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L ATAR B E LA K ANG
Konsil LSM Indonesia lahir dengan suatu visi
bahwa masyarakat sipil yang kuat di dalam
negara demokratis terwujud dalam bentuk
adanya keseimbangan posisi dan peran antara
negara, dunia usaha dan masyarakat sipil.
Masyarakat sipil sebagai kekuatan pengimbang
hanya menjadi kenyataan apabila peran tersebut
diakui oleh para pemangku kepentingan, apakah
itu pemerintah, dunia usaha, donor serta publik
yang lebih luas. Untuk itu organisasi masyarakat
sipil harus meningkatkan kepercayaan dan legitimasinya dengan membangun persepsi publik
bahwa keberadaan, kegiatan dan dampak dari
LSM dapat dibenarkan dan diakui, serta sesuai
dengan nilai-nilai sosial yang universal.
Legitimasi bukan sekadar pengakuan secara
hukum atau normatif tetapi yang lebih penting
adalah secara sosial. Sebagai lembaga yang
mengandalkan pengaruh dan kekuatan gerakannya di atas kepercayaan dari berbagai pemangku
kepentingan, komunitas LSM sangat berkepentingan menjunjung tinggi standar perilaku serta
membangun reputasi yang kokoh dengan membangun akuntabilitas di tengah masyarakat.
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Konsep akuntabilitas mengacu pada kemampuan
untuk memastikan sikap dan tindakan para
aktivis LSM selalu dapat dipertanyakan atau
bahkan
digugat,
dan
mereka
mempunyai
kewajiban memberitahukan serta menjelaskan
kepada publik dasar pembenaran tindakan dan
keputusan mereka. Akuntabilitas yang ditagih
dari LSM mencakup soal-soal pengambilan sikap
atau tindakan serta pembuatan keputusan yang
absah (sesuai nilai) dan terjaga (mekanisme yang
benar dan bisa dikontrol), ketaatan kepada misi
lembaga, tata-laksana keuangan yang benar,
dan komunikasi yang baik antar berbagai pihak.
Salah satu kata kunci dari akuntabilitas adalah
transparansi, yakni terbuka mengenai: apa dan
siapa LSM, apa yang dilakukan, apa yang ingin
dicapai,
mengapa,
dengan
siapa
LSM
bekerjasama, dari mana LSM mendapatkan uang

serta bagaimana uang tersebut digunakan, dan
sebagainya.
Terwujudnya organisasi masyarakat sipil yang
kuat juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan
hukum dan politik yang kondusif yang menjamin
dilindunginya hak-hak dasar warganegara untuk
berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Pasca-1998, meski ruang kebebasan berserikat dan berkumpul lebih baik daripada masa
Orde Baru dan kontrol politik terhadap LSM
berkurang; namun posisi tawar organisasi
masyarakat sipil di Indonesia tetap lemah
dibanding negara dan sektor swasta.
LSM hanya dapat menjadi kuat jika dapat
menikmati hak-haknya sebagai organisasi warga
dan mempunyai akses terhadap sumberdaya.
Kenyataannya, sumberdaya yang bersumber dari
donor-donor internasional makin berkurang
sehingga banyak LSM di daerah ma upun nasional
tidak lagi memiliki sumber pendanaan yang
memadai, bahkan sebagian sudah tidak lagi
melakukan kegiatan kemasyarakatan. Realitas ini
seharusnya menjadi kepedulian bersama komunitas LSM Indonesia, menggalang solidaritas dan
mengambil langkah bersama untuk mencegah
lebih banyak lagi LSM Indonesia yang tidak
mampu mempertahankan eksistensinya. LSM
masih memiliki banyak tantangan untuk memperoleh sumberdaya domestik dari pemerintah,
sektor swasta maupun publik.
Saat ini, sudah waktunya LSM Indonesia melihat
bahwa
pemerintah
memperoleh
sumber
pembiayaannya berasal dari pajak yang dibayar
rakyat, karena itu merupakan sumber pendanaan
yang legitimate bagi LSM. Masalahnya adalah
bagaimana memperoleh dana-dana ini dengan
cara kompetitif, adil dan transparan tanpa
adanya praktik-praktik suap yang dewasa ini
masih merajalela di Indonesia. T idak adanya
mekanisme dan kriteria yang obye ktif, jelas dan
transparan, serta rumitnya prosedur birokrasi
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mengakibatkan
kesempatan
LSM
untuk
mengakses sumberdaya yang berasal dari
pemerintah daerah masih sangat sulit.
Relasi antara LSM dengan sektor swasta
tampaknya
masih
menyisakan
berbagai
persoalan. Banyak kalangan perusahaan yang
belum melihat LSM sebagai mitra yang dapat
diajak bekerjasama dalam program-program
corporate social responsibility (CSR). Umumnya
mereka beralasan bahwa LSM terkadang tidak
memiliki akuntabilitas publik yang baik, belum
memiliki organisasi dan manajemen yang
profesional, atau karena khawatir kurang disukai
oleh pemerintah setempat. Kecenderungan yang
terjadi sekarang menunjuk kan bahwa sebagian
besar dana CSR justru dikelola oleh pemerintah
dan
organisasi-organisasi
yang
mengaku
organisasi sosial namun praktiknya lebih
berorientasi pada kepentingan individu atau
kelompok tertentu. Meski tidak ada regulasi yang
melarang pemerintah mengelola dana CSR,
praktik seperti ini rawan terhadap manipulasi
dan korupsi. Bahkan beberapa kasus korupsi
sudah banyak terjadi terkait dana CSR. Di sisi
lain, LSM juga melihat perusahaan sebagai pihak
yang hanya berorientasi pada keuntungan
semata tanpa mempedulikan kondisi para
pekerjanya, masyarakat yang terkena dampak,
lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
Penggalangan dana dari publik juga tidak mudah
karena berbagai tantangan yang menghadang,
baik yang berasal dari faktor eksternal seperti
budaya filantropi masyarakat Indonesia yang
cenderung
menyumbang
untuk
kegiatan
kemanusiaan yang bersifat karitatif, maupun
faktor
internal
LSM
yakni
rendahnya
kepercayaan
publik.
LSM
belum
optimal
menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas di LSM,
baik
akuntabilitas
program,
akuntabilitas
keuangan, manajemen, dan tata-pengurusan
internal (internal governance).
Demi terwujudnya visi Konsil LSM Indonesia
tentang kehidupan LSM yang sehat dan kuat,
Konsil mempunyai mis i ke luar dan ke dalam. Ke
luar, Ko nsil akan selalu memperjuangkan
terwujudnya lingkungan politik yang bebas dan
demokrat is berdasarkan rule of law, karena
lingkungan politik seperti inilah yang kondus if
bagi tumb uh dan berkembangnya LSM yang sehat
dan
akuntabel.
Konsil
juga
berkewajiban
membela dan memperjuangkan nilai‐nilai, tujuan
dan kepentingan kolektif LSM pada umumnya dan
LSM anggota pada khususnya.
Sementara itu, ke dalam, Konsil mempunyai misi
pengembangan kapasitas untuk meningkatkan
dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas

LSM, terutama anggota-anggotanya.
Melalui pembenahan akuntabilitas diharapkan
terbangunnya suatu komunitas LSM yang kuat
dan berintegritas yang akan berdampak kepada
tiga hal:
1. Meningkatnya kepercayaan publik kepada
institusi LSM sebagai organisasi nonpemerintah yang mempunyai komitmen
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
menegak kan demokrasi, melindungi dan
memperjuangkan HAM, lingkungan hidup,
kesetaraan dan keadilan gender, dan sebagainya.
2. Meningkatnya kepercayaan publik bah wa
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, lembaga donor, dan
lain-lain, serta terbangunnya lingkungan
hukum dan politik yang kondusif bagi tumbuh
dan berkembangnya peran masyarakat sipil.
Komunitas LSM Indonesia tidak dapat mengabaikan lemahnya posisi dan peran LSM di daerah
maupun nasional akhir-akhir ini sebagai akibat
lunturnya
reputasi
dan
kredibilitas
LSM.
Persoalan
korupsi,
kemiskinan,
perusakan
lingkungan,
pelanggaran
HAM,
kekerasan
terhadap perempuan dan anak tidak mungkin
dapat diselesaikan oleh dua atau tiga LSM yang
populer di daerah maupun nasional. Negeri yang
luas ini membutuhkan lebih banyak LSM yang kuat
dan sehat yang memiliki internal governance
yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip
akuntabilitas dalam organisasinya. Perbaikan
internal governance dan juga dapat mencegah
terjadinya konflik internal dalam tubuh LSM. Lebih
penting lagi LSM sebagai sebuah organisasi,
ibarat miniatur negara yang dapat menjadi
laboratorium praktik demokrasi yang sesungguhnya untuk demokrasi yang lebih baik bagi
Indonesia. Saatnya bagi LSM Indonesia untuk
melakukan
refleksi
dan
perubahan
untuk
perbaikan kondisi komunitas LSM Indonesia.
Untuk itulah Konsil LSM Indonesia berdiri tanggal
28 Juli 2010 dalam suatu Kongres Nasional LSM
Indonesia di Jakarta tanggal 27-28 Juli 2010 yang
dihadiri oleh 54 utusan LSM anggota. Kongres
berhasil menyusun dan mengesyahkan Anggaran
Dasar yang berisikan antara lain visi, misi dan
kegiatan Konsil, Kode Etik LSM Indonesia serta
memilih Komite Pengarah Nasional dan Dewan
Etik.
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V ISI & M I S I K O NSIL
VISI
Terwujudnya kehidupan LSM yang sehat dan kuat,
yakni LSM yang hidup di dalam lingkungan politik dan
hukum yang bebas dan demokratis berdasarkan
hukum dan mampu mempraktik kan prinsip-prinsip
dan mekanisme akuntabilitas; demi meningkatkan
kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan
organisasi masyarakat sipil.

MISI
1.

Memperkuat kesadaran dan kapasitas LSM untuk memp raktik kan
prinsip tata-kelola dan mekanisme akuntabilitas yang baik.

2. Mendorong terwujudnya lingkungan politik, hukum dan tatakelola pemerintahan yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya LSM yang sehat dan akuntabel.
3. Mendorong terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan
masyarakat sipil yang sehat.
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SUSUNAN O R GANISASI
K O NSIL LSM INDON E SIA

KOM I T E P E NGA RA H N A S ION AL PER IODE 20 13 – 20 16
Ke tua

Fra ns To eg i mi n

Wakil k etu a

H a mi d Abi di n

S ek retar i s

R a ma dha ni a t i

Be n dah ara

R e ny H .

A n g g ota

Mi sra n Lu bi s, Hap p y H are fa , Zu lfa Su ja,
P ri y o Ang g o ro , R a hmi w a t i Ag u st i ni

DE WA N E T I K PERIOD E 2 01 3 -20 16
Ke tua

B a haru ddi n So lo ng i

A n g g ota

F i rda u s J a ma l, Indr i y a t i Su p arno ,
Da ma i r i a Pa kp a ha n

S E K RE TAR IAT PERIODE 2 013 – 20 15
Direk tur E k sek u t i f

L u si He rli na

M an aje r Advok a s i

H u sna Mu ly a

M an aje r P u b l i k as i & I n fo rma s i

Bu di Nu g ro ho

M an aje r K eua n ga n

Ev i Ai sa h T.

M an aje r K a n tor

Sar i Sara sw a st i

A NGG OTA DAN PERWA K ILA N
Ko nsil L SM In done s i a me mp u n y a i 9 8 a ng g o t a o rg a ni sa si LSM t e rse bar
di 14 p rov i n s i . K o n s i l me mp u n ya i 3 p e rw a ki la n, ma si ng - ma si ng :
P e rwaki l a n K on s i l S u la w e s i S e la t an, P e rw a ki la n Ko nsi l Su la w e si
Ten g g ara dan P e r w a k i la n K o n s i l S u ma t e ra Bara t
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P R O G R A M A DVOKASI
Sebagai organisasi payung (umbrella organization)
yang
berkewajiban
memperjuangkan
kepentingan kolektif anggota-anggotanya, salah
satu prioritas advokasi Konsil tahun 2012-201 3
adalah peningkatan akses pendanaan bagi LSM
baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
Untuk itu Konsil mengupayakan lahirnya regulasi
yang menjamin posisi dan peran LSM serta akses
sumberdaya LSM dari berbagai pihak secara
akuntabel. Advokasi telah dilaksanakan dalam
berbagai kegiatan seperti:
1. Semiloka Nasional tentang Kebijakan dan
Prakt ek Pengelol aan Program Corporate
Social Responsibility (CSR) di Daerah serta
Peluang dan Tantangan LSM dalam Pengelolaan Program CSR.
2. Pembentukan koalisi untuk advokasi penggalangan dana dari perusahaan.
3. Keterlibatan aktif dalam forum kemitraan
antara
perusahaan
dan
organisasi
masyarakat sipil (OMS).
Pada tanggal 3 Desember 2012, Konsil menyelenggarakan semiloka dengan tema “Kebijakan
dan Prakt ek Pengelolaan Program CSR di Daerah
serta Peluang dan Tantangan LSM dalam Pengelolaan Program CSR”. Semiloka bertujuan
untuk: (a) Mengkritisi kebijakan pemerintah baik
di tingkat nasional maupun di daerah terkait pengelolaan dana CSR. (b) Menggali pengalamanpengalaman perusahaan dalam pengelolaan CSR
dan tantangan-tantangannya. (c) Menggali dan
mengidentifikasi strategi yang dapat dikembangkan oleh LSM dalam mengadvokasi akses atas
program-program CSR untuk pemberdayaan
masyarak at dan lingku ngan hidup.
Kegiatan diikuti oleh 76 orang peserta berasal
dari kalangan LSM di Jakarta dan sekitarnya
serta LSM anggota Konsil dari 10 provinsi, yaitu
Aceh, Sumatera U tara, Sumatera Barat, Riau,

