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sisi banyak LSM yang sering meneriakkan dan 
mengkritik pemerintah supaya akuntabel, tetapi di sisi 
lain dalam tubuh LSM sendiri juga tidak mudah untuk 
menerapkan prinsip-prinsip akuntabiltas yang sudah 
selayaknya dilakukan. 

Ironi tersebut juga semakin kuat sejak lahirnya ribuan 
OMS dan atau LSM setelah reformasi 1998. Hal terse-
but tidak hanya terjadi pada LSM-LSM kecil yang 
berskala lokal, namun juga di LSM besar, berskala 
nasional serta sudah terkenal. Kondisi ini, mungkin, 
merupakan salah satu warisan era orde baru dimana 
banyak LSM yang terjebak lebih mengandalkan 
kepada kekuatan para tokoh/figur organisasi dari-
pada menata kinerja organisasi agar lebih akuntabel 
untuk keberlanjutan organisasi. Figur organisasi 
tersebut sebagian besar merupakan pendiri atau 
inisiator lahirnya organisasi. Hal ini menjadi kontra-
diktif karena berbicara tentang akuntabilitas tidak 
bisa dilepaskan dari aspek regenerasi yang secara 
ekplisit perlu dinyatakan dalam aturan rotasi jabatan 
dalam organisasi. Padahal, semangat akuntabilitas ini 
secara internasional sudah disuarakan di Tokyo saat 
jaya-jayanya Orde Baru.1

Peran dan tugas penting Konsil LSM Indonesia atau 
Indonesian NGO Council, yang didirikan pada 28 Juli 
2010 dan kini beranggotakan 99 LSM di 16 Provinsi, 
adalah mempromosikan peningkatan akuntabilitas 
LSM di Indonesia – terutama kepada para anggo-
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PENGANTAR
KOMITE PENGARAH NASIONAL
KONSIL LSM INDONESIA

FRANS TOEGIMIN

“Suatu lembaga/organisasi tidak bisa dikatakan akuntabel 
apabila tidak ada transparansi dan suatu lembaga pasti akan 
sulit melakukan transparansi tanpa akuntabilitas di dalam 
organisasi.”

AKUNTABILITAS. Disadari atau tidak, kata ini 
merupakan salah satu frasa paling populer dalam 
ranah good governance sejak era reformasi. Ia 
merupakan kata sakti yang banyak ditakuti/disegani, 
tetapi juga dihormati, baik oleh lembaga/organisasi/
departemen/instansi pemerintah maupun organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). Salah satu sebabnya adalah, 
kalau kita bicara tentang akuntabilitas, kita tidak bisa 
meninggalkan kata TRANSPARANSI, satu frasa lain 
yang tidak kalah populer dengan kata akuntabilitas. 
Bahkan kedua kata itu seolah merupakan pasangan 
yang saling melengkapi, saling membutuhkan. Suatu 
lembaga/organisasi tidak bisa dikatakan akuntabel 
apabila tidak ada transparansi dan suatu lembaga 
pasti akan sulit melakukan transparansi tanpa 
akuntabilitas di dalam organisasi. Maka akuntabilitas 
merupakan tantangan yang tidak mudah, baik pada 
organisasi-organisasi pemerintah maupun LSM.

Khusus pada LSM, bahkan sering terjadi ironi. Di satu 

tanya. Meskipun demikian, berbagai inisiatif untuk 
mempromosikan akuntabilitas di dunia LSM sebe-
narnya sudah banyak muncul sebelumnya, baik 
dalam tema yang tersendiri maupun digabungkan 
dengan tema yang lain, misalnya dengan ide akredi-
tasi LSM. Namun demikian berbagai inisiatif tersebut 
seakan hilang ditelan bumi. Maka Konsil LSM 
Indonesia hadir untuk secara khusus mendedikasikan 
diri kepada peningkatan akuntabilitas LSM.

Memang, tugas yang diemban Konsil tersebut bukan 
perkara mudah, mengingat sebagian LSM Indonesia 
masih belum menyadari pentingnya membenahi
internal governance dan akuntabilitas organisasi. 
Pengalaman Konsil LSM Indonesia dalam melakukan 
dua kali monitoring (penilaian) terhadap pelaksanaan 
akuntabilitas kepada anggotanya, masih menghadapi 
tantangan yang tidak mudah, khususnya dalam 
pengambilan data saat melakukan penilaian/
monitoring, baik dari aspek para penilainya dan aspek 
lembaga yang akan dinilai/dimonitor.

