan publik. Beberapa kegiatan yang dilakukan 
Pokja Akuntabilitas antara lain, melakukan kerjasama antar sesama LSM untuk saling belajar 
mengenai isu-isu akuntabilitas, mendorong pelaksanaan praktek-praktek akuntabilitas dengan 
merumuskan strategi untuk penguatan masyarakat sipil dan akuntabilitas LSM, lalu membangun 
kelembangaan yang akuntabel. 
 
Belajar dari Filipina, gagasan awal Pokja Akuntabilitas adalah mengembangkan sistem sertifikasi 
kepada LSM-LSM dalam sebuah asosiasi LSM yang perangkat sertifikasinya disepakati bersama 
oleh para anggotanya. Bagi LSM-LSM yang tidak akuntabel akan mendapatkan dis-insentif. Tetapi 
dari berbagai diskusi, ternyata istilah lembaga sertifikasi sulit diterima karena dipandang terlalu 
formal, mirip ISO dan sistem-sistem sertifikasi lainnya. Disamping itu, LSM sendiri masih berkutat 
dengan masalah keberlanjutan. Beberapa kritik yang mencuat, antara lain, bagaimana LSM bisa 
akuntabel kalau sumberdayanya kurang? Lalu, bagaimana mau menerapkan dis-insentif, jika tidak 
ada insentif yang bisa diberikan bagi LSM-LSM yang akuntabel dan transparan. 
 
Untuk mendalami lebih jauh mengenai pandangan LSM terhadap isu akuntabilitas ini, maka 
sepanjang tahun 2009 dilakukan rangkaian FGD di 10 kota Propinsi yang diikuti oleh sekitar 200 
LSM dengan topik “masalah dan tantangan yang dihadapi LSM. Beberapa temuan dari rangkaian 
FGD tersebut, antara lain : 
1. Iklim kekebebasan memang meningkat, tetapi kepercayaan publik terhadap LSM merosot. 

Publik belum melihat apa yang dilakukan LSM. 
2. Jumlah LSM meningkat, tetapi banyak LSM yang muncul dengan tujuan yang salah. Misalnya 

dengan tujuan politik dan kekuasaan. 
3. Perilaku birokrasi masih tetap sama, yakni masih menerapkan potongan anggaran proyek 

kerjasama dengan LSM, bahkan ada yang potongannya hingga mencapai 30% dari total 
anggaran. Hal ini menyebabkan LSM sulit bekerjasama dengan Pemda 

4. Akses terhadap sumberdaya berkurang, karena bantuan dari lembaga donor dari luar negeri 
menurun, padahal LSM masih bergantung pada bantuan LN. 

5. Bantuan dari dalam negeri memang meningkat, tetapi LSM sulit mengakses karena ada praktek 
korupsi dan juga regulasi yang menghambat 

6. CSR masih terbatas 
7. Relasi LSM dengan kalangan pengusaha tergolong rendah, karena belum ada mutual trust 

antara LSM dan pengusaha swasta.  
8. LSM belum transparan memberikan informasi dirinya 
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Dari hasil-hasil FGD seperti inilah maka muncul keinginan untuk membangun organisasi payung 
yang akan membela LSM, terkait dengan kepentingan, tujuan dan nilai-nilai LSM. Organisasi payung 
ini akan membuat jaringan dengan anggota-anggotanya, dengan cara membangun komunikasi, 
konsultasi dan pelatihan, serta memperkuat sumber informasi dan database. Organisasi payung ini 
juga akan merumuskan kode etik dan mengawal penerapannya di lembaga-lembaga anggotanya, 
sebagai salah satu strategi untuk melindungi anggotanya. Selain itu, organsiasi payung tidak 
diperkenankan menjadi kompetitor bagi anggotanya, termasuk mengerjakan isu sektoral yang 
ditangani oleh anggotanya. 
 
80 % peserta FGD mendukung pembentukan organisasi payung, dengan 3 fungsi utama, yaitu: 
membangun komitmen bersama, membangun solidaritas yang saling menguatkan, dan 
meningkatkan rasa saling percaya antar sesama LSM (trust building). Dengan demikian, diantara 
kalangan LSM tidak lagi saling melecehkan, atau menyatakan paling baik, atau  paling murni 
membela kepentingan rakyat. Sudah saatnya membangun solidaritas untuk saling mempercayai 
melalui satu wadah payung, yang kemudian dikenal dengan nama Konsil LSM. Meskipun demikian, 
membentuk organisasi payung tidaklah mudah, karena membutuhkan orang yang mau bekerja 
dengan sepenuh hati dan tetap membangun relasi dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan 
lain. Modal semangat saja tidak cukup. Maka tidak heran jika dari sekitar 200 LSM yang terlibat 
dalam FGD, pada awalnya hanya ada 23 LSM yang menawarkan diiri untuk bergabung. Setelah 
Konsil LSM lahir, ada 20 LSM lagi yang menyatakan bergabung, dan terakhir jumlah LSM yang 
bergabung dengan Konsil LSM mencapai 93 LSM.  
 
Sebanyak 93 LSM inilah yang kemudian ditetapkan sebagai anggota Konsil LSM di dalam kongres 
yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28-30 Juli 2010, meskipun yang hadir pada kongres 
tersebut hanya 54 organisasi akibat keterbatasan dana yang tersedia. Selain menetapkan anggota, 
kongres juga menyusun AD/ART, visi-misi Konsil, menetapkan Komite Pengarah dan Dewan Etik. 
Beberapa hasil keputusan kongres adalah sebagai berikut: 
 
Visi Konsil: Terwujudnya Kehidupan LSM yang sehat dan kuat, yakni LSM yang hidup di dalam 
lingkungan politik dan hukum yang bebas dan demokratis berdasarkan “rule of law” dan mampu 
mempraktekkan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas, demi meningkatkan kepercayaan 
dan dukungan publik terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil.   
 