Sumatera Selatan, Jawa T imur, Kalimantan
Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan
Nusa Tenggara T imur.
Semiloka berhasil membuat rumusan-rumusan
rekomendasi yang cukup positif. Diantaranya
adalah: penting bagi LSM dan perusahaan untuk
mengkaji
kebijakan-kebijakan
terkait
CSR;
menentukan posisi dan peran masing-masing
pihak dalam konteks kerjasama pengelolaan CSR;
dan melakukan analisis tentang peluang dan tantangan pengelolaan CSR yang melibatkan korporasi dengan LSM.
Konsil
telah
menindaklanjuti
rekomendasirekomendasi tersebut, antara lain dengan
melakukan dialog antara 11 lembaga anggota
Konsil dan 4 perusahaan. Proses dialog cukup
dinamis dan terbuka sehingga membuka ruang
bagi LSM anggota Konsil yang pernah bekerjasama
dengan
perusahaan
untuk
sharing
pengalaman dan menanyakan berbagai isu
seputar
bagaimana
perusahaan
mengelola
CSR-nya.
Diskusi
memperkenalkan
cara
pandang dan pendekatan baru bagi LSM dalam
membangun kerjasama dengan perusahaan. LSM
tidak harus selalu mengambil posisi “melawan
perusahaan” atau “mengklaim dana CSR sebagai
hak masyarakat” tetapi mendorong untuk lebih
mengedepankan kemitraan yang sejajar. Dengan
mengembangkan kemitraan, maka kedua pihak
akan bekerjasama secara lebih baik.
Konsil juga mengambil peran dalam Forum
Company-Community Partnerships for Health in
Indonesia (CCPHI) dan Indonesia Business Link
(IBL). Forum CCPHI dan IBL ini juga merupakan
salah satu upaya untuk memperluas jejaring dan
aliansi dalam upaya advokasi CSR atau
penggalangan dana dari perusahaan. Forum
CCPHI beranggotakan perusahaan-perusahaan
dan LSM-LSM serta organisasi profesi yang
melakukan pertemuan rutin setiap 2 bulan dan
memiliki 2 fokus isu utama yaitu kesehatan dan
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pendidikan. Selain itu, Konsil juga aktif dalam
forum diskusi yang diselenggarakan oleh IBL
yang dikenal dengan “CSR Learning Forum”.
Konsil akan mengembangkan model pertemuan
rutin antara LSM dengan perusahaan ini
di
beberapa daerah. Tujuannya adalah untuk
menyediakan wadah komunikasi dan membuka
ruang saling mengenal antara LSM dan
perusahaan. Dalam jangka panjang, komunikasi
ini dapat menjadi salah satu media bagi kedua
pihak untuk mengembangkan kerjasama dalam
pengembangan
program
pemberdayaan
masyarakat baik sebagai bagian dari kerja sama
kemitraan maupun sebagai bentuk pelaksanaan
program sosial perusahaan (CSR).
Strategi lain yang dikembangkan dalam pelaksanaan program advokasi adalah mengembangkan koalisi. Inisiatif pengembangan koalisi ini
telah digagas sejak awal tahun 2012 dengan
menggandeng 4 lembaga nasional yang juga
memiliki anggota dan mitra dalam jumlah yang
cukup banyak yaitu ACE, PPSW, Pek ka, dan
ASPPUK. Pemikiran-pemikiran awal 5 lembaga
yang bergabung pada awalnya masih pada
gagasan pengembangan fundrais ing. Dalam
beberapa diskusi kemudian, arah pembicaraan
mengarah pada pentingnya mengembangkan
sebuah koalisi untuk mengadvokasi sumbersumber pendanaan bagi LSM, yang s ecara resmi
terbentuk pada Mei 2013.
Selain itu, upaya advokasi yang dilakukan Konsil
LSM adalah advokasi RUU Perkumpulan dan
Penolakan
terhadap
RUU
Organisasi
Kemasyarakatan. Dalam hal ini strategi yang
dipilih
adalah
bergabung
dengan
Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berserikat
(KKB).
Langkah
ini
dimaksudkan
untuk
mengoptimalkan
peran
Konsil
melakukan
Advokasi RUU Perkumpulan yang sudah diinisiasi
oleh beberapa LSM di Jakarta melalui sebuah
koalisi masyarakat sipil untuk Prolegnas 2011
dengan nama Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Kebebasan Berserikat (KKB). Keterlibatan Konsil
LSM dalam koalisi ini merupakan tindak lanjut
dari hasil diskusi tentang RUU Perkumpulan yang
dilakukan di kantor Konsil LSM pada bulan Maret
2011 yang d ihadiri oleh sejumlah LSM di Jakarta.
Koalisi ini di samping mendorong pembahasan
RUU Perkumpulan juga untuk penolakan RUU
Ormas.
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Namun, dalam perkembangannya advokasi yang
dilakukan KKB, lebih difokuskan untu k penolakan
RUU Ormas sehingga advokasi mendorong
pembahasan RUU Perkumpulan menjadi prioritas
kedua.
Menyikapi
perkembangan
tersebut,
Konsil LSM pernah mempertimbangkan untuk

