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Latar belakang 
Laporan ini disusun sebagai bahan untuk melakukan evaluasi keseluruhan capaian Konsil LSM 

Indonesia selama tahun 2017. Laporan ini mencakup laporan kegiatan-kegiatan program dan 

pengembangan organisasi yaitu kesekretariatan dan keuangan. Secara sistematis, laporan ini disusun 

dalam beberapa bagian yaitu latar belakang, rencana tahun 2017, pelaksanaan kegiatan dan 

hasilnya, pendukung dan tantangan, pembelajaran, serta kesimpulan dan rekomendasi. 

Idealnya, program Konsil LSM setiap tahun dikembangkan berdasarkan kerangka umum program 

yang disusun berdasarkan Renstra Organisasi untuk periode 2014-2019. Pada bulan Februari 2017, 

dalam rapat tahunan ke-1 tahun 2017, KPN telah melakukan revisi atas hasil Renstra Konsil LSM 

periode 2014-2018. Sejumlah revisi dilakukan dari level outcome, output dan indikator-indikatornya. 

Revisi ini juga sekaligus terhadap periodesasi yang diperpanjang sampai dengan 2019. Namun untuk 

tahun 2017, program Konsil LSM masih menggunakan perencanaan proyek karena tidak ada 

perencanaan tahunan organisasi yang dilakukan di awal tahun 2017 dalam rapat KPN selain 

membahas rencana kegiatan proyek yang telah didukung oleh Ford Foundation dan MSI-USAID. 

Sebagai organisasi yang mendorong akuntabilitas yang berorientasi pada keberlanjutan, 

perencanaan adalah hal yang sangat penting dalam organisasi, sehingga kondisi seperti ini perlu 

dikritisi oleh semua unsur organisasi. Belajar dari pengalaman itu, tahun ini 2018 ini dan harapanya 

dapat menjadi proses reguler, Sekretariat akan melakukan evaluasi program tahunan dan 

perencanaan kerja tahun berikutnya.    

Meski perencanaan program Konsil LSM tahun 2017 masih berbasis perencanaan proyek seperti 

yang telah dijelaskan di atas, namun laporan ini disusun sebagai laporan organisasi yang 

disistematisir sedemikian rupa dengan mengupayakan dapat memberi informasi yang akan 

berkontribusi pada capaian dalam rencana strategis Konsil LSM. Mengacu pada Renstra (revisi) 

periode 2014-2019, capaian-capaian yang harus dimiliki oleh Konsil LSM adalah sebagai berikut: 

Goal Adanya kebijakan publik yang mendukung Organisasi Masarakat Sipil (OMS) 

Purpose/Outcome  1. Menguatnya posisi tawar OMS terhadap pemerintah dan perusahaan 

2. Meningkatnya peran Konsil LSM dan OMS lainnya di tingkat daerah, 

nasional, dan Internasional 

Output  1. Konsil LSM menjadi rujukan berbagai jenis OMS Indonesia dalam 

perspektif akuntabilitas 

2. Adanya forum-forum kemitraan yang solid dan efektif (Forum para 

pihak: OMS, Pemerintah, dan Privat sector) 

3. Adanya pendokumentasian pengalaman membangun kemitraan OMS, 

pemerintah, dan swasta dalam pengelolaan CSR 

4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas organisasi anggota Konsil 

LSM. 

5. Manajemen Konsil LSM vokasional, akuntabel, efektif, dan efisien.  
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Rencana Tahun 2017 
Perencanaan per proyek yang dikelola Konsil LSM tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut: 

Proyek Donor  

Program Pengembangan kemitraan antara pemerintah, 

perusahaan, dan CSO 

Ford Foundation 

2016 CSI SI Report MSI - USAID 

Pengembangan Koalisi CSO untuk Advokasi UNGP on Business and 

human Rights (BHR) 

ICCO Cooperation 

Launching CSO SI Report 2015  Kerja sama dengan AVI 

 

Dari daftar proyek di atas, kegiatan Konsil LSM tahun 2017 dikategorikan sebagai berikut: 