Misi Konsil: 
1. Memperkuat kesadaran dan akuntabilitas LSM untuk mempraktekan prinsip tatakelola yang 

baik dan mekanisme akuntabilitas  
2. Mendorong terwujudnya lingkungan politik, hukum dan tata kelola pemerintahan yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LSM yang sehat dan akuntabel 
3. Mendorong terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan masyarakat sipil yang sehat 

 
Kegiatan-kegiatan Konsil, antara lain, adalah: 
1. Membela dan memperjuangkan nilai-nilai, tujuan-tujuan dan kepentingan LSM pada umumnya 

dan LSM anggota pada khususnya dan mewakili mereka dalam berbagai forum Pemerintah, 
lembaga penyandang dana, pihak swasta dan pihak-pihak lain. 

2. Mendorong lahirnya dan melakukan advokasi kebijakan untuk menjamin terciptanya 
lingkungan yang kondusif yang menunjang akuntabilitas LSM. 

3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak luar dan diantara anggota-anggotanya, membantu 
mengembangkan program serta aktivitas anggotanya. 

4. Mempromosikan dan merekomendasikan anggota-anggotanya kepada para pihak dan mitra 
strategis. 
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5. Melakukan fungsi pengembangan kapasitas untuk memperkuat akuntabilitas anggota-
anggotanya. 

6. Memberikan berbagai pelayanan publikasi dan informasi kepada anggota-anggotanya. 
7. Mempromosikan gagasan dan penerapan kode etik Konsil LSM Indonesia pada komunitas LSM 

Indonesia. 
 
 
 
Prediksi kondisi makro yang melingkupi keberadaan Konsil 3-5 tahun ke depan 
Dalam 3 tahun ke depan (atau sisa waktu dari 5 tahun periode kedua kepemimpinan SBY) tidak 
akan ada perubahan yang berarti, masih tetap dalam gaya kepemimpinan yang lemah dan tidak 
berani mengambil keputusan. Bisa dikatakan, periode ini merupakan tahun yang hilang, karena kita 
hanya sekedar melewati perguliran waktu tanpa akan melihat perubahan sama sekali dalam bidang 
reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Apalagi jika ditambah dengan 
pemberitaan dari Wikileaks yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, semakin membuat SBY 
sibuk menjaga citranya tanpa melakukan perubahan apapun.  
Dengan kata lain, lingkungan politik dan hukum, akan berada pada situasi status quo. Kekerasan 
terus saja tumbuh dan toleransi kita terus berkurang, sementara itu Pemerintah tidak bisa 
mengatasi. Karena penegakan hukum yang lemah, seolah-olah negara tidak hadir, dan masyarakat 
sipil diminta untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal, kehadiran negara sejatinya 
ditujukan untuk menghindari adanya homo, homini, lupus6.  
 
Terkait dengan aspek hukum, dalam 3-4 tahun ke depan ada RUU yang akan mempengaruhi 
kehidupan LSM, yaitu:  
a) RUU tentang Ormas, untuk merivisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas 
b) RUU perkumpulan  
c) Revisi UU Yayasan 
d) RUU LSM 
 
Dari ke empat rancangan kebijakan tersebut, masih belum jelas mana yang akan dibahas sampai 
dengan akhir DPR periode sekarang. Yang ramai dibicarakan adalah RUU tentang Ormas, terutama 
akibat terjadinya berbagai kekerasan yang dilakukan oleh Ormas tertentu pada akhir-akhir ini. 
Bahkan, ada kabar bahwa draft RUU ini akan dialihkan dari inisiatif pemerintah (Kemdagri) 
menjadi inisiatif DPR. Namun, hingga sekarang belum jelas kapan akan dibahas oleh DPR. Informasi 
terakhir, draft RUU ini masih dicermati oleh masing-masing kementerian terkait untuk terjadinya 
harmonisasi antar Kementerian.   
 
Sehubungan dengan RUU Ormas ini, Pak Rustam Ibrahim berpendapat bahwa Konsil jangan apriori 
dengan RUU Ormas. Yang perlu dilakukan Konsil adalah memberikan usulan kepada Pemerintah 
untuk perbaikan substansi yang tidak sesuai dengan kehidupan LSM. Dengan belum disyahkannya 
UU Ormas, ada masalah dalam badan hukum LSM mengingat tidak semua LSM bisa menyesuaikan 
diri dengan UU Yayasan, karena harus ada pembina, pengawas dan pengurus. Belum semua LSM 
menyesuaikan diri dengan UU Yayasan, bahkan dari FGD yang pernah dilakukan Konsil LSM, hanya 
sekitar 15% yang sudah menyesuaikan diri dengan UU Yayasan. Dengan demikian, secara hukum, 
mereka belum sah karena belum mendapatkan pengesahan dari Kemkumham. Hal ini juga berlaku 
untuk yang berbadan hukum perkumpulan, mereka baru sah jika sudah disahkan oleh 
Kemkumham.  

                                                 
6
 dapat diartikan sebagai manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia lainnya. 
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Dalam prakteknya selama ini, seperti yang terungkap dari hasil FGD, banyak LSM di daerah yang 
masih melakukan pendaftaran ke Kesbanglinmas, sebagaimana yang tercantum dalam UU No.8 
tahun 1985. Dan proses pendaftaran itu sudah tidak sulit seperti dulu lagi. Dengan melakukan 
registrasi ke Kesbanglinmas, seolah-olah sudah berbadan hukum, sehingga bisa menjalin kerjasama 
dengan dengan Pemerintah. Sementara yang tidak mendaftar, sulit menjalin kerjasama termasuk 
untuk mengurus rekening Bank, seperti yang terjadi pada Konsil saat ini. Bank tidak mau menerima 
pengurusan rekening yang hanya dilampiri AD/ART sebuah organisasi. Bank tetap meminta surat 
terdaftar di Kementerian Kehakiman maupun Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, dengan 
belum ditetapkannya RUU Ormas menjadi UU, maka ada kekosongan aturan hukum bagi LSM yang 
dapat menyulitkan diri LSM itu sendiri. Dari kondisi ini, maka Konsil harus melihat secara jernih 
manfaat dan mudharatnya RUU Ormas.   
 