Semoga terbitnya buku “Standar Minimal Akuntabili-
tas LSM” ini menjadi salah satu instrumen penting 
untuk memahami standar minimal akuntabilitas LSM, 
baik bagi LSM anggota Konsil maupun LSM pada 
umumnya, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran 
para pengelola/aktivis LSM untuk mengupayakan 
agar LSM mereka lebih akuntabel.

Pada akhirnya, saya sampaikan terima kasih 
kepada teman-teman Sekretariat Konsil yang 
sudah mengupayakan terbitnya buku ini. Semoga 
usaha kita dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam peningkatan kualitas LSM di 
Indonesia.

Yogyakarta, Februari 2015

Ketua
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PENGANTAR
DIREKTUR EKSEKUTIF
KONSIL LSM INDONESIA

LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan informasi 
tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas 
LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh 
Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: 

bagian ini memberikan informasi tentang standar dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).
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Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan informasi 
tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas 
LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh 
Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: 

bagian ini memberikan informasi tentang standar dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban
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LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).
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Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan informasi 
tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas 
LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh 
Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: 

bagian ini memberikan informasi tentang standar dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015



PENGANTAR
DIREKTUR EKSEKUTIF
KONSIL LSM INDONESIA

LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan informasi 
tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas 
LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh 
Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: 
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bagian ini memberikan informasi tentang standar dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan informasi 
tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas 
LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh 
Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: 
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bagian ini memberikan informasi tentang standar dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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LUSI HERLINA

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat 
dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang 
kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras 
menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM 
sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang 
handal”

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-
nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun 
oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang 
dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai 
yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, keseta-
raan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan 
akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan 
perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, 
non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga mele-
kat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan 
nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit seka-
lipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan 
pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tan-
tangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik 
terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi 
masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi 
diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan 

tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang 
termasuk negara dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, 
sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi 
masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak 
terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik 
hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan 
praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga 
publik dan OMS  yang paling keras menuntut akunta-
bilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat 
perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas 
yang handal.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan 
dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan 
para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu 
tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat 
melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat 
kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: keper-
cayaan dari publik, kepercayaan dari media, keper-
cayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari 
pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan 
dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik 
dan Perilaku LSM”, World Association for Non-
Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan 
aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi 
OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam memprak-
tekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. 
Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor peruba-
han yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai 
harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/
aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa hara-
pan publik terhadap standar etika dan perilaku para 
aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya 
terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan 
swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari 
publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM 
berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang 
diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, 
ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan 
posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan 
diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terha-
dap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontri-
busi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi 
masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak 
ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta men-
dorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia 
sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromo-
sikan, melindungi dan mengembangkan collective 

interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas 
utama melakukan edukasi dan mendorong internal-
isasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan 
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, 
pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM 
daerah maupun nasional serta diperkaya oleh 
beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak 
pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusu-
nan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil
LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite 
pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari 
Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya 
draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas 
yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. 
Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh 
Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: 
(1) Pendahuluan : yang berisi informasi dasar menge-
nai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat 
menggunakan, serta gambaran umum isi standar,
(2) Landasan Pemikiran : yang berisikan informasi 
tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas 
LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh 
Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: 

bagian ini memberikan informasi tentang standar dan 
isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi 
serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus 
(Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil 
LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan 
oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta 
OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan 
akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini 
juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor 
swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama 
dan memperkuat internal governance serta posisi dan 
peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, 
kami menyampaikan terima kasih banyak kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada ang-
gota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen 
meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah 
menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan 
dan penyempurnaan standar ini. Tim sekretariat 
Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, dianta-
ranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan 
Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah 
membaca, mengedit dan menambahkan beberapa 
pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik 
Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah 
mereview dan memberikan masukan penting, 
termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan 

yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyu-
sunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari 
Survey Meter yang telah membantu dengan penuh 
dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada 
sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam 
diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik 
dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK 
yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini 
dari perspektif hukum dan memberikan berbagai 
masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga 
kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang 
telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk 
memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan 
sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa 
Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan 
dokumen pertama yang masih memerlukan penyem-
purnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap 
saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kede-
pan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan 
terus dikembangkan dengan menambah perspektif 
akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan 
OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga 
donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak 
Akuntabilitas adalah Kewajiban

Jakarta, Februari 2015
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