mengembangkan jaringan baru di luar KKB untuk
mendorong advokasi RUU Perkumpulan. Namun
rencana ini tidak dilanjutkan karena RUU
Perkumpulan,
meski
sudah
masuk
dalam
prolegnas namun tidak pernah menjadi prioritas
pembahasan oleh DPR sejak tahun 2011-2013,
selain itu Kementerian Hukum dan HAM sebagai
inisitor RUU Perkumpulan juga tidak serius
mendorong DPR untuk segera mengagendakan
pembahasan RUU Perkumpulan.
Konsil
LSM
terus
melanjutkan
advokasi
penolakan RUU Ormas bersama KKB. Upaya
advokasi ini meski telah berhasil menunda
pengesahan RUU Ormas, namun belum berhasil
menggagalkan DPR untuk mengesahkannya
menjadi UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas). Meski RUU Ormas
telah disahkan oleh DPR pada tanggal 1 Juli 2013,
advokasi penolakan atas UU te rsebut tetap
dilanjutkan oleh KKB dengan mengajukan uji
materi atas UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi
yang diwakili oleh Yayasan FIT RA Sumatera
U tara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watc h
(ICW), Indonesia Legal Roundtable (IL R), LBH
Jakarta, Yappika, Kontras, Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI), Imparsial dan Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat (eLSAM).
Sampai Juli 2014, Mahkamah Konstitusi belum
menghasilkan putusan terkait uji materi UU
Ormas yang diajukan oleh Muhammadiyah
maupun KKB. KKB mengajukan uji materi atas
Pasal 1 angka 1, angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat
(2), Pasal 57 ayat (2), ayat (3), Pasal 59 ayat (2)
huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-undang No
17 Tahun 2013. KKB menolak isi UU Ormas karena
dinilai tidak sejalan dengan semangat konstitusi
dan Pasal 28 e ayat 3 Undang Undang Dasar
1945. Dalan permohonannya, KKB meminta agar
kewenangan mengatur ormas tidak berada di
tangan Kementerian Dalam Negeri, tapi dialihkan
ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sementara PP Muhammadiyah yang juga
mengajukan uji materi menyoroti Pasal 1 angka 1,
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal
11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30
ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), Pasal 34 ayat
(1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal
57 ayat (2), ayat (3), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1)
dan ayat (3) huruf a.
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S EMIN A R POTENSI DAMPAK UU NO 17 TAH UN 20 13
TENTANG O R GANISASI KEMASYAR A KATA N
Pada 22 September 2013 Konsil menyelenggarakan seminar dengan tema “Potensi Dampak
UU
Nomor
17
Tahun
2013
tentang
Organisasi Kemasyarakatan terhadap Organisasi
Masyarak at Sipil dan Demokrasi di Indonesia”.
Secara khusus seminar membahas:
1. Konsekuensi pemberlakuan UU 17 /2013 terhadap badan hukum yayasan dan Staatblad
1870-64 tentang perkumpulan.
2. Realitas dan tantangan akuntabilitas dan
internal governance
yang demokratis di
LSM.
3. Langkah bersama menghadapi berbagai tantangan LSM, terutama dalam hubungannya
dengan relasi antara LSM dan negara serta
dukungan politik, hukum serta finansial bagi
OMS pasca-pengesahan UU No 17/2013.
Peserta yang hadir berjumlah 135 orang yang
berasal dari kalangan LSM baik lokal (63 orang
diantaranya adalah anggota Konsil), nasional,
maupun internasional; kalangan media, lembaga
donor dan lembaga-lembaga internasional lainnya.
Seminar menghasilkan tiga rekomendasi:
1. Mend ukung dilakukannya yudicial review UU
17/2013 ke Mahkamah Konstitusi.
2. Melakukan upaya dan advokasi bersama
untuk memperjuangkan berbagai kepentingan kolektif LSM Indonesia kepada pemerintah, diantaranya terkait pendanaan, dan
kewajiban pemerintah untuk memperkuat
OMS di Indonesia.
3. Komu nitas LSM perlu menjawab tantangan
semakin rendahnya akuntabilitas LSM Indonesia sesuai temu an Indonesian Governance
Index (IGI) untuk meningkatkan kepercayaan,
keberlanjutan dan leverage LSM Indonesia.

Pembentukan dan Program Perwakilan Konsil
Hingga akhir tahun 2012 ini sudah terbentuk 3
perwakilan Konsil di tingkat provinsi, yakni
Perwakilan Konsil Provinsi Sumatera Selatan,
Perwakilan Konsil Provinsi Sulawesi Selatan dan
Perwakilan Konsil Provinsi Sumatera Barat. Dua
perwakilan yakni Sumatera Selatan dan Sulawesi
Selatan adalah lembaga yang baru terbentuk,
sementara di Sumatera Barat, peran perwakilan
Konsil dilakukan oleh KPMM (Konsorsium
Pengembangan
Masyarakat
Madani)
suatu
jaringan LSM anggota Konsil yang sudah la ma
berkiprah dalam pengembangan akuntabilitas
LSM di Sumatera Barat.
Perwakilan Konsil LSM di Sulawesi Selatan
terbentuk pada tanggal 2 Juli 2012. Program
utama Perwakilan adalah mengembangkan
diskusi-diskusi tematik untuk menginternalisasi
Kode Etik Konsil, mengembangkan forum
multipihak yang melibatkan pemerintah dan
perusahaan
untuk
membuka
akses
atas
program-program pemberdayaan masyara kat
dalam APBD dan program CSR, dan melakukan
advokasi kepada pemerintah daerah agar
membuat mekanisme yang transparan dan
kriteria akuntabilitas bagi LSM yang akan menjadi
mitra pemerintah.
Berbagai rangkaian telah dilakukan perwakilan
Konsil
untuk membentuk
forum pemangku
kepentingan (multistakeholder forum) antara
LSM, pemerintah dan swasta. Perwakilan Konsil
Sulawesi Selatan melakukan advokasi untuk
mendorong
lahirnya
kebijakan
Walikota
Makassar terkait dengan program-program
pemerintah yang melibatkan LSM. Respon
pemerintah kota sangat baik dan walikota
meminta Perwakilan Konsil Sulawesi Selatan
untuk menyusun konsep tentang mekanisme
kerjasama
antara
LSM
dan
pemerintah.
Draft
lengkap
mekanisme
kerjasama
berhasil diselesaikan tahun 2013. Langkah
selanjutnya adalah menyelenggarakan lokakarya
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S E M I LO K A K E B IJA K A N DA N PR AKTEK P ENGELO LAAN P R O G R A M
CO RPO R AT E S OCIA L RES PONSIBIL IT Y (CSR )
pembahasan akhir Draft Peraturan Walikota
tersebut dengan Pemerintah Kota Makassar.
Diharapkan mekanisme kerjasama LSM dan
pemerintah kota ini sudah dapat diterapkan pada
tahun 2014.
Pemerintah Kota Makassar juga bermitra dengan
Perwakilan Konsil dalam
kegiatan sosialisasi
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
dan penyelenggaraan “Semiloka Membangun
Sinergi antara Pemerintah, Perusahaan dan LSM
dalam Program CSR”. Sementara itu upaya
melakukan
pendekatan
terhadap
pihak
swasta/perusahaan juga terus digalak kan.
Advokasi dengan cara dialog
yang telah
dikembangkan di Sulawesi Selatan tersebut,
diharapkan dapat menjadi model di provinsi lain,
dengan mengadaptasi sesuai dengan kondisi
LSM dan pemerintah serta pihak perusahaan di
provinsi tersebut.
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Perwakilan Konsil Sumatera Barat melakukan
pertemuan untuk mengembangkan kemitraan
dengan beberapa lembaga filantropi yang telah
sukses melakukan penggalangan dana publik.
Pertemuan
berlangsung
pada
tanggal
18 Desember 2013 yang bertujuan menyamakan
visi untuk bentuk program kerjasama serta
prinsip-prinsip
dalam
menjalin
sebuah
kerjasama. Peserta yang hadir berjumlah 18
orang yang berasal dari PKPU, Dompet Dhuafa,
Rumah Zakat, Baznas Padang, L P2M, PKBI
Sumbar, PAHAM Sumbar, Kabisat Indonesia,
Totalitas, d an KPMM.
Pertemuan antara lain
menghasilkan:
(1)
saling
kenal-mengenal
sharing pengalaman antara lembaga filantropi
dan LSM, t ermasuk tentang program masingmasing lembaga.
(2) adanya komitmen dari
lembaga fil antropi untuk bekerjasama dengan
LSM dalam melaksanakan program-program
untuk masyarakat (3) Adanya keinginan untuk
membentuk forum yang menjembatani LSM dan
lembaga filantropi yang ada di Kota Padang.

