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endati sejak 1990-an tuntutan publik 

terhadap akuntabilitas LSM sudah me-

ngemuka,  hingga kini masih banyak LSM 

belum merespon tuntutan tersebut secara 

memadai. Benarkah tak mudah bicara tentang 

akuntabilitas dengan LSM, khususnya mengenai  

internal governance mereka? Apa tantangan dan 

peluangnya? Sejumlah pengalaman dan pengamatan 

Erna Witoelar, Ketua Teman Serikat Kemitraan 

dan Pembina Yayasan Kehati mengenai situasi 

tersebut, dapat disimak melalui wawancara berikut 

ini. 
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Sejak Reformasi 1998, bermunculan 

banyak LSM di Indonesia. Tak se-

mua LSM tersebut mempunyai visi 

dan misi yang jelas, termasuk inter-

nal governance yang akuntabel. Pada-

hal, seiring lantangnya suara LSM 

terhadap berbagai persoalan di ne-

gara ini, publik juga menuntut ada-

nya akuntabilitas dari LSM. Isu 

akuntabilitas di kalangan LSM sen-

diri dianggap penting, namun belum 

ada respon yang memadai 

Sewaktu tsunami di Aceh, banyak 

terjadi kesimpang-siuran dana. Sebuah 

organisasi internasional bernama Action 

Aid membuat program aid tracking 

untuk LSM di negara-negara yang ter-

kena tsunami. Untuk menumbuhkan 

akuntabilitas, orang yang memberikan 

dana kepada LSM dapat melacak 

(tracking) LSM penerima dana ataupun 

komunitasnya. Komunitas yang diban-

tu LSM itu juga dapat melacak peng-

gunaan dana, karena akuntabilitas itu 

juga terhadap komunitas, bukan hanya 

ke donor saja. Merujuk pengalaman 

tersebut, seharusnya pemberi atau pen-

yalur dana dapat membuat pelacakan 

dana hibah untuk LSM penerima se-

jauh diperlukan. 

Dari pihak lembaga donor, Ford 

Foundation pernah membantu mem-

buat konferensi Asian Pacific Forum for 

Civil Society on Governance and 

Accountability. Jadi dalam filantropi itu 

ada sisi pemberi (giving end), penyalur 

(intermediary), dan penerima (receiving 

end). Nah yang kita bicarakan ini kan 

akuntabilitas dari sisi penerima. Pe-

nyalur dana itu seperti Yayasan Kehati, 

sedangkan pemberi dana itu bisa donor, 
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individu atau perusahaan. Ada pan-

dangan misalnya, perusahaan tak perlu 

membuat sendiri lembaga/program fi-

lantropi mereka, atau pemerintah tak 

perlu membuat program sendiri ber-

sama tokoh-tokoh dari LSM, pen-

damping masyarakat dan sebagainya. 

Tujuan perusahaan dan pemerintah 

melakukan hal itu supaya programnya 

menjadi baik, tapi LSM jadi kehilangan 

orang-orang yang bagus karena ber-

gabung dengan perusahaan, akibatnya 

muncul persoalan tentang akuntabilitas 

LSM, sehingga LSM tidak dipercaya.  
 

Bagaimana Ibu melihat kondisi 

akuntabilitas LSM di Indonesia 

secara umum? 
Kita melihat kondisi akuntabilitas 

LSM ini secara bertahap, sesuai kapa-

sitas LSM tersebut, jadi jangan disama-

kan. Ada LSM yang kapasitasnya masih 

rendah, ada juga yang sudah tinggi 

kapasitasnya. Mengenai akuntabilitas 

keuangan misalnya. Yang berkapasitas 

tinggi itu LSM yang sudah mampu 

mengumumkan laporan keuangan yang 

telah diaudit. Malahan ada LSM yang 

sudah dapat mempublikasikan laporan 

keuangan itu di media massa. LSM 

lainnya apakah sudah bisa melakukan 

hal yang sama? 

Ada fenomena tentang tumbuhnya 

komunitas-komunitas baru yang awal-

nya bukan LSM. Mereka tidak punya 

aturan-aturan tertentu. Mereka itu ada-

lah orang-orang yang berkumpul untuk 

melakukan suatu kegiatan sekali-sekali, 

misalnya membuat kegiatan dalam 

rangka hari air, hari bumi dan sebagai-

nya. Mereka mendapatkan dana, 

mungkin dari orang-orang yang juga 

tidak peduli jika tidak mendapat 

laporan keuangan. Jadi banyak sekali 

LSM yang awalnya berupa komunitas 

semacam itu, yang belum merasakan 

perlunya membangun sistem transpa-

ransi dan akuntabilitas. Bagi LSM yang 

semacam ini, peningkatan akuntabilitas 

dilakukan misalnya dengan pembuatan 

laporan keuangan, yang tadinya belum 

ada menjadi ada. 

Sekarang, di Gerakan Ciliwung 

Bersih, saya juga mendorong pening-

katan transparansi dan akuntabilitas. 

Lebih sulit, karena lembaga penerima 

dananya belum menjadi LSM, baru 

berupa komunitas-komunitas di pinggir 

kali. Kalau ada dana mereka bekerja, 

kalau tidak ada dana ya tidak bekerja. 

Jadi mereka belum mementingkan 

akuntabilitas, padahal saya sudah ber-

usaha menarik perusahaan-perusahaan 

untuk mendukung kegiatan member-

sihkan Ciliwung. Saya meminta Yaya-

san Kehati untuk membantu proses 

pemberian dananya, juga meningkatkan 

kapasitas komunitas-komunitas pinggir 

kali itu agar menjadi akuntabel. Kesu-

litannya terletak pada keyakinan 

komunitas-komunitas itu bahwa diri-

nya benar, idealis, dan menjalankan 

program untuk diri sendiri, sehingga 

tidak merasakan kebutuhan untuk 

menjadi akuntabel. Jadi, prosesnya 

sangat alot. Hingga sekarang ini kami 
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tidak berhenti mengembangkan ke-

mampuan mereka. 

 

Bagaimana halnya dengan kondisi 

akuntabilitas LSM yang kapasitas 

organisasinya sudah lebih tinggi 

daripada komunitas-komunitas 

tersebut? 
Akuntabilitas juga terkait dengan 

kemandirian suatu organisasi. Jadi, 

dapat dikaitkan antara kemampuan 

organisasi itu dengan sumber dana yang 

dimiliki. Misalnya, sumber dana LSM 

itu tak hanya dari lembaga donor, tapi 

juga dari individu atau melalui peng-

galangan dana publik. Contohnya ada-

lah Greenpeace dan WWF, yang sudah 

mampu menggalang dana dari 

individu-individu. Mereka dapat mela-

kukan hal tersebut 

karena akuntabilitasnya 

sudah tinggi, sehingga 

dipercaya oleh publik. 

Kemitraan sewaktu 

masih di bawah 

koordinasi UNDP, ting-

kat kepercayaan publik 

terhadapnya menurun. 

Namun setelah Kemitra-

an berdiri sendiri, kredi-

bilitasnya meningkat. 

Standar organisasinya te-

tap dipertahankan 

seperti masih bersama 

UNDP. Kemitraan 

bahkan mendapat 

penghargaan sebagai 

organisasi yang akun-

tabel. 

Di sisi lain, akuntabilitas terkait bu-

kan hanya dengan kemampuan meng-

galang dana saja, karena kemampuan 

menggalang dana itu terkait dengan 

kemampuan untuk berkomunikasi dan 

transparan. Itu yang seharusnya men-

jadi satu paket. Sangat sedikit LSM 

yang dapat mengomunikasikan kegiat-

an yang sudah mereka lakukan. Per-

usahaan sudah secara otomatis mem-

buat laporan keberlanjutan usaha atau 

laporan tahunan, misalnya tentang 

penggunaan dana sosial perusahaan di 

bidang lingkungan hidup, sementara 

LSM tidak seperti itu. Padahal, laporan 

yang dibuat LSM itu mestinya menjadi 

pelaporan kepada publik, bukan hanya 

untuk penyandang dana saja. Hal itu 
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yang masih sangat kurang dilakukan 

oleh LSM. Peluang untuk melakukan-

nya sebetulnya sudah ada, misalnya 

dengan menggunakan situs (website). 

Banyak LSM sudah mempunyai situs, 

jadi sebetulnya mereka sudah dapat me-

laporkan kegiatannya. Soal pelaporan 

ini dapat dijadikan kategori bagi LSM 

untuk mendapat penghargaan menge-

nai akuntabilitas. Barangkali yang perlu 

banyak diperhatikan adalah LSM 

berkapasitas menengah. Mereka ini 

sudah mempunyai pengurus, merasa 

perlu untuk mempunyai program yang 

kontinyu, sudah dapat menggaji staf, 

sehingga juga memikirkan keberlanjut-

an organisasinya. Terhadap organisasi 

yang seperti inilah, kerja sama untuk 

meningkatkan akuntabilitas perlu lebih 

banyak dilakukan. Terutama untuk or-

ganisasi yang berhubungan dengan 

advokasi, sebab pengaruh gerakan 

akuntabilitas LSM itu akan lebih kuat. 

Bagaimana mungkin LSM dapat mene-

riakkan anti korupsi atau anti perusak-

an lingkungan, jika organisasi itu sen-

diri melakukan korupsi atau merusak 

lingkungan? Itulah alasan mendasar 

mengapa LSM yang bergerak di bidang 

pemberdayaan masyarakat maupun 

advokasi harus kuat akuntabilitasnya. 

 

Apakah perlu adanya insentif 

untuk NGO yang mau memper-

baiki  akuntabilitasnya? Insentif 

macam apakah yang dapat di-

berikan?  
 

 

Bagaimana mungkin 
LSM meneriakkan 

anti korupsi atau  
anti perusakan 

lingkungan, jika 
organisasi itu sendiri 

melakukan korupsi 
atau merusak 

lingkungan? 
 

 

Penghargaan terhadap akuntabilitas 

lembaga dapat diberikan kepada 

lembaga yang kapasitasnya sudah 

tinggi. Bagi LSM yang kapasitasnya 

menengah, akuntabilitas dapat 

dikaitkan dengan kemampuan mereka 

untuk menggalang dana dari publik, 

pemerintah dan sektor swasta. LSM ka-

lau mandiri bisa terlalu percaya diri, 

sehingga tujuan penghargaan terhadap 

akuntabilitas mereka adalah agar 

mereka mau melakukan upaya-upaya 

perbaikan kebijakan. 

Dapat juga dilakukan, misalnya se-

perti yang terkait dengan Perhimpunan 

Filantropi Indonesia, yakni mendapat-

kan pengurangan pajak (tax deduction). 

Sejak beberapa tahun yang lalu, sudah 

dilakukan upaya untuk mendapat pe-

ngurangan pajak bagi pemberi zakat. 

Hasilnya, kini pihak pemberi zakat 
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sudah mendapat pengurangan pajak 

itu. 

Langkah selanjutnya adalah mem-

buat organisasi-organisasi zakat itu 

berorientasi pada pembangunan, bukan 

hanya melakukan kegiatan karitatif 

yang berjangka pendek. Jadi, program 

organisasi zakat itu berdampak jangka 

panjang, untuk pemberdayaan masya-

rakat. Apalagi pihak pemberi sudah 

mendapat pengurangan pajak, sehingga 

sudah semestinya kegiatannya bukan 

sekadar karitatif saja. 

Banyak lembaga zakat bergerak di 

tataran operasional. Padahal, lembaga 

zakat itu dapat bekerja sama dengan 

LSM yang akuntabel, sehingga LSM itu 

makin lama makin 

berkembang. Selalu 

saya sampaikan di 

beberapa kesempatan 

dengan lembaga 

penyandang dana, 

misalnya Kehati, 

Kemitraan, beberapa 

lembaga zakat, agar 

mereka mengurangi 

aktivitas langsung di 

tataran operasional. 

Saya selalu rewel soal 

persentase kegiatan di 

tataran operasional 

dan aktivitas utama 

lembaga penyandang 

dana. Mereka harus 

memberdayakan LSM, 

mendorong supaya 

lembaga penyalur 

dana itu membesarkan dan 

memberdayakan LSM. Lembaga penya-

lur dana itu dituntut untuk akuntabel 

dan berbiaya operasional rendah, se-

hingga lebih banyak dana dapat di-

gunakan untuk LSM. Itu yang selalu  

saya dorong. 

Memang kadang-kadang ada situasi 

tertentu yang dihadapi lembaga pe-

nyalur dana,  misalnya  tidak  ada  LSM 

yang sesuai dengan kebutuhan pro-

gram. Lembaga penyalur dana terpaksa 

membuat program uji coba terlebih 

dulu, yang mengharuskan mereka ber-

tanggung jawab secara langsung atas 

program tersebut.  
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Konsil LSM Indonesia sedang me-

nyusun kerangka penilaian/ assess-

ment tingkat akuntabilitas LSM. 

Kerangka ini akan dipublikasikan 

secara luas.  
Kondisi akuntabilitas LSM secara 

umum tidak dapat digeneralisasi. Saya 

tidak tahu apakah ada yang bisa me-

lakukannya, tetapi saya tidak bisa. LSM 

itu berbeda-beda, jadi tidak bisa diban-

dingkan kecuali ada standar yang juga 

berbeda-beda. Yang perlu dilakukan 

adalah membuat suatu standar yang 

dapat dipenuhi seperti ISO. Kembang-

kan suatu standar akuntabilitas yang 

tidak sulit, yang umum tersedia di 

mana-mana. LSM dapat menggunakan 

standar itu untuk melakukan pengga-

langan dana, juga untuk bekerja sama 

dengan pemerintah atau perusahaan.  

Setelah ada standar itu baru dapat 

dikatakan, misalnya ternyata 80% dari 

LSM tidak akuntabel. Tanpa ada 

standar yang berbeda-beda untuk LSM 

itu, setidaknya kita merasa tidak punya 

kualifikasi untuk memberikan peng-

ukuran akuntabilitas secara umum. Kita 

hanya dapat memberikan analisis 

kualitatif, bukan kuantitatif. 

 

Soal yang juga terkait dengan 

akuntabilitas adalah internal 

governance. Sejauh ini, bagaimana 

pengalaman Ibu menyangkut in-

ternal governance LSM? 
Akuntabilitas juga masih belum banyak 

menyentuh internal governance LSM. 

Banyak LSM belum mengembangkan  

 

Seringkali terjadi,  

kepemimpinan tidak 
bersifat membangun, 

tidak melakukan 
kaderisasi, dan tidak 

mempersiapkan 
pengganti. 

 

 

manajemen lembaga nirlaba. Dulu 

sewaktu di Walhi, kami mencoba me-

ngembangkan manajemen untuk lem-

baga nirlaba; bagaimana  manajemen 

lembaga profit diadaptasi untuk di-

terapkan di lembaga nirlaba. Sebagai 

contoh, ada situasi lembaga yang pen-

dirinya masih terlibat dalam kegiatan 

operasional lembaga tersebut, namun 

tidak punya kepedulian untuk mem-

buat lembaga itu menjadi demokratis. 

Ada keengganan dari pendiri untuk 

memberikan tempat kepada orang lain, 

dan juga ada rasa kurang percaya diri 

dari orang yang ditinggal untuk 

berkarya sendiri. Ini yang membuat 

lembaga jadi  sulit  untuk  berkembang,  

dan seringkali membuat regenerasi di 

dalam organisasi kurang berjalan lancar. 

Kalau kita meninggalkan organisasi ka-

rena mau memberikan tempat kepada 

orang lain, itu supaya orang lain dapat 

berperan dan kita sendiri juga dapat 

tampil di tempat lain. Seringkali terjadi, 
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kepemimpinan tidak bersifat mem-

bangun, tidak melakukan kaderisasi, 

dan tidak mempersiapkan pengganti. 

 

 

Seorang pemimpin 
itu harus maju seraya 
mengangkat orang 
lain juga untuk maju. 
Jangan diserahkan 
begitu saja pada 
seleksi alam. 

 

Pengalaman saya selama aktif di or-

ganisasi, apakah itu Yayasan Lembaga 

Konsumen, Walhi atau Yayasan Kehati, 

yang langsung saya lihat adalah siapa 

yang dapat menggantikan saya. Tanpa 

mereka ketahui, saya menyiapkan 

mereka untuk percaya diri. Bicara 

dengan wartawan, misalnya. Jika meli-

hat namanya dikutip di media, ia akan 

merasa   lebih   percaya   diri.   Kadang- 

kadang staf saya ajak untuk bertemu 

orang, lalu saya pura-pura ke toilet dan 

tidak muncul-muncul lagi sehingga dia 

yang terpaksa bicara dengan orang itu. 

Contoh lainnya, saat dengar-pendapat 

dengan DPR, staf saya yang berbicara. 

Jadi sebetulnya banyak kesempatan 

yang dapat digunakan untuk mela-

kukan kaderisasi. Yang dikader juga 

jangan hanya satu, tapi beberapa orang. 

Itulah yang seharusnya dilakukan oleh 

pemimpin. Seorang pemimpin itu 

harus maju seraya mengangkat orang 

lain juga untuk maju. Jangan 

diserahkan begitu saja pada seleksi 

alam. 

Saat saya bekerja di pemerintahan, 

sepulang dari sidang kabinet misalnya, 

saya seringkali makan siang bersama 

dengan dirjen-dirjen. Saya mence-

ritakan apa yang terjadi di dalam sidang 

kabinet. Jadi kita mengajak orang 

untuk belajar bersama, dan menjadi 

pintar bersama. Begitu selesai menjabat, 

yang menggantikan saya adalah mantan 

dirjen saya. Sehabis itu, yang meng-

gantikan selanjutnya adalah mantan 

dirjen yang lain. Kepemimpinan perlu 

dijalankan untuk menyamakan visi dan 

nilai-nilai. Itu yang perlu dikem-

bangkan terus di LSM. 

Satu ciri kepemimpinan yang baik 

adalah demokratis, yang tam-

paknya justru kurang berkembang 

di LSM. Misalnya, ada fenomena 

pengurus yang tak aktif (sleeping 

board) sehingga eksekutif menjadi 

terlalu kuat. 
Selama ini, melalui pengalaman saya 

di organisasi internasional, saya meng-

amati bahwa jika pengurus sampai tiga 

kali tidak muncul tanpa alasan yang 

jelas, ia disarankan untuk mengundur-

kan diri saja. Rapat pengurus itu kan 

dua kali setahun, jadi di rapat kedua 

sudah ada jadwal untuk rapat ketiga 

dan keempat. Jadi sejak jauh-jauh hari 
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sebelumnya, tanggal untuk rapat itu 

dipastikan dan dari seluruh dunia 

pengurus itu hadir. 

 

 

Jika LSM lebih 
banyak asyik sendiri 
dengan proses yang 
mereka alami, 
mereka tidak melihat 
apa yang sudah 
mereka capai atau 
dampaknya kepada 
masyarakat yang 
diklaim sebagai 
pemangku kepen-
tingan. 

 

Ada juga pengalaman bahwa peng-

urus harus menandatangani dokumen 

tentang konflik kepentingan. Selain itu, 

kalau sudah menjabat selama periode 

tertentu, pengurus harus diganti. Sisi 

lemahnya adalah staf yang menjadi 

terlalu kuat, karena pada setiap periode, 

pengurusnya diganti sedangkan stafnya 

tetap sama. Staf yang baik tentu akan 

dipertahankan, bahkan ada yang sudah 

bekerja selama lima sampai sepuluh 

tahun. Pengurus yang hanya datang 

sesekali saat ada rapat, tidak menguasai 

masalah sebaik staf. Dapat terjadi, staf 

akan memandang rendah pengurus. 

Dari situasi itu, dapat terjadi direktur 

eksekutif yang merajalela, selain juga 

karena dia yang mencari uang. Peng-

urus jadi tidak mempunyai kekuatan 

untuk mengontrol stafnya. 

Karena itulah, harus ada bagian dari 

pengurus yang secara khusus me-

nangani hal-hal tertentu. Misalnya, ada 

komite penggalangan dana, sehingga 

pengurus menguasai substansi pengga-

langan dana organisasi. Kemudian da-

pat juga ada komite rekrutmen. De-

ngan demikian, pengurus dapat meng-

arahkan organisasi untuk mencapai 

tujuan, dan tetap pada jalurnya. 

Bukan hanya pengurus yang harus 

demokratis, namun juga stafnya. Perlu 

juga dibuat mekanisme evaluasi terha-

dap staf. Saya rasa, hal-hal semacam itu 

yang yang perlu dikumpulkan sebagai 

bahan untuk membuat kode etik yang 

baru, atau standar akuntabilitas. Hal-

hal seperti itulah yang dapat dibuat se-

bagai indikator akuntabilitas organisasi. 

 

Dari perbincangan ini, tampaknya 

masih banyak upaya yang perlu 

dilakukan LSM untuk menjadi 

akuntabel. 
Penting ada keseimbangan antara 

proses yang dialami LSM dan produk 

yang dihasilkannya. Kadang-kadang 

LSM terlalu aktif dengan proses, tapi 

hasilnya apa? Jika LSM lebih banyak 

asyik sendiri dengan proses yang mere-

ka alami, mereka tidak melihat apa 
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yang sudah mereka capai atau dampak-

nya kepada masyarakat yang diklaim 

sebagai pemangku kepentingan. 

Akuntabilitas itu harus berjalan 

bersamaan dengan transparansi dan 

partisipasi, supaya menjadi lebih kokoh. 

Jika kita melakukan sesuatu yang 

menurut kita sudah akuntabel tapi 

tidak diinformasikan ke publik, akun-

tabilitasnya belum lengkap. Dalam hal 

ini, kita harus berhati-hati supaya 

aturan-aturan untuk LSM tidak terlalu 

diseragamkan. Juga, perlu hati-hati 

supaya semua upaya untuk menjadi 

akuntabel itu menghabiskan energi dari 

pengelola LSM itu sendiri sehingga 

LSM tersebut meninggalkan  roh inti 

perjuangannya. Jangan sampai LSM 

jadi tidak sempat berjejaring, misalnya. 

Lagi-lagi, mesti ada keseimbangan anta-

ra mementingkan tata kelola organisasi 

dan melakukan upaya-upaya seperti 

berjejaring, pembuatan kebijakan dan 

berdialog, supaya apapun yang diper-

juangkan LSM itu menjadi hidup.*
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