1. Membangun kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan CSO di 2 Provinsi : Jatim dan 

Sumut 

2. Advokasi kebijakan dan pengembangan jaringan:  

a. Advokasi kebijakan APBN (tindak lanjut dari riset pendanaan APBN) 

b. Riset dan kampanye tentang laporan CSO Sustainability Indeks (CSO SI) Penulisan 

laporan keberlanjutan CSO 2016 dan peluncuran laporan keberlanjutan CSO 2015 

c. Pengembangan Koalisi CSO untuk advokasi UNGP on BHR 

d. Pengembangan jaringan strategis untuk advokasi isu-isu terkait CSO: KKB, CPDE 

Indonesia, dan FATF 

e. Pengembangan jaringan untuk penguatan kampanye di tingkat global: Civicus, 

Global Standard, GRI, dan CPDE. 

3. Penguatan kapasitas LSM anggota;  

a. Pelatihan dan Asistensi: pelatihan Keuangan untuk anggota (online), Pelatihan 

keuangan Untuk Board dan Direktur, dan Asistensi untuk LSM anggota di DIY, Jateng 

dan Jatim untuk kampanye di situs crowdfunding. 

b. Pengembangan situs crowdfunding Bersama Berdaya. 

4. Komunikasi  

a. Pengelolaan website dan media social  

b. Penerbitan Jurnal Akuntabilitas no 5 

c. Penerbitan lobby kit untuk advokasi UNGP on BHR 

d. Informasi grant dan informasi relevan lainnya 

e. Penyebarluasan posisi politik Konsil LSM terkait isu-isu CSO 

5. Pengembangan organisasi  

a. Menyelenggarakan rapat KPN dan Dewan ETIk 

i. Rapat rutin 2 kali (Februari dan September) 

ii. Orientasi Dewan Penasehat dan DE ad-hoc. 

b. Pengelolaan kesekretariatan  

c. Pengelolaan Keuangan 

d. Fundraising 
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Program dan hasil yang dicapai 

Program Membangun Kemitraan antara Pemerintah, 

Perusahaan, dan CSO 
Program ini merupakan program lanjutan yang telah dimulai sejak 2016 atas dukungan Ford 

Foundation. Tahun ini adalah paruh ke-2 pelaksanaan program, sehingga informasi yang disajikan di 

sini sebagian besar adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya. 

Nasional  
Ada 3 kegiatan yang dilakukan di tingkat nasional: 

a. Lanjutan pengembangan data base perusahaan yang memiliki CSR 

Sampai dengan akhir tahun 2016, pengembangan data base perusahaan di 2 daerah yang 

dikoordinir di tingkat nasional belum selesai. Pengembangan data base ini baru diselesaikan 

pada kwartal 1 tahun 2017 dikoordinir oleh PO program saat itu (Ridwan Faridz). Data yang 

dikumpulkan di 2 provinsi (Jatim dan Sumut) telah dikompilasi oleh PO Program, meski sampai 

saat ini data tersebut belum dipublikasikan. 

b. Support Manajemen dan  Koordinasi Reguler  

Support managemen dilakukan melalui koordinasi regular dengan tim di 2 provinsi dan juga 

memberi dukungan langsung kepada mereka seperti melakukan review terhadap TOR kegiatan, 

review terhadap perencanaan dan pengajuan keuangan, laporan narasi serta laporan keuangan. 

Koordinasi rutin dilakukan melalui email dan telepon dengan para koordinator dari LSM yang 

menjadi Host (Idfos dan PKPA) setiap 3 bulan. Para Januari-September, koordinasi dilakukan 

oleh PO Program. Mulai Oktober 2017, koordinasi dilakukan oleh Manager Program. Pada 

kwartal terakhir 2017, kegiatan koordinasi dilakukan setiap bulan dengan para 

penanggungjawab taskforce karena waktu pelaksanaan program yang sudah terbatas, sehingga 

perlu ada percepatan pelaksanaan kegiatan terutama di Jatim yang masih terdapat sejumlah 

kegiatan tertunda dari kwartal sebelumnya. Melalui kegiatan koordinasi regular terpantau 

perkembangan dan kendala di lapangan dan selanjutnya dirumuskan solusi-solusi dari 

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di masing-masing taskforce. Mis. khususnya 

di tim taskforce Jawa Timur, pada periode awal tahun 2017 tidak ada kegiatan yang terlaksana. 