Sementara itu Perwakilan Konsil
Selatan berupaya membangun forum
antara pemerintah daerah, swasta
dengan
melakukan
pendekatan
pemerintah provinsi dan beberapa
perusahaan, talk show di RRI, dan
pembentukan forum multipihak.

Sumatera
multipihak
dan LSM
kepada
pimpinan
lokakarya
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P ROGR AM P U BL I K A S I DA N I N FO R MASI
Pada tahun 2013 Konsil melakukan pembaruan
dalam penampilan website www.konsillsm.or.id.
Sebagai media komunikasi utama yang digunakan
dalam menginformasikan isu akuntabilitas LSM,
website Konsil mengalami pembenahan sehingga
tampil lebih menarik dan user friendly. Salah
satu kegiatan lain terkait pengelolaan website
adalah pembuatan Profil Konsil LSM Indonesia
yang dip ublikasikan melalui website. Tujuannya
agar isu akuntabilitas LSM dapat lebih dikenal dan
menjadi gerakan bers ama LSM di Indonesia dan
dipromosikan melalui media populer.
Untuk
mempopulerkan isu akuntabilitas LSM secara
lebih luas, dilakukan pengelolaan media jejaring
sosial be rupa Fanpage Facebook dan Twitter
(@LSM_akuntabel). Beberapa akun media sosial
ini diharapkan dapat menjadi kanal bagi Konsil
dalam menyampaikan informasi seputar LSM
maupun isu akuntabilitas kepada masyarakat
luas, khususnya yang aktif di media sosial.

sebuah jurnal yang diberi nama Akuntabilitas.
Penerbitan jurnal bertujuan untuk: (a) menjadi
terbitan yang dapat secara spesifik mempublikasikan isu akuntabilitas LSM;
serta (b)
menjadi referensi yang memadai tentang
permasalahan akuntabilitas LSM. Akuntabilitas
berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil
penelitian dan gagasan-gagasan kritis yang
berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas LSM;
baik tulisan orisinal maupun terjemahan. Dalam
penjualan dan distribusi jurnal, Konsil bekerjasama dengan distributor serta melalui toko-toko
buku.

Program publikasi dan informasi juga membuat
mailing-list atau lebih sering disebut milis
berbasis google groups untuk seluruh anggota
Komite Pengarah Nasional (KPN), Dewan Etik,
sekretariat dan anggota Konsil. Milis bernama
“konsil-lsm-indonesia@googlegroups.com”
ini sampai sekarang beranggotakan 160 akun.

Untuk memastikan bahwa data anggota Konsil
LSM Indonesia tetap aktual, secara berkala
dilakukan pembaruan database Anggota. Proses
Up-date database anggota dilakukan dengan
pengecekan melalui komunikasi telepon, email
dan website lembaga anggota Berdasarkan hasil
pengecekan kemudian dilakukan perubahan atau
pembaruan data base anggota di Konsil.

Selain itu, khusus untuk pengurus Konsil
(KPN, Dewan Etik dan Direktur Eksekutif ),
juga dibuat milis khusus sebagai wadah
komunikasi dan informasi pengurus yakni
konsillsm@googlegroups.com. Milis tertutup ini
hanya beranggotakan 16 personal account dari
pengurus Konsil. Dengan adanya milis ini maka
komunikasi dan koordinasi diantara pengurus
Konsil dapat berjalan lebih cepat dan lancar.
Untuk memberi informasi dan memasyarakatkan
Konsil LSM Indonesia serta perannya, Konsil
telah mempublikasi Profil dan Kode Etik Konsil
LSM Indonesia melalui website dan mencetak
booklet Profil Konsil LSM Indonesia dalam bahasa
Indonesia dan Inggris. Konsil juga menerbitkan

Untuk menginformasikan kegiatan organisasi,
Konsil membuat laporan tahunan yang dipublikasikan. Laporan tersebut terdiri dari laporan
narasi dan laporan keuangan yang sudah diaudit
oleh akuntan publik melalui website Konsil.
Laporan dapat diunduh dalam format PDF.

Untuk mendukung upaya pendanaan LSM anggota
Konsil, Sekretariat Konsil mencari dan menya mpaikan informasi mengenai peluang pembiayaan
kegiatan melalui dana hibah. Informasi diperoleh
dari internet maupun sumber-sumber lain, dan
disampaikan kepada anggota Konsil melalui
mailing list secara berkala. Selain itu, juga disa mpaikan informasi mengenai peluang-peluang
training untuk meningkatkan kapasitas LSM anggota. Informasi tentang dana hibah telah mendapat tanggapan yang baik dari anggota Konsil.
Pada masa mendatang, akan diadakan evaluasi
mengenaimanfaat dan efektivitas pemberian
informasi dana hibah ini terhadap pendanaan
LSM anggota.
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P ROGR A M M E M P E R K UAT P E N E R A PA N
K O D E ET IK DAN STANDAR DA SA R A KUNTA BI L I TA S L SM
Capaian yang paling bermakna sampai dengan
tahun 2013 dalam upaya implementasi standar
akuntabilitas LSM adalah sudah diselesaikannya
Kerangka Penilaian Standar Dasar Akuntabilitas
LSM
(NGO
Accountability
Framework
Assessment) yang disusun dengan referensi
dari berbagai sumber, yakni TANGO, Pedoman
Perilaku KPMM, ACFID Australia, Good enough
Guide, HAP Standard dan OXFAM GB. Selain itu,
metodologi dan kuesioner yang disusun juga
sudah direview dan mendapat masukan dari
lembaga yang berpengalaman melakukan survei
yakni Survey Meter. Semua dokumen yang
diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan
assessment juga sudah diselesaikan. Sehingga
segala kelemahan dalam proses assessment
pertama
pada
tahun
2011
sudah
dapat
diminimalisir dan lebih penting lagi hasilnya
menjadi lebih reliable dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dokumen yang sudah
diselesaikan antara lain:
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Standar Dasar Akuntabilitas LSM (berisikan:
apa itu akuntabilitas, mengapa LSM harus
akuntabel,
bagaimana
caranya
untuk
akuntabel, uraian tentang 4 standar dasar
akuntabilitas LSM yang meliputi: apa isi
standar dan syarat untuk menerapkan
standar) Kuesioner Assessme nt Standar
Dasar Akuntabilitas LSM

a. Kuesioner Assessment
Akuntabilitas LSM.

St andar

Dasar

b. Panduan Assessment Standar
Akuntanilitas LSM bagi Assessor.

Dasar

c. Prosedur Teknik pelaksanaan Assessment
Standar Dasar Akuntabilitas:panduan bagi
Dewan Etik dan Sekretariat.
d. Modul training Uji Coba Kuesioner standar
dasar akuntabilitas.
e. Form survey awal Assessment (Survey
Monkey Online).
Dengan demikian, Konsil telah menyediakan
panduan lengkap dan sistematis mengenai tata
cara pelaksanaan assessment untuk mengukur
tingkat penerapan standar dasar akuntabilitas
LSM, yang dapat juga dipergunakan oleh
komunitas LSM Indonesia
untuk mengukur
tingkat akuntabilitasnya.
Pada 2012 Konsil LSM Indonesia juga telah
melakukan assesment tingkat penerapan Kode
Etik Konsil kepada anggotanya. Dari 95 anggota,
baru 72 anggota yang di assess karena beberapa
kendala dalam pelaksanaan. Adapun tujuan
pelaksanaan assessment ini adalah :
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a. Meningkatkan internalisasi dan penerapan
Kode Etik oleh seluruh komponen Konsil LSM
Indonesia.
gambaran
awal
situasi
b. Mend apatkan
penerapan prinsip akuntabilitas LSM pada
anggota Konsil LSM.
c. Menemukan area-area yang lemah dan kuat
pada masing-masing lembaga dalam penerapan Kode Etik.
d. Sebagai acuan untuk peningkatan kapasitas
anggota dalam penerapan Kode Etik dan
kapasitas lain yang dibutuhkan.
e. Menggali tantangan, pembelajaran dan
rekomendasi dalam meningkatkan penerapan kode etik
Metode yang digunakan adalah studi dokumen,
wawancara,
dan
FGD.
Berdasarkan
hasil
assesment penerapan Kode Etik Konsil terhadap
72 anggo ta, terdapat 34% anggota yang telah
menerapkan kode etik dengan kategori “baik”
yaitu me nerapkan lebih dari 80% indikatorindikator yang ada dalam kode etik. Sedangkan
41% masih pada t ingkat “memadai” yaitu
menerapkan antara 50-79% indikator-indikator
kode etik, dan sisanya 25% belum memenuhi

standar yang telah ditetapkan.
Menindaklanjuti
hasil
dan
rekomendasi
assessment terkait peningkatan kapasitas
anggota, telah dilakukan kegiatan peningkatan
kapasitas lembaga anggota. Ada tiga komponen
utama yang diperkuat kapasitasnya, yakni:
(1)
kemampuan
merumuskan
perencanaan
strategis; (2) pengelolaan dan pelaporan
keuangan yang transparan dan akunta bel
sesuai standar PSAK 45; dan (3) pemahaman
dan
kesadaran
tentang
prinsip-prinsip
akuntabilitas dan kode etik LSM.
Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota adalah (1) lokalatih
logical framework analysis (L FA)
(2) diskusi
internalisasi kode etik di Riau, Kendari, Sumsel
dan Kupang
(3) asistensi keuangan bekerjasama dengan Yayasan Bina Integrasi (YBIE).
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KO NGR E S II K O N S I L L SM I N D O N E S IA
Kongres II Konsil LSM Indonesia diselenggarakan
di Jakarta pada tanggal 23-25 September 2013
yang diiikuti oleh 70 organisasi LSM anggota.
Sesuai dengan Pasal 8 Ayat 6 Anggaran Dasar,
wewenang Kongres mencakup:
a. Menerima atau
jawaban kegiatan
yang
menjadi
Pengarah Nasional

menolak pertanggungprogram dan keuangan
tanggungjawab
Komite
(KPN).

b. Mengesahkan rencana strategis Konsil LSM
Indonesia untuk jangka waktu tiga tahun.
c. Mengesahkan dan atau mengubah Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konsil.
d. Mengesahkan Kode Etik Konsil.
e. Mengangkat dan memberhentikan Anggota
Komite Pengarah Nasional dan Dewan Etik.
f. Mengesahkan status keanggotaan.
Sidang dimulai dengan presentasi Laporan
Pertanggungjawaban KPN oleh Ketua KPN, Ketua
Dewan Etik dan dilengkapi oleh anggota KPN lainnya. Secara garis besar presentasi mencakup
perkembangan organisasi, perencanaan dan
realisasi program (Agustus 2010 - Agustus 2013),
serta tantangan dan rekomendasi. Presentasi
dari Ketua Dewan Etik
meliputi gambaran
kegiatan dan hasil yang dicapai sesuai tugas dan
kewenangan Dewan Etik, dinamika internal
dewan etik dan rekomendasi. Setelah presentasi, sidang dilanjutkan dengan pemandangan
umum atau pembahasan laporan pertanggungjawaban.
Setelah melalui pembahasan yang
cukup panjang, laporan pertanggungjawaban
KPN ini diterima secara aklamasi oleh forum.
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Kongres kemudian menyepakati pembentukan
3 Komisi, yakni: Komisi Organisasi, Komisi Kode
Etik dan Komisi Rencana Strategis.
Komisi
Organisasi
berhasil melakukan beberapa
perubahan pada Anggaran Dasar dan Kode Etik,
khususnya yang mengatur masa jabatan Komite
Pengarah Nasional, Dewan Etik dan Direktur
Eksekutif.

Komisi Rencana Strategis menye pakati bahwa
beberapa outcome dan output dalam Renstra
Konsil 2010-2013 masih relevan u ntuk dilanjutkan, namun beberapa bagian perlu dikaji ulang
dan diubah sesuai dinamika perkembangan
internal dan eksternal. Untuk itu sidang komisi
merekomendasikan
agar
Komite
Pengarah
Nasional segera melakukan Renst ra untuk tiga
tahun ke depan (2013-2016).
Akses dana dari perusahaan atau dana
Corporate Social Responsibilty (CSR) bagi LSM
adalah salah satu isu yang mendapat perhatian
dari sebagian besar anggota Konsil, mengingat
semakin berkurangnya dana dari lembaga donor
internasional. Atas dasar kondisi tersebut,
diusulkan agar salah satu agenda advokasi Konsil
kedepan adalah mengkaji aturan h ukum maupun
perundangan-undangan tentang CSR di tingkat
nasional maupun daerah. Perda CSR yang
sekarang dibuat oleh beberapa pemerintah
daerah dinilai sebagai ladang korupsi baru di
daerah dan bertentangan dengan tujuan dari
CSR yang sesungguhnya. Upaya yang juga harus
dilakukan secara lebih serius oleh kepengurusan
Konsil
kedepan
adalah
mempromosikan
penerapan akuntabiltas dan kode etik kepada
seluruh LSM di Indonesia.
Lima dari enam tujuan Kongres berhasil dicapai
dengan baik, hanya satu tujuan yakni pengesahan
Rencana Strategis belum dapat dilakukan karena
waktu yang
singkat tidak memungkinkan
penyusunan Renstra. Proses pembahasan dan
pengambilan keputusan berlang sung secara
partisipatif dan demokratis, sesuai dengan
mekanisme
pengambilan
keputusan
dalam
Anggaran
Dasar
Konsil.
Meski
terdapat
perbedaan
pandangan
yang
menimbulkan
perdebatan
diantara
peserta
namun
keputusan-keputusan Kongres akhirnya dapat
diambil baik secara aklamasi maupun voting.
Hasil Kongres ini sangat penting artinya bagi
masa depan Konsil LSM Indonesia, terutama
sebagai pedoman pengembangan organisasi dan
program untuk periode tahun 2013-2016.
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PROG RA M P E N I N G K ATA N PA RT I S I PASI
M ASYAR AKAT DA L A M PE L AYA N A N P U B L I K
Untuk me layani kepentingan masyarakat, Konsil
telah bekerjasama dengan
KINERJA-USAID,
suatu pro gram bantuan teknis kerjasama antara
Pemerintah
Indonesia
dengan
Pemerintah
Amerika Serikat, melalui United States Agency
for International Development (USAID). Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pelayanan Publik melalui Survey Penyampaian
Keluhan (Complaint Survey) tersebut menggunakan instrumen yang terdapat dalam Peraturan
Menteri P endayagunaan Aparatur Negara Nomor
13 tahun 2009, tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi
Masyarak at.
Tujuan akhir program adalah meningkatnya
kuantitas, kualitas dan partisipasi masyarakat –
berperan aktif atas inisiatif sendiri secara sukarela - dengan menggorganisir secara mandiri
(self-mobilization) upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dasar. Sedangkan
pendekatan
program
yang
dikembangkan
meliputi dua pihak yakni masyarakat dan
pemerintah. Di sisi masyarakat intervensi
dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan
kesadaran
masyarakat
terhadap
hakhaknya serta kewajiban negara/pemerintah
melayaninya. Khususnya hak-hak terkait dengan
pelayanan publik dasar dalam pendidikan dan
kesehatan. Dengan pendekatan ini diharapkan
dapat mendorong masyarakat secara sadar dan
sukarela berpartisipasi dalam menuntut dan
mengupayakan perbaikan layanan.
Indikator yang dipakai untuk menunjuk kan bahwa
tujuan jangka panjang tersebut tercapai adalah:
1. Pendidikan dasar dan kesehatan dasar
sudah
memenuhi
standar
pelayanan
minimum di kabu paten/kota yang menjadi
lokasi program khususnya di unit layanan
yang mendapat pendampingan

2. Kuantitas
dan
kualitas
keterlibatan
masyarakat dalam mengidentifikasi dan
menganalisis masalah serta rekomendasi
untuk perbaikan dan memantau tindak lanjut
penanganan pengaduan di lokasi program.
Program berisikan upaya-upaya meningkatkan
pelayanan publik melalui peningkatan pengelolaan pelayanan dan peningkatan partisipasi
masyarakat di daerah, khususnya di tiga sektor
yaitu pendidikan, kesehatan, dan peningkatan
iklim usaha. Program diselenggarakan dengan
meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi
masyarakat,
termasuk
kelompok
media,
perempuan dan penyandang cacat tubuh dalam
siklus pengelolaan pelayanan publik dasar.
Program dilaksanakan di 3 provinsi (Aceh, Ja wa
T imur dan Kalimantan Barat) dengan 11
kabupaten/ kota: Kota Banda Aceh, Kabupaten
Bener Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Kota
Probolinggo,
Kabupaten Jember, Kabupaten
Bondowoso,
Kota
Singkawang,
Kabupaten
Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten
Sekadau,
dan
Kabupaten
Melawi.
Dalam
\melaksanakan program Konsil bekerjasa ma
dengan
anggota-anggota,
masing-masing
Yayasan Dian Tama di Pontianak, Kalimantan
Barat; Perkumpulan Sepakat di Lhok Seumawe,
Provinsi Aceh; dan L PKP di Malang, Jawa T imur.
Meskipun program hanya berlangsung sela ma
satu
tahun.
Namun
terlihat
adanya
peningkatan-peningkatan
dalam
partisipasi
masyarakat dalam pelayanan publik, antara lain:
1. Jika selama ini sangat sedikit masyara kat
penerima
layanan
yang
memberikan
masukan kepada pemerintah khususnya
dalam upaya peningkatan kualitas layanan,
melalui program ini kuantitas keterlibatan
masyarakat meningkat.
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2. Dengan adanya janji perbaikan layanan yang
telah ditandatangani oleh unit layanan,
masyarakat mulai menerima hasil perbaikan
layanan kesehatan atau pendidikan di unit
layanan mereka.
3. Masyarakat mulai aktif melakukan kontrol
atas tu gas-tugas pemerintah khususnya di
unit layanan setempat sehingga unit layanan
terus berupaya untuk memenuhi pemberian
layanan minimal menuju pemberian layanan
prima.
Bagi Konsil LSM Indonesia program ini sangat
memberikan manfaat antara lain telah:
1. Meningkatkan kemampuan Konsil LSM dalam
menyelenggarakan
survei
pengaduan
sebagai salah satu instrumen advokasi yang
dapat dikembangkan oleh lembaga-lembaga
anggota dalam mengadvokasi isu kesehatan
dan pendidikan di wilayahnya.
2. Meningkatkan kemampuan Konsil LSM dalam
mengembangkan kerjasama atau bermitra
dengan pemerintah daerah dalam melakukan
peningkatan pelayanan publik. Ini sesuai
dengan misi yang diemban Konsil saat ini
yaitu
membangun
kerjasama
dengan
pemerintah dan sektor swasta dalam upaya
penguatan lembaga-lembaga anggota untuk
memaksimalkan
peran
mereka
dalam
memperkuat masyarakat sipil.
3. Bertambahnya peluang bagi Konsil LSM untuk
menjad i salah satu service provider yang
dapat bermitra dengan pemerintah daerah
dan pihak-pihak lainnya dalam menyelenggarakan survei pengaduan sebagai alat untuk
memperkuat partisipasi masyarakat dalam
perbaikan kualitas layanan publik.
4. Memperkuat kemampuan Konsil LSM dalam
manajemen keuangan dan program.
Pelaksanaan program selama satu tahun
tersebut juga telah memberikan pembelajaran
bagi
Konsil
LSM
sebagai
organisasi
penyelenggara program, antara lain:
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1. Bahwa komitmen yang kuat dari pemerintah
daerah merupakan prasyarat utama untuk
keberhasilan program survei pengaduan.
Pelaksanaan kegiatan harus berangkat dari
kesadaran penuh dari pemerintah daerah
bahwa program ini bertujuan untuk memenuhi hak warganegara atas pelayanan publik
yang berkualitas dan terjangkau yang membutuhkan masukan/pengaduan dari mereka.