Pak Rustam menyatakan bahwa pandangannya terhadap RUU Ormas ini agak berbeda dengan 
beberapa LSM di Jakarta, khususnya dengan PSHK. PSHK sangat menekankan pentingnya untuk 
mendorong kebijakan mengenai organisasi masyarakat sipil dalam kerangka hukum yang tepat. 
Menurut PSHK, terkait dengan dasar hukum mengenai organisasi masyarakat sipil yang perlu 
dikeluarkan pemerintah adalah; (a) untuk organisasi yang tidak berbasis anggota (non-member 
based) aturan yang sesuai adalah UU Yayasan, dan (b)  untuk yang berbasis anggota (member 
based) dapat diwadahi dalam UU Perkumpulan. Oleh karena itulah, PSHK lebih mendorong segera 
dikeluarkannya UU Perkumpulan dibandingkan mengeluarkan UU Ormas.  
 
Belakangan ini Konsil LSM juga sedang menginisiasi untuk mendorong lahirnya UU Perkumpulan 
bersama beberapa LSM di Jakarta. Draft RUU perkumpulan sudah ada, tetapi masih di tangan 
Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Kemkumham belum mengajukan RUU ini ke DPR 
karena masih tidak enak dengan Kementrian Dalam Negeri yang menjadi penggagas RUU Ormas.  
 
Selain masalah aturan hukum, hal lain yang perlu dipikirkan oleh LSM pada masa mendatang 
adalah sumberdaya finansial yang terbatas bagi LSM, karena dana dari luar negeri semakin 
berkurang. Sesuai dengan Komitmen Jakarta, kecenderungan yang akan terus berlangsung pada 
masa mendatang adalah bantuan dana dari luar negeri akan diberikan melalui pemerintah. 
Denngan demikian, jika LSM mau mengakses dana tersebut harus mau bermitra dengan 
Pemerintah. Sementara untuk dana yang berasal dari beberapa Negara donor akan dikelola dalam 
bentuk multi lateral trust fund, sebagaimana yang saat ini sedang digodok oleh Bappenas dan 
A4DES.   
 
Dengan situasi seperti inilah maka Konsil harus benar-benar mempersiapkan akuntabilitas LSM 
agar dapat dipercaya untuk mengakses dana-dana tersebut, terutama untuk LSM-LSM daerah. 
Apabila hal ini tidak dilakukan, maka hanya LSM di Jakarta saja yang dapat mengakses dana-dana 
dari luar negeri tersebut. Sesuai dengan teori mobilisasi sumberdaya yang mengatakan bahwa   di 
dalam setiap organisasi perlu ada kelompok profesional  yang bekerja untuk mengumpulkan dana, 
menggalang pendukung, menarik perhatian media dan membangun aliansi  dengan pengambil 
keputusan untuk melakukan perubahan sosial. Tanpa adanya kelompok profesional yang 
melakukan hal-hal tersebut di atas, maka gerakan sosial tidak akan efektif. Dengan kata lain, 
gerakan sosial yang efektif tidak cukup hanya dengan melawan, menggerutu atau mengkritik, tetapi 
perlu juga memikirkan penggalangan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan 
pemerintah dan swasta. 
 
Inilah hal-hal yang perlu didiskusikan oleh Konsil LSM dan dirumuskan dalam program-program 
kerja Konsil ke depan. Dengan melihat uraian-uraian di atas, maka setidaknya ada dua jenis 
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program yang harus dikembangkan Konsil LSM, yaitu; (a) program-program yang bersifat 
mendorong perubahan kebijakan yang membuka ruang bagi aktivitas LSM, dan (b) program-
program penguatan kapasitas LSM untuk meningkatkan kinerja akuntabilitasnya sebagai sarana 
dalam mengakses dana dari berbagai sumber. Kedua jenis program ini akan mendukung penerapan 
kode etik LSM secara efektif.  
 
Beberapa tanggapan yang mencuat dari presentasi Pak Rustam adalah sebagai berikut: 
Pertama, informasi yang terkait dengan skema pendanaan di tingkat nasional (misalnya multi 
donor trust fund, A4DES, masih belum banyak diketahui oleh beberapa peserta, sehingga 
dibutuhkan informasi lebih detil mengenai hal ini. Sebagai misal, pada saat awal dibentuk A4DES 
berfungsi untuk membantu LSM, tetapi sekarang berfungsi sebagai pelaksana program. Apakah 
fungsinya sudah berubah? Di tengah sulitnya mencari dana, seharusnya A4DES berfungsi sebagai 
pendukung bagi LSM, bukan justru menjadi implementor. Sulitnya menggalang dana tidak hanya 
dirasakan oleh LSM-LSM kecil saja, tetapi juga dirasakan oleh LSM yang cukup besar. Pengalaman 
Satunama, misalnya, dari 17 Proposal yang dibuat, hanya 2 proposal yang diterima, itu pun hanya 
untuk waktu 6 bulan.  
 