Komunikasi antara task force dengan tim program sekretariat Konsil LSM juga terhambat yang 

dikarenakan transisi penanggung jawab program kemitraan dari Djoko H Purnomo ke Sunaryo. 

Selain itu terjadinya kendala dalam koordinasi di sana juga karena persoalan geografis dimana 

lokasi kantor anggota task force yang menyebar, serta belum terbangunnya pemahaman 

bersama tentang tujuan adanya taskforce di tingkat internal tim. Kendala ini diketahui oleh 

Sekretariat dari hasil koordinasi, dan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring 

sekaligus mentoring pada bulan April 2017. Sementara itu untuk taskforce Sumatera Utara 

secara umum rencana berjalan dengan baik, kendatipun pada periode Juli-September tidak ada 

kegiatan yang dilakukan karena kesibukan dari masing-masing anggota taskforce dan 

penanggungjawab kegiatan sedang melakukan ibadah haji, namun untuk proses koordinasi 

tetap dapat dilakukan dengan pengalihan sementara dari Sony Sucihati kepada Direktur PKPA, 

Keumala.    



 

4 
 

 

 

c. Monitoring dan mentoring 

Kegiatan monitoring dilakukan dalam rangka memastikan dan mengukur pencapaian serta 

mendapatkan pembelajaran dari program yang sedang berjalan. Kegiatan ini dilakukan sekaligus 

untuk mentoring kepada kedua lembaga host untuk mengoptimalkan peran dan fungsi mereka 

dalam mengelola kegiatan task force dan sebagai momen konsolidasi di tingkat provinsi untuk 

mencari solusi atas kendala-kendala yg dihadapi, baik dari sisi pengelolaan program maupun 

keuangan. 

   

Monitoring dan mentoring di Jawa Timur dilakukan pada tanggal 11-13 April 2017 dilakukan 

oleh PO Program melalui proses keterlibatan langsung dalam kegiatan pertemuan taskforce dan 

matchmaking dialog, wawancara mendalam dengan penanggungjawab sekaligus host kegiatan 

kemitraan di Jawa Timur yaitu direktur IdFos, Djoko H Purnomo dan penanggungjawab program 

kemitraan Sunaryo, dilanjutkan dengan FGD dengan sebagian anggota task force (IdFos, KPI 

Jatim, LPKP dan Yayasan Paramitra). Hasil dari monev adalah teridentifikasinya persoalan di 

internal tim task force Jawa Timur tentang kendala koordinasi karena persebaran geografis, 

belum terbangunnya pemahaman yang sama tentang Logical Framework Program, 

ketidakaktifan sebagian anggota taskforce karena kesibukan di organisasi masing-masing, dan 

kekecewaan atas besaran pendanaan program yang jauh lebih kecil dari ekspektasi sebagian 

anggota taskforce. Berdasarkan identifikasi persoalan tersebut kemudian dirumuskan bersama 

sejumlah strategi untuk mengatasi stagnasi tim yaitu 1) melaksanakan kegiatan secara bergiliran 

untuk pelaksanaan lobby dan matchmaking dialog tanpa harus mengandalkan organisasi host, 

2) merumusKan kembali jadwal dan budget pelaksanaan program, 3) menetapkan 4 perusahaan 

yg jadi target lobby dari 28 perusahaan yg sudah dipemetakan, yaitu PT Holcim, NIVEA, PT. 

Semen Indonesia, dan PT Nestle Indonesia. Hasil penting dari monev ini adalah terbangunnya 

pemahaman yg sama tentang logical framework program yang dijalankan.  