2. Bahwa perlu memformulasikan secara lebih
matang konsep dan srategi pembentukan
Multistakeholder Forum (MSF) sejak awal
program dengan belajar dari pengalamanpengalaman keberhasilan dan kegagalan
pengembangan
MSF
dalam
program
sebelumnya. Pengalaman pembentukan MSF
dalam program ini menambah pembelajaran
bahwa MSF yang dapat berfungsi dan
berkelanjutan membutuhkan individu yang
berkomitmen atau yang merasakan langsung
dampak
positif
dari
program.
Juga
kelompok-kelompok/institusi yang peduli
dan fokus pada isu yang akan diperjuangkan,
kesepakatan tentang tujuan dan strategi
oleh seluruh pihak yang terlibat dalam MSF,
sistem yang sudah mulai terkonsolidasi dan
aktivitas MSF secara finansial terjangkau
bagi pihak-pihak yang ingin terlibat. Harus
diakui bahwa MSF yang sudah terbentuk
belum terkonsolidasi dengan baik dan masih
membutuhkan penguatan, antara lain karena
periode pelaksanaan program yang relatif
singkat.
Pada tahun 2013, secara kontraktual program ini
telah selesai namun Konsil tetap mendorong
anggota Konsil di 3 provinsi yang menjadi pelaksana kegiatan di daerah untuk terus memantau
perkembangan dan hasil dari program tersebut.
Salah satu hasil yang dapat ditindaklanjuti adalah
penguatan MSF yang sudah terbentuk di semua
kabupaten/ kota.

M EM AS YAR AK AT KA N WAC A N A DA N P E N E RA PA N KO D E E T IK SE RTA A KUNTABIL ITAS LSM
L A P O RA N KO N SIL L SM IN D O N E SIA TA H UN 2012 & 2013

DA MPA K P R O GR AM
Memasuki usia empat tahun,
Konsil LSM
Indonesia sudah dapat memberi dampak positif
bagi anggota dan para pemangku kepentingan.
Upaya Konsil tanpa henti mengkampanyekan isu
akuntabilitas LSM dan upaya meningkatkan
pemahaman melalui berbagai kegiatan dan media
publikasi; telah menjadikan isu akuntabilitas LSM
menjadi p erhatian berbagai kalangan, termasu k
komunitas LSM sendiri. Dampak lainnya juga
ditunjuk kan dengan respon yang mendukung
perlunya memperkuat gerakan akuntabilitas LSM
dari berbagai kalangan.

Dengan upgrading website Konsil LSM Indonesia
(www.konsillsm.or.id) program publikasi Konsil
LSM Indonesia telah mempromosikan dan
memproduksi lebih banyak informasi yang kreatif
dan popular sehingga isu akuntabilitas LSM
dipahami dan peran Konsil semakin dikenal
berbagai kalangan. Selain itu Konsil juga
mempromosikan
isu
akuntabilitas
melalui
berbagai media komunikasi dan forum-forum
kemitraan antara sektor swasta dan LSM,
termasuk penggunaan social media Facebook &
Twitter.

Melalui berbagai forum LSM maupun pertemuan
lain yang banyak diikuti oleh LSM, Konsil juga
terus mensosialisasikan diri kepada LSM maupun
publik
mengenai
keberadaan
Konsil
LSM
Indonesia dan fokus programnya. Beberapa LSM
mengungkapkan
kesepakatannya
soal
is u
akuntabilitas LSM yang dinilai penting serta
mengatakan ketertarikannya untuk bergabung
dengan Konsil.

Website Konsil telah menjadi referensi bagi
kalangan luas untuk: (a) memperluas gerakan
akuntabilitas LSM, (b) menginformasikan LSM
yang sudah baik tingkat akuntabilitasnya, dan (c)
menjadi referensi bagi lembaga donor/ lembaga
internasional termasuk pemerintah dan sektor
swasta dalam memilih mitra
LSM yang
akuntabel.

Dengan diselesaikannya Kerangka Penilaian
Akuntabilitas
LSM
(NGO
Accountability
Framework Assessment), di masa depan
assesment terhadap tingkat akuntabilitas sebuah
LSM akan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.
Dalam waktu mendatang Konsil akan melakukan
program peningkatan kapasitas anggota dengan
lebih intensif menerapkan prinsip akuntabilitas
sebagaimana diatur dalam Kode Etik LSM.
Diantaranya kemampuan dalam knowledge
management dan optimalisasi penggunaan
smartphone/ ponsel pintar.

Sementara itu, keberadaan Perwakilan Konsil
LSM Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan te lah
mencapai kemajuan yang berarti dengan
memperoleh pengakuan dari Pemerintah Kota
(Pemkot)
Makassar.
Perwakilan
Sulaw esi
Selatan telah menjalankan beberapa program
kerjasama dengan Pemkot Makassar serta
berhasil mendesak kan draft peraturan walikota
tentang posisi dan peran LSM sebagai mitra
dalam program kerjasama dengan pemerintah.
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