Kedua, bagaimana memposisikan relasi LSM dan Negara. Beberapa catatan yang muncul adalah 
sebagai berikut: 
a) Aturan hukum yang dibutuhkan LSM tidak sekedar menyangkut badan hukum saja, tetapi juga 

aturan-aturan yang membuka kesempatan bagi LSM dalam mengakses dana, baik kepada 
pemerintah maupun kepada kalangan swasta.  

b) Negara masih memandang peran-peran LSM sebagai mitra hanya setengah hati, karena masih 
belum menyediakan alokasi dana bagi LSM dalam APBD maupun APBN. Hal ini 
mengindikasikan bahwa Negara belum memberikan pengakuan yang sejati kepada LSM sebagai 
penggerak demokrasi yang berkontribusi dalam mendorong welfare state. Dalam konteks ini 
dibutuhkan jejaring atau asosiasi LSM untuk bisa bernegosiasi dengan pemerintah dalam posisi 
yang setara dan memiliki pengaruh yang kuat. Misalnya ada pengalaman di Riau yang 
mendorong gagasan agar ada alokasi anggaran untuk LSM. Gagasan itu diterima, tetapi 
sayangnya dana itu justru diberikan kepada LSM-LSM yang dekat/dibentuk oleh anggota DPRD.  

c) Tidak sedikit LSM yang masih memandang pemerintah sebagai lawan dibandingkan sebagai 
mitra yang dapat diajak bekerjasama, sesuai dengan ideologi dan pendekatan dari masing-
masing LSM. Meskipun demikian, ada juga pengalaman beberapa LSM yang sudah bekerjasama 
dengan pemerintah daerah. Dari pengalaman kerjasama ini, masih ditemukan praktek-praktek 
yang tidak sehat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama dengan LSM. 
Misalnya, ketika ada proyek yang dikerjasamakan dengan LSM, masih ada potongan yang 
diberlakukan. Pengalaman lainnya adalah tidak jarang nama LSM yang tercantum di 
Kesbanglinmas dimanfaatkan oleh instansi terkait sebagai penerima bantuan, meskipun LSM 
tersebut tidak menerima bantuan sama sekali.  

d) Keberagaman anggota Konsil LSM di berbagai daerah dengan keberagaman situasi yang 
melingkupinya. Hal ini penting diperhatikan oleh Konsil, terutama dalam merumuskan dan 
mendorong praktek-praktek kode etik LSM, agar keberagaman anggota dan situasi daerah ini 
dapat terakomodir sehingga tidak memberatkan para anggota.  

e) Terkait relasi dengan pihak swasta, secara umum, relasi antara LSM dan pihak swasta masih 
saling bercuriga, meskipun sudah mulai ada inisiatif-inisiatif dari beberapa LSM yang menjalin 
kerjasama dengan pihak swasta. 

 
Ketiga, bagaimana menempatkan Konsil LSM sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil yang 
menjadi penyeimbang dari kekuatan Negara dan pasar. Dengan jumlah anggota sebanyak 93 LSM, 
potensi yang dimiliki Konsil LSM cukup besar. Oleh karena itu penting bagi Konsil LSM untuk 
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membangun infrastruktur kelembagaannya hingga ke tingkat daerah, agar dapat membangun relasi 
yang setara dengan pihak pemerintah maupun swasta melalui kerja-kerja advokasi yang 
melibatkan seluruh anggota Konsil LSM dengan kapasitas yang memadai. Tanpa kapasitas dan 
idiologi yang jelas, sulit bagi LSM meningkatkan posisi tawarnya kepada pihak lain. Pengalaman di 
Jawa Timur menunjukkan bahwa posisi LSM cukup diperhitungkan oleh pemerintah, karena 
kapasitasnya cukup memadai dalam menyusun konsep dan memberikan rekomendasi kebijakan 
(khususnya dalam bidang anggaran). Dengan demikian, LSM memiliki posisi tawar yang tinggi 
meskipun tetap membina relasi dengan baik, melalui pertemuan regular yang diselenggarakan 
antara LSM dengan pemerintah.  Relasi yang baik ini tidak menghilangkan daya kritis LSM kepada 
pemerintah. Sebagai contoh, terkait dengan penyaluran dana dari pemerintah dan perusahaan 
(CSR), LSM di Jawa Timur berfungsi sebagai watch dog yang cukup tajam mengkritisi praktek-
praktek pemberian dana yang hanya ditujukan kepada LSM-LSM bentukan pemerintah (plat 
merah). Meskipun LSM cukup keras mengkritik, sampai sejauh ini masih terbangun relasi yang baik 
dengan pemerintah daerah, karena kepala daerahnya memiliki political will untuk perbaikan ke 
depan.  Pengalaman yang agak berbeda terlihat di NTT. Pemerintah setempat hanya mau 
berinteraksi dengan LSM yang tidak mengganggu kekuasannya, sehingga terjadi pengkotak-
kotakan terhadap LSM berdasarkan kedekatannya dengan pemerintah. Bahkan Gubernur NTT yang 
berasal dari LSM pun sekarang menjaga jarak dengan LSM.  
 
Seluruh tanggapan-tanggapan tersebut bermuara pada pertanyaan mendasar terhadap Konsil LSM. 
Mau kemana Konsil, apa peran yang akan dimainkan Konsil, dan kegiatan-kegiatan apa yang harus 
dilakukan Konsil. Hal-hal inilah yang kemudian dibahas pada sesi-sesi berikutnya.  
 
 
ORIENTASI ORGANISASI  
 
Orientasi organisasi merupakan sebuah cara pandang yang dapat menuntun organisasi dalam 
melaksanakan program-programnya. Penelaahan atas orientasi organisasi ini sangat penting untuk 
menyusun dan menyepakati hal-hal yang terkait dengan;  rumusan singkat mengenai keberadaan 
dan tujuan organisasi (citra diri); cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi (visi); rangkaian upaya 
yang dilakukan untuk mencapai visi organisasi (misi); dan  norma atau prinsip-prinsip umum yang 
menjadi dasar, acuan dan ukuran tingkah laku organisasi atau orang dalam organisasi (nilai-nilai). 
 
Orientasi Konsil LSM, seperti ; visi, misi, nilai-nilai dan bahkan kegiatan utama sudah dirumuskan 
dan disepakati dalam Kongres, sehingga yang disusun  dalam lokakarya ini hanya rumusan citra 
diri saja. Dengan tersusunnya deskripsi mengenai  citra diri, maka secara lengkap rumusan 
orientasi organisasi Konsil LSM Indonesia adalah sebagai berikut:  
 
Citra diri Konsil LSM Indonesia:  
Konsil LSM Indonesia adalah Perkumpulan sejumlah LSM yang menegakan akuntabilitas dan 
memperjuangkan posisi dan peran LSM sebagai kekuatan penyeimbang dalam mewujudkan 
masyarakat sipil dan negara yang demokratis. 
 
Visi Konsil LSM Indonesia:  
Terwujudnya Kehidupan LSM yang sehat dan kuat, yakni LSM yang hidup di dalam lingkungan 
politik dan hukum yang bebas dan demokratis berdasarkan “rule of law” dan mampu 
mempraktekkan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas, demi meningkatkan kepercayaan 
dan dukungan publik terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil.   
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Misi Konsil LSM Indonesia: 
4. Memperkuat kesadaran dan akuntabilitas LSM untuk mempraktekan prinsip tatakelola yang 

baik dan mekanisme akuntabilitas  
1. Mendorong terwujudnya lingkungan politik, hukum dan tata kelola pemerintahan yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LSM yang sehat dan akuntabel 
2. Mendorong terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan masyarakat sipil yang sehat 
 
Nilai-Nilai Konsil LSM Indonesia: 
1. Kebebasan 
2. Demokrasi 
3. Integritas 
4. Kejujuran 
5. Keadilan 
6. Kesetaraan 
7. Keterbukaan 
8. Responsif 
9. Partisipatif 
10. Bertanggungjawab 
 
Kegiatan utama Konsil LSM Indonesia, antara lain : 
1. Membela dan memperjuangkan nilai-nilai, tujuan-tujuan dan kepentingan LSM pada umumnya 

dan LSM anggota pada khususnya dan mewakili mereka dalam berbagai forum Pemerintah, 
lembaga penyandang dana, pihak swasta dan pihak-pihak lain. 

2. Mendorong lahirnya dan melakukan advokasi kebijakan untuk menjamin terciptanya 
lingkungan yang kondusif yang menunjang akuntabilitas LSM. 

3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak luar dan diantara anggota-anggotanya, membantu 
mengembangkan program serta aktivitas anggotanya. 

4. Mempromosikan dan merekomendasikan anggota-anggotanya kepada para pihak dan mitra 
strategis. 

5. Melakukan fungsi pengembangan kapasitas untuk memperkuat akuntabilitas anggota-
anggotanya. 

6. Memberikan berbagai pelayanan publikasi dan informasi kepada anggota-anggotanya. 
7. Mempromosikan gagasan dan penerapan kode etik Konsil LSM Indonesia pada komunitas LSM 

Indonesia. 
 

ANALISIS SWOT 

Analisis SWOT dilakukan untuk melihat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Konsil LSM 
Indonesia (kondisi internal) serta melihat peluang dan tantangan dari kondisi eksternal. Terkait 
dengan analisis internal, selain melihat sekretariat Konsil di tingkat nasional, didiskusikan juga 
situasi yang ada pada anggota-anggota Konsil di daerah. Sementara itu, terkait dengan analisis 
eksternal, selain  mencermati kecenderungan dan prediksi ke depan menyangkut kondisi politik, 
hukum, sosial dan budaya; juga membahas para pihak (stakeholder) yang punya keterkaitan 
dengan Konsil LSM Indonesia. Untuk menghindari analisis SWOT yang melebar dan agar hasil-hasil 
analisis SWOT relevan dengan isu spesifik yang menjadi perhatian Konsil LSM Indonesia, yakni 
meningkatkan akuntabilitas LSM dan meningkatkan peran/posisi tawar LSM, maka seluruh 
pembahasan dalam analisis SWOT difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan kedua isu tersebut.  
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Analisis SWOT dilakukan dalam diskusi kelompok. Ada 4 kelompok yang masing-masing membahas 
hal-hal sebagai berikut: 
Kelompok I : Menganalisis kondisi eksternal untuk aspek hukum, politik, dan sosbud 
Kelompok II : Menganalisis stakeholder  
Kelompok III : Menganalisis kondisi internal untuk aspek sumberdaya 
Kelompok IV : Menganalisis kondisi internal untuk aspek pengetahuan dan kelembagaan  
 
Selain hasil-hasil yang tercantum dalam pemaparan setiap kelompok7, beberapa catatan tambahan 
dari pleno adalah sebagai berikut: 
 
1. Terkait dengan aspek pengetahuan dan kelembagaan (kelompok IV): 

a) Konsil LSM perlu menyusun ART, yang di dalamnya memuat: 
 Mekanisme pengambilan keputusan dalam menanggapi isu yang berkembang. Apakah 

harus menunggu kesepakatan dari 93 anggota atau menjadi wewenang Komite 
Pengarah Nasional 

 Kelembagaan Konsil di daerah. Bagaimana mengakomodir kepentingan wilayah. Apakah 
menjadi tugas secretariat nasional atau diperlukan Komite Pengarah Wilayah? Apa 
peran/tugas komite pengarah wilayah?  Bagaimana relasinya dengan pengurus Konsil 
wilayah? 

b) Konsil LSM perlu melakukan pemetaan kapasitas anggota di daerah sebagai langkah awal 
untuk mempersiapkan pengembangan kapasitas bagi anggota 

c) Kode etik belum menjadi acuan bagi beberapa anggota di daerah. Beberapa hal yang 
menyebabkan, antara lain:  
 terjadi conflict of interest antara kepentingan pribadi dengan organisasi. Sebagai misal, 

ada pimpinan lembaga yang mau masuk ke ranah politik, sehingga mengabaikan kode 
etik menyangkut non-partisan.  

 minimnya sumber pendanaan bagi LSM, sehingga harus berkompromi dengan keadaan.  
 dalam kasus-kasus tertentu, institusi yang mengawal pelaksanaan kode etik ini tidak 

berjalan. Misalnya, ada kasus di Sulawesi Selatan, ketika ada anggota FIK Ornop yang 
melanggar kode etik, kemudian dilaporkan  kepada dewan etik. Yang terjadi kemudian, 
justru dewan etiknya yang dibubarkan.  