Sementara itu proses monitoring dan evaluasi yang untuk task force Sumatera Utara dilakukan 

pada tanggal 23-25 April 2017 dengan menekankan pada aspek pengelolaan dan laporan 

keuangan. Monev di Sumut lebih bersifat pendampingan pada tim keuangan untuk 

menyediakan bukti-bukti keuangan, pajak, dan melancarkan penggunaan aplikasi SANGO di 

PKPA sehingga proses monev ini dilakukan oleh Manager Keuangan. Hasil dari kegiatan ini 

adalah adanya perbaikan laporan keuangan kegiatan dari Sumut.  

Daerah : Jawa Timur & Sumatera Utara  
Menjelang akhir tahun 2016, telah disusun data base perusahaan yang memiliki CSR di masing-

masing wilayah baik dari Jawa Timur maupun dari Sumatera Utara yang didapatkan melalui 

wawancara dan forum dialog yangi berisi tentang hasil identifikasi perusahaan yang potensial diajak 

bekerjasama. Ada sebanyak 28 perusahaan di Jawa timur dan 25 perusahaan di Sumatera Utara, 

informasi ruang lingkup kerja perusahaan, besaran dana CSR, serta jenis-jenis dan pendekatan 

program CSR dan kemitraan yang dikembangkan. Database ini menjadi dasar bagi pelaksanaan 

program kemitraan selanjutnya yang dijalankan melalui pertemuan tim task force, matchmaking 

dialog, lobby perusahaan dan publikasi kegiatan.    
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a. Jawa Timur  

Pertemuan Task Force  

Pertemuan task force di Jawa Timur selama tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 

pada bulan April, Juli, dan Desember 2017. Agenda yang dibahas pada pertemuan taskforce 

adalah mengenai perkembangan kegiatan lobby yang sudah dilakukan oleh masing-masing LSM 

dan perencanaan tindaklanjutnya serta persiapan kegiatan matchmaking dialog yang 

dilaksanakan pada periode tersebut. Peserta dalam diskusi taskforce tersebut adalah anggota 

tim taskforce Jawa Timur namun hanya sebagian anggota iyang senantiasa menghadiri diskusi 

taskforce yaitu IdFos, KPI Jatim, Paramitra dan LPKP sementara anggota yang lain seperti Farabi, 

RHIZOPHORA, Spektra Surabaya, jarang terlibat. Sebagiannya malahan hampir tidak terlibat 

yaitu Averroes Community, Plasma Surabaya, FLA Jawa Timur, LoKKed.  

 

Pertemuan Taskforce di Jawa Timur pada bulan April di Kantor KPI menghasilkan beberapa 

kesepakatan yaitu tim taskforce Jatim akan mengoptimalkan peran anggota taskforce dan 

meningkatkan keterlibatan anggota dengan menggilir host pelaksanaan dialog matchmaking ke-

3 yang akan dikelola oleh LPKP Malang dan Paramitra dan yang ke-4 akan dikelola oleh KPI Jatim. 

Pada pertemuan ini juga disepakati untuk mengoptimalkan lobby dalam upaya mencapai target 

output program kepada 4 perusahaan yang menjadi sasaran yaitu PT Holcim, NIVEA, PT. Semen 

Indonesia dan PT Nestle Indonesia. Pertemuan taskforce bulan Juli 2017 dilaksanakan di Kantor 

LPKP Malang. Hasilnya adalah penetapan waktu untuk dialog matchmaking yang ke-3 dan 

beberapa persiapan teknis terkait dengan narasumber, tempat dan undangan. Selain itu pada 

pertemuan ini juga disepakati pembagian tugas di antara sesama anggota taskforce serta jadwal 

untuk melakukan lobby ke masing-masing perusahaan yang menjadi target yang telah 

ditetapkan pada bulan April 2017. Sementara itu dari diskusi taskforce bulan Desember 2017 

dihasilkan hasil evaluasi program kemitraan taskforce Jawa Timur, rekomