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Johanes Danang Widoyoko: 
 

Informasi Mengenai LSM itu  

Hak Publik 
 
 

ebagai organisasi masyarakat sipil yang mengiritisi berbagai 

persoalan seperti korupsi, LSM kerap mendapat pertanyaan 

kritis yang sama: apakah di dalam LSM itu sendiri tak ada 

korupsi? Mendapat pertanyaan semacam itu, atau 

pertanyaan-pertanyaan lain terkait internal governance, apakah 

LSM siap menjawabnya? Berikut ini pandangan Johanes Danang 

Widoyoko, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW). 

 
Saat ini, jika LSM mengritik pemerintah, publik juga dapat 
mempertanyakan: apakah LSM sendiri sudah akuntabel atau 
belum? Apakah penting bagi LSM untuk akuntabel? 

Kalau saya berangkat dari pandangan anti-korupsi, maka 

akuntabilitas dan transparansi adalah prasyarat untuk mencegah 

korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, korupsi  sebetulnya tidak 

hanya terjadi di wilayah negara, tetapi juga di sektor swasta dan 

civil society, termasuk LSM. Cuma memang hukum positif kita, 

undang-undang  membatasi bahwa korupsi itu hanya di sektor 

pemerintah, sementara faktanya korupsi juga terjadi di sektor 

S 
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swasta dan organisasi masyarakat sipil 

(OMS). Sebetulnya banyak cerita 

korupsi di LSM atau yayasan-yayasan. 

Dalam badan hukum yayasan, 

pengurus berkuasa penuh sehingga bisa 

dominan. Ada banyak kasus, tetapi 

media juga tidak menanggapi sehingga 

masyarakat tidak mengetahui. Bukan 

karena dianggap tidak penting, tapi 

mungkin karena banyak LSM tidak 

dikenal publik secara luas, sebab hanya 

dikenal di lingkungannya atau di 

daerah dampingannya. 

Saya kira, akuntabilitas dan 

transparansi ini penting untuk menjaga 

supaya praktik korupsi tidak menjadi 

hal yang wajar di kalangan LSM. Jika 

kita bisa menjamin tidak ada korupsi di 

lembaga civil society, dampaknya pada 

kepercayaan publik. Kalau kita dapat 

mengelola mandat dengan baik, oto-

matis kepercayaan publik akan 

meningkat. 

Secara hukum tidak ada kewajiban 

OMS untuk transparan. Seperti ICW, 

tidak ada kewajiban untuk mempubli-

kasikan laporan atau audit segala 

macam,  karena ICW adalah perkum-

pulan, bukan yayasan.  Tidak ada atur-

an yang memaksa kami, kecuali kalau 

diminta dalam kaitan dengan keter-

bukaan informasi publik. 

Meskipun tidak ada kewajiban un-

tuk diaudit apalagi dipublikasikan, tapi 

kami tetap lakukan itu karena soal 

standar moral atau etika. Kami menge-

lola dana dari publik, harus memper-

tanggungjawabkannya kepada publik. 

Pertanggungjawabannya tak hanya fi-

nansial tapi juga aspek-aspek lain. Mi-

salnya proses pengambilan keputusan 

untuk prioritas program, yang seha-

rusnya memang berdasarkan kepen-

tingan yang lebih luas, bukan kepen-

tingan para pengurus, pendiri atau 

stafnya. Ini yang saya kira penting, 

karena ini yang membedakan LSM de-

ngan perusahaan swasta, yang tujuan-

nya memang untuk akumulasi modal.  

Akuntabilitas sekarang menjadi pen-

ting dengan adanya UU No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP), dan LSM termasuk 

subjek di dalam KIP itu. Jadi siapapun 

organisasinya, siap-siap saja dimintai 

laporan mengenai keuangan dan 

berbagai macam laporan lainnya. Tidak 

ada lagi yang rahasia, informasi itu hak 

publik semua. Itu yang menurut saya 

menjadi penting, dan seharusnya LSM 

mempersiapkan diri. Kalau suatu saat 

diminta dan tidak memiliki dokumen 

atau laporan yang dibutuhkan, bisa 

kelabakan. 

 

Sekarang bagaimana kondisi akunta-
bilitas LSM di Indonesia? 

Saya tidak tahu banyak, karena saya 

hanya fokus di kelompok-kelompok 

advokasi. Kalau di ICW akuntabilitas 

itu menjadi keharusan, bukan karena 

diwajibkan oleh undang-undang. Kare-

na kami sering mengritik pemerintah 

tentang proses pengambilan kebijakan, 

kami juga harus siap mengalami hal 

yang sama. Pernah ICW, ketika itu 
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hendak meminta laporan keuangan 

sekolah, dan tidak hanya laporan 

keuangan, tapi sampai nota pun kami 

minta. Sebelum meminta itu, kami 

rapat dulu, apakah kami juga siap jika 

diminta sampai ke kwitansi? Ternyata 

kami siap, jadi kami melakukan hal itu. 

Jadi ada proses internal dulu juga, 

jangan sampai kita kaget jika diminta 

orang lain. 

Soal keuangan, kami tidak terlalu 

pusing. Mau minta laporan apa, kami 

kasih. Kami terbuka soal itu.Yang 

paling rahasia bagi ICW itu bukan soal 

keuangan, tetapi para pelapor kasus 

korupsi, karena itu menyangkut kehi-

dupan, keselamatan atau karier banyak 

orang. Kalau yang itu akan kami 

proteksi, merupakan perlindungan saksi 

bagi kami. 
 
Bagaimana dengan proses pengam-
bilan keputusan, pembagian kewe-
nangan dan mekanisme-mekanisme 
organisasi lainnya? 

Di Perkumpulan ICW itu ada board 

(badan pengurus), dewan etik, badan 

pekerja. Di  ICW, setiap tahun kami 

menyampaikan laporan keuangan, 

audit, laporan tahunan dan macam-

macam lainnya kepada board.  Itu 

formalnya. Tapi praktiknya lebih sering 

daripada itu karena komunikasi jalan 

terus dan sering ada rapat dengan 

board. Dulu board tidak terlalu aktif, 

tapi kemudian kami mencari anggota 

board yang dapat berkontribusi kepada 

ICW. Misalnya, beberapa waktu lalu 

ICW membuat training gender, lalu 

kami minta board yang dapat mem-

bantu soal gender. Jadi kami mendesain 

board yang bisa berkontribusi kepada 

ICW.  Dadang dan Teten Masduki, 

misalnya, adalah juga board untuk soal-

soal politik.  

Kami membutuhkan masukan, sa-

ran, pendapat dan bantuan board dalam 

beberapa kegiatan tertentu yang kami 

tidak memiliki pengetahuan. Bertemu 

tentu tidak setiap hari, karena rapat 
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resmi hanya setahun sekali, tapi komu-

nikasinya intensif. Tiap satu atau dua 

minggu ada pertemuan dengan board, 

untuk membicarakan berbagai isu, 

karena kami harus menanggapi 

berbagai isu.  

Kalau di banyak LSM  board-nya 

tidak aktif, barangkali karena tidak 

terlalu dibutuhkan. Yang dicari 

mungkin board yang tidak mempunyai 

kepentingan langsung, sehingga mereka 

tidak aktif. Di ICW yang dibutuhkan 

dari board justru pertimbangan-pertim-

bangan politis karena separuh kaki 

ICW sebetulnya melangkah di ranah 

politik. Kelompok advokasi itu kan 

separuh kakinya di ranah politik, dan 

stakeholder kami adalah para politisi, 

anggota DPR, atau lawyer. Tapi tiap 

lembaga pasti berbeda-beda stakeholder 

dan strukturnya 

Menurut saya orang-orang yang kita 

taruh di board itu, pertama, adalah me-

reka yang mempunyai pengetahuan luas 

di bidang-bidang yang kita tidak pu-

nya. Kedua, mereka yang bisa menjadi 

alternatif  bagi gerakan. Ketiga, bisa 

juga board yang diambil dari kalangan  

public figure. Bagi kelompok advokasi 

seperti kami,figur publik juga penting 

sekali. Misalnya sekarang ini sedang 

banyak serangan kepada ICW, sehingga 

meeting dengan mereka diadakan cukup 

intensif. 