 
Berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, maka beberapa hal yang diusulkan dalam 
penerapan kode etik adalah sebagai berikut: 
 Konsil LSM perlu memperhatikan keragaman anggota, agar kode etik tidak menjadi 

momok/beban bagi anggota 
 Konsil LSM perlu memberikan pengertian bahwa penerapan kode etik merupakan 

strategi agar LSM menjadi akuntabel, sehingga akan banyak manfaat yang diperoleh 
anggota Konsil jika mereka menerapkan kode etik 

 
2. Terkait dengan aspek sumberdaya (kelompok III): 

a) Sejak Januari 2011 telah terjadi transformasi dari Pokja akuntabilitas menjadi Konsil LSM. 
SOP Pokja akan menjadi SOP Konsil. Dari segi SDM, akan ada pemisahan orang bagian 
keuangan dengan kasir, meskipun fungsi kasir masih dirangkap oleh office manager akibat 
belum tersedianya dana untuk menambah staf.  

b) Bagaimana Konsil mengembangkan sumberdaya manusia melalui jalur volunteerisme, baik 
untuk membantu sekretariat maupun anggota. Pengembangan vokunteer ini harus sejalan 

                                                 
7
 Hasil-hasil analisis SWOT scara lengkap dapat dilihat pada lampiran 3 
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dengan peran Konsil, yakni menghasilkan aktivis yang handal dalam melakukan kerja-kerja 
secara professional dan mengembangkan akuntabilitas LSM. 

c) Konsil perlu memikirkan strategi keberlanjutan melalui pengembangan berbagai strategi 
penggalangan sumberdaya. 

 
3. Terkait dengan aspek hukum, politik, sosial dan budaya (kelompok I): 

a) Di tengah banyaknya RUU yang terkait dengan kehidupan LSM, seperti RUU Ormas, RUU 
Perkumpulan, RUU tentang LSM, RUU Pembela HAM, RUU Kesetaraan Gender dan RUU 
tentang Zakat, Konsil LSM perlu memberikan fokus perhatian kepada RUU tertentu saja 
agar perhatian tidak terpecah. Diusulkan agar Konsil LSM memfokuskan perhatian kepada 
RUU Perkumpulan, karena akan memberi pengakuan yang kuat terhadap keberadaan LSM 
yang berbentuk perkumpulan. Meskipun demikian, Konsil LSM harus tetap memonitor 
perkembangan RUU yang lain. Jika ada substansi yang akan mengurangi kebebasan 
masyarakat sipil, maka harus ditolak.  

b) Konsil LSM perlu melakukan kajian dan pengembangan model kemitraan yang setara 
dengan pemerintah maupun perusahaan (CSR). Hal ini penting bagi LSM di daerah, agar ada 
kejelasan posisi dan pemahaman yang sama mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan. 
Misalnya, bagaimana merespon ajakan untuk bergabung dalam forum multistakeholder 
yang diinisiasi oleh Pemda, atau merespon kerjasama dari perusahaan sawit? Beberapa 
pengalaman mengenai kemitraan antara LSM dengan pihak swasta dan pemerintah adalah 
sebagai berikut: 
 Di di Makasar, pemerintah kota mengundang perusahaan dalam pertemuan multipihak. 

Dari kegiatan ini, Bank Niaga memberikan bantuan kepada LSM dengan jumlah dana 
secara bertahap. Dimulai dengan Rp 100 juta hingga mencapai Rp 5 milyar. Pengalaman 
lainnya adalah kerjasama LSM dengan PT. Angkasa Pura untuk membangun rumah 
belajar perempuan atas fasilitasi DPRD.  

 Di Sumuatera Utara, dialog multipihak melibatkan LSM, Pemda dan kepolisian  untuk 
membahas isu kekerasan kepada perempuan di daerah perkebunan. Dari dialog-dialog 
ini ada dukungan dana untuk membangun rumah aman dan visum gratis bagi 
perempuan korban kekerasan. 

 
4. Terkait dengan stakeholder (kelompok II): 

c) Konsil LSM harus aktif menginisiasi dan terlibat dalam forum-forum multipihak di beberapa 
daerah dengan tujuan untuk mendorong isu akuntabilitas kepada berbagai kalangan, dan 
meningkatkan posisi tawar LSM 

d) Konsil perlu menggalang kerjasama dengan media massa, baik terkait dengan kerja-kerja 
advokasi maupun kampanye publik mengenai akuntabilitas LSM 

 
Untuk melengkapi hasil analisis SWOT ini (khususnya menyangkut kondisi internal) disampaikan 
pula oleh pak Rustam beberapa pengertian yang termuat di dalam kode etik. Pengertian-pengertian 
ini dapat menjadi rujukan dalam perumusan isu strategis. Beberapa pengertian yang disampaikan 
oleh Pak Rustam adalah sebagai berikut:  
1. Konsil LSM Indonesia yang dimaksud dalam Kode Etik ini adalah semua komponen 

kelembagaan yang ada di dalam Konsil yakni Kongres Nasional, Komite Pengarah, Dewan Etik, 
Sekretariat Nasional, dan anggota. 

2. Kongres Nasional adalah komponen organisasi Konsil yang merupakan wadah pengambilan 
keputusan tertinggi yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. 

3. Komite Pengarah Konsil adalah komponen organisasi Konsil yang  yang merupakan pelaksana 
keputusan kongres nasional dan penanggungjawab Konsil LSM Indonesia. 
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4. Dewan Etik Konsil adalah komponen organisasi Konsil yang yang memiliki tugas  penegakan 
Kode Etik. 

5. Sekretariat Nasional Konsil adalah komponen organisasi Konsil yang dipilih oleh Komite 
Pengarah dan diberi kewenangan melaksanakan kebijakan sehari-hari. Sekretariat Nasional 
terdiri dari  Direktur Eksekutif dan Staf Sekretariat Konsil LSM Indonesia.  

6. Anggota Konsil adalah LSM, dan jaringan LSM yang mendapat persetujuan dari anggota-
anggotanya, yang mencakup keseluruhan komponen organisasinya (Badan Pengurus/pembina 
(Board), Badan Pengawas, dan Badan Pelaksana Harian/Eksekutif).  

7. Aktivis Konsil adalah orang perorangan yang menjadi Komite Pengarah, Dewan Etik, 
Sekretariat Nasional Konsil LSM Indonesia dan komponen kelembagaan LSM/jaringan anggota 
Konsil. 

8. Penegakan Kode Etik adalah upaya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kode Etik dan 
pemberian penghargaan dan sanksi oleh Dewan Etik.  

9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan anggota, Sekretariat Nasional, Komite Pengarah, 
Dewan Etik dan aktivis Konsil yang bertentangan dengan Kode Etik Konsil. 

10. Pelapor adalah setiap orang atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik 
yang dilakukan  oleh  anggota, Sekretariat Nasional, Komite Pengarah, Dewan Etik dan aktivis 
Konsil. 

11. Terlapor adalah anggota, Sekretariat Nasional, Komite Pengarah, Dewan Etik dan aktivis Konsil 
yang dilaporkan oleh orang atau organisasi tertentu karena dugaan pelanggaran Kode Etik 
Konsil.  

12. Keterangan saksi adalah informasi yang diberikan oleh orang yang melihat, mendengar dan 
mendapatkan informasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Konsil. 

13. Keterangan terlapor adalah penjelasan, klarifikasi dan informasi yang diberikan oleh pihak 
yang dilaporkan karena dugaan pelanggaran Kode Etik. 

14. Keterangan Ahli adalah penjelasan dan informasi yang disampaikan oleh orang yang dianggap 
punya keahlian berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. 

15. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diputuskan oleh Dewan Etik dan diberikan kepada 
anggota Konsil karena komitmen dan pencapaian organisasi mereka dalam menerapkan dan 
menegakkan Kode Etik. 

16. Sanksi adalah bentuk hukuman yang diputuskan oleh Dewan Etik dalam bentuk teguran 
tertulis, peringatan tertulis, dan dikeluarkan dari keanggotaan Konsil dengan terlebih dahulu 
memenuhi segala kewajibannya. 

17. Kerugian adalah  kehilangan materi yang ditimbulkan karena terjadinya pelanggaran Kode Etik.  
 
 
ISU STRATEGIS 
 
Isu strategis adalah isu-isu penting yang harus ditangani oleh organisasi,  baik isu-isu bersifat 
programatik (punya pengaruh luas di masyarakat) maupun yang bersifat kelembagaan/manajerial, 
agar visi organisasi  dapat tercapai. Isu strategis ini merupakan titik temu antara apa yang ingin 
dilakukan (misi), apa yang sanggup dilakukan (kekuatan, kelemahan), dan apa yang perlu 
dilakukan (peluang/ancaman). Oleh karena itu, di dalam lokakarya ini perumusan isu strategis 
dilakukan dengan melihat kembali rumusan orientasi organanisasi dan  hasil-hasil SWOT, baik yang 
berasal dari analisis internal, analisis eksternal maupun analisis stakeholder.  
 
Dari diskusi yang berlangsung, dihasilkan 4 rumusan isu strategis, sebagai berikut; 
1. Bagaimana mendorong lahirnya regulasi yang membuka akses sumberdaya LSM dari berbagai 

pihak secara akuntabel 
2. Internalisasi, praktek, promosi, kode etik dan akuntabilitas 
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3. Membangun relasi multi pihak yang setara untuk meningkatkan interaksi LSM, pemerintah, dan 
swasta 

4. Penataan kelembagaan Konsil LSM (tingkat nasional dan daerah)  
 
 
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RANGKAIAN KEGIATAN  
 
Penyusunan program di dalam lokakarya menggunakan pendekatan Logical Framework Analysis 
(LFA), yaitu sebuah pendekatan manajemen program yang berorientasi pada hasil/tujuan. Melalui 
pendekatan ini, dikenal adanya tingkatan hasil/tujuan, yang terdiri dari goal (impact) untuk hasil 
yang paling tinggi, purpose/outcome sebagai hasil menengah dan output sebagai hasil-hasil yang 
langsung diperoleh dari terlaksananya kegiatan. Tingkatan hasil/tujuan semacam ini biasa disebut 
dengan pohon hasil/tujuan, yang secara skematis seperti ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini. 
 
 Gambar 1: Tingkatan hasil/tujuan berdasarkan pendekatan LFA 

 

Tingkatan hasil/tujuan

Sasaran Umum

(Goal/Impact)

Tujuan Program 

(Purpose/Outcome)

Hasil Program 

(Output)

Kegiatan-Kegiatan Cara/alat

Cara/alat yang 

dibutuhkan

untuk

melakukan

kegiatan

Tujuan atau perubahan yang 

terjadi dalam jangka panjang, 

dimana program memberikan

kontribusinya

Perubahan yang diharapkan

terjadi akibat adanya program

Output dari pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

Tugas-tugas yang dilakukan

untuk mencapai hasil-hasil

tertentu

 
 
 
Selain memiliki tingkatan hasil/tujuan, perencanaan program menggunakan LFA juga 
mengharuskan untuk menentukan indikator-indikator dari setiap tingkatan hasil/tujuan sebagai 
alat ukur yang menandakan bahwa hasil-hasil tersebut sudah tercapai, sambil sekaligus 
menentukan sumber verifikasinya untuk mengetahui dimana atau dengan cara apa indikator itu 
diperoleh. Disamping itu, pendekatan LFA juga membutuhkan asumsi-asumsi sebagai 
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pertimbangan layak tidaknya pencapaian hasil yang diharapkan. Uraian lengkap atas rumusan-
rumusan tersebut dituangkan dalam tabel LFA, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Uraian singkat mengenai Logical Framework Analisis (LFA) 
 

Ringkasan Naratif 
Indikator obyektif yang 
dapat diverifikasi 

Cara verifikasi Asumsi 

Goals (Impacts) 
adalah tujuan atau 
keadaan dalam jangka 
panjang  yang ingin 
dicapai, sebagai hasil 
dari berbagai proyek 
pada tingkat nasional 
atau daerah, di mana 
proyek diharapkan 
ikut serta memberikan 
kontribusinya.  

Ukuran-ukuran (langsung 
atau tidak langsung)  yang 
dipakai untuk menunjukkan 
kontribusi proyek terhadap 
tujuan jangka panjang 
(dampak yang diharapkan)  

Sumber 
informasi dan 
metode yang 
digunakan untuk 
menunjukkan 
bahwa tujuan 
tercapai  

Peristiwa, keadaan atau 
keputusan-keputusan  
penting  yang berada di 
luar kendali proyek tetapi 
perlu untuk 
mempertahankan 
kemajuan yang dicapai ke 
arah tujuan (dampak).  

Outcomes 
(Objectives, Hasil) – 
situasi baru yang ingin 
diciptakan proyek  

Ukuran-ukuran (langsung 
atau tidak langsung) untuk 
menunjukkan hasil-hasil  
yang dibuat ke arah 
pencapaian sasaran  

Sumber informasi 
dan metode yang 
dipakai untuk 
menunjukkan 
bahwa 
perkembangan 
yang terjadi sesuai 
dengan sasaran 
yang ditetapkan  

Peristiwa, kondisi atau 
keputusan-keputusan  
yang berada di luar 
kendali proyek, yang 
diperlukan agar  
pencapaian sasaran 
(outcomes) itu akan 
memberikan 
kontribusinya ke arah 
pencapaian tujuan  

Outputs (keluaran) 
– Hasil-hasil yang 
berada dalam kontrol 
manajemen proyek  

Ukuran-ukuran (langsung 
atau tidak langsung) untuk 
menunjukkan bahwa output 
proyek sedang dihasilkan  

Sumber informasi 
dan metode yang 
dipakai untuk 
pencapaian output  

Peristiwa,  kondisi atau 
keputusan-keputusan 
penting yang berada di 
luar kendali proyek yang 
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diperlukan agar output 
yang dihasilkan akan 
membantu dalam   
pencapaian outcome.  

Aktivitas  –  
kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan untuk 
menghasilkan outputs  

Ukuran-ukuran yang 
dipakai  untuk 
menunjukkan bahwa 
kegiatan  proyek sudah 
dilakukan  

Sumber informasi 
dan metode yang 
dipakai untuk 
menunjukkan 
bahwa kegiatan 
sudah dilakukan  

Peristiwa, kondisi atau 
keputusan-keputusan 
penting yang  berada di 
luar kendali proyek yang 
diperlukan agar kegiatan 
yang sudah dilakukan 
akan menghasilkan output 
yang diharapkan.  

Inputs  Sumberdaya  yang dibutuhkan untuk proyek-SDM,  keuangan,  peralatan, jangka 
waktu, dll 

 
Merujuk pada diskusi-diskusi sebelumnya, beberapa batasan yang digunakan dalam penyusunan 
program ini adalah sebagai berikut: 
 Pertama, penyusunan program dilakukan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan, sehingga 

penting untuk menyusun berbagai kegiatan secara realistis untuk dicapai dalam jangka waktu 3 
tahun. 

 Kedua, kegiatan yang akan dilakukan tidak terbatas pada apa yang sudah tercantum dalam 
proposal kerjasama Konsil LSM dengan Ford Foundation (sebagai lembaga donor yang saat ini 
sedang memberikan dukungan kepada Konsil LSM), tetapi terbuka kesempatan untuk 
menyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Konsil LSM ke depan, berdasarkan hasil-
hasil analisis SWOT khususnya yang tercantum dalam kolom “tanggapan yang diperlukan”.  

 Ketiga, hasil-hasil yang ingin dicapai merujuk pada rumusan isu strategis yang sudah disusun 
sebelumnya, yang ditempatkan dalam tingkatan purpose. Dengan demikian, tingkatan hasil 
yang harus dilengkapi adalah pada tingkatan goal (impact) dan tingkatan output.  

 Keempat, setelah hasil-hasil pada setiap tingkatan ditetapkan, langsung diikuti dengan 
menetapkan indikator, sumber verikasi dan asumsi, sehingga tabel LFA dapat terisi secara 
lengkap.   

 
 

RENCANA TINDAK LANJUT 
 

Beberapa rencana tindak lanjut yang disepakati pada akhir lokakarya  untuk dilaksanakan oleh 

sekretariat adalah sebagai berikut:  

- Pendokumentasian dan penyelarasan hasil-hasil renstra  

- Konsolidasi penyempurnaan logframe konsil kepada anggota (selain meminta masukan 

indikator-indikator dari anggota, juga meminta persetujuan -karena sebenarnya dalam AD, 

SP  disyahkan dalam Kongres)  

- Mengintegrasikan logframe hasil SP konsil (sebagai log frame induk) dengan logframe 

program Ford Foundation, untuk menyiapkan pelaksanaan program prioritas   



18 

 

 

- Penyampaian informasi awal (kepada anggota) tentang pembentukan regional konsil 

(sebaiknya teman-teman di daerah mulai mengkomunikasikan hal ini kepada anggota lainnya 

di daerah).  

- Semua keputusan Komite Pengarah harus diinformasikan kepada anggota  

- Melengkapi data anggota untuk dimuat dalam website  

- Perlu memasukkan kesepakatan-kesepakatan dalam aturan organisasi (ART), kalau bisa ART 

bisa terselesaikan sebelum program berjalan.  

 
 