Bagaimana dengan mekanisme 

akuntabilitas yang dibangun ICW 

selama ini? 

Laporan tahunan keuangan pasti 

ada, karena standarnya seperti itu. 

Kalau tidak ada, ICW  tidak akan bisa 

mendapat dana dari donor. Kami pu-

blikasikan lewat website ICW dan me-

dia sosial, sehingga orang mudah 

mengakses. Soalnya, terlalu sering ICW 

ditanya atau dicurigai macam-macam, 

termasuk lewat Twitter. Publikasi mela-

lui website memang paling efektif. Jadi 

akuntabilitas dalam hal itu menjadi 

semacam kebutuhan bagi kami,karena 

konteksnya juga berbeda. Lembaga 

semacam ICW ini kan bisa dijadikan 

tukang peras juga, dan bisa kaya dengan 

cara memeras, misalnya dengan main 

kasus. Karena itulah akuntabilitas 

menjadi kebutuhan. 

Bagi banyak LSM kecil, barangkali 

akuntabilitas finansial masih menjadi 

persoalan. Banyak LSM yang kecil 

dengan kegiatan terbatas,  harus mem-

bayar mahal untuk audit laporan keu-

angan. Lembaga donor belum tentu 

mau membiayai audit laporan keu-

angan. Lembaga donor tidak peduli 

lembaga itu seperti apa, yang penting 

proyek dapat berjalan. Sering kami 

meminta dana untuk audit, tapi tidak 

diberi, terutama lembaga donor yang 

memberikan bantuan berdasarkan pro-

yek. Seringkali masalah akuntabilitas ini 

di donor, bukan di LSM. Soal audit, 

transparansi program, masalahnya 

banyak di donor. Kalau donor mendo-

rong akuntabilitas LSM, pasti hal itu 

segera diupayakan. Banyak lembaga 

donor ingin berada di zona nyaman, 
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tidak berurusan dengan 

publik. Mereka hanya 

mendanai, lalu proyek 

mereka jalan, itu sudah 

cukup. Mereka tidak 

memikirkan bahwa 

yang mengimplemen-

tasikan program akan 

berhadapan dengan 

masyarakat. Kalaupun 

bermasalah dengan ma-

syarakat, dalam jangka 

panjang proyek akan 

bermasalah juga. Mere-

ka tidak memikirkan itu, karena 

strateginya adalah berbasis proyek. 

Mereka mengelola proyek sesuai masa 

kontrak. Mereka hanya datang dan 

pergi. Di situ masalahnya sebenarnya. 
 

Apakah LSM sendiri tidak dapat 
menuntut donor untuk memberikan 
perhatian dalam hal akuntabilitas? 

Posisi LSM kan tidak setara dengan 

donor. Kalau LSM menuntut, masih 

banyak LSM di luar yang mau beker-

jasama dengan donor tersebut.  Ini yang 

menurut saya menjadi masalah. Pro-

gram-program pembangunan donor ini  

tidak terlalu berkepentingan dengan 

masyarakat lokal, dengan penerima 

manfaat, sehingga kemudian akuntabi-

litas belum menjadi perhatian penting 

bagi mereka. Padahal  kalau dimintai 

informasi mereka akan kelabakan juga. 

Misalnya ada  lembaga donor yang 

kelabakan ketika dimintai informasi. 

Mereka tidak siap karena mereka selalu 

di belakang layar. Nama mereka hanya  

muncul di logo saja, karena untuk  

publikasi harus ada logo mereka. Hal 

itu terkait juga dengan pendanaan LSM 

yang berbasiskan proyek, jadi 

kepentingan jangka pendek. 

Relasi antara LSM dengan lembaga 

donor itu sudah semakin tidak setara. 

Sistemnya dibuat dalam bentuk tender 

sehingga posisi LSM  hanya sebagai 

kontraktor saja, sebagai service provider, 

hanya melengkapi peran negara di 

mana negara tidak cukup berhasil. Yang 

kedua, LSM hanya memberikan alter-

natif kebijakansaja, memberikan per-

timbangan kepada pemerintah. Ketiga, 

LSM  hanya sekadar konsultan bagi 

pemerintah. Di mata lembaga donor, 

LSM bukan lagi agen perubahan sosial, 

hanya sekadar kontraktor, perusahaan 

publik. Sebetulnya saya pikir, kalau 

berurusan dengan lembaga donor 

untuk apa membentuk perkumpulan? 

Lebih baik membentuk PT saja. 

Lembaga donor sudah melakukan itu 

dengan kontraktor-kontraktor, profit 
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oriented company.  Jadi tampaknya 

banyak teman LSM masih hidup pada 

masa lalu, dengan mendirikan yayasan 

atau perkumpulan, mendemokratiskan 

diri, tapi sumber dananya dari bisnis.  

Menurut saya lembaga donor juga  

harus dibikin akuntabel. Itu bisa 

berangkat dari pertanyaan: apa posisi 

LSM di mata mereka? Dulu mungkin 

beberapa LSM internasional masih 

menjadi gerakan sosial, tapi sekarang 

yang menjalankan bantuan donor itu 

perusahaan, corporation, bukan NGO. 

Yang hadir di sini itu kan kontraktor-

kontraktor yang tidak paham tentang 

Indonesia, tidak paham substansi pro-

gram, tapi hanya hanya melakukan 

bisnis saja.  

Banyak LSM besar yang mendapat 

banyak dana dari lembaga donor adalah 

LSM yang tidak dikenal publik. Seba-

liknya, banyak LSM yang dikenal pu-

blik justru tidak mendapat banyak dana 

dari lembaga donor. Organisasi seperti 

ICW ini tidak akan pernah dikenal pu-

blik karena memang sengaja dibuat 

kecil oleh lembaga donor. Kami menga-

jukan ini-itu tapi tidak diberikan. 
 

-
yang dibentuk tanpa visi yang jelas. 
Apakah situasi ini tidak menjadi 
masalah  bagi gerakan akuntabilitas 
LSM? 

Masalahnya menurut saya justru di 

pemerintah dan di lembaga donor. 

Mengapa banyak LSM abal-abal karena 

lagi-lagi sistemnya memungkinkan itu. 

Misalnya dalam bidding, ICW ini 

spesialis kalah. Mengapa? Karena skor-

nya dianggap sama dengan yang abal-

abal ini. Jadi tidak ada penilaian ten-

tang reputasi. Reputasi hanya dilihat 

dari soal kemampuan finansial, misal-

nya berapa banyak dana yang dikelola. 

Seringkali yang diminta adalah ide-ide 

baru, seolah-olah ide itu jatuh dari 

langit dan dapat berjalan sendiri. Itu 

adalah kesalahan berpikir mereka. Me-

reka tidak dapat menilai reputasi lem-

baga tanpa melihat track record lembaga 

itu. 

Tapi bagi kami, situasi itu menjadi 

semacam blessing in disguise juga, karena 

kami kemudian mengembangkan public 

fundraising sendiri. Dalam setahun 

kami dapat menerima Rp600-700 juta, 

melalui sumbangan Rp50 ribu - Rp100 

ribu, atau debet melalui rekening mere-

ka. Jumlah itu sudah melewati besarnya 

grant yang diberikan oleh sebuah 

lembaga donor. Akan tetapi kami be-

lum sepenuhnya dapat lepas dari 

lembaga donor  karena hasil dari public 

fundraising itu hanya memenuhi 10-

20% dari total budget kami. Tetapi 

sumbangan publik ini dapat menjadi 

sumber potensial pada masa menda-

tang. Jadi kalau semua lembaga donor 

pergi, kami tidak terlalu khawatir.*

 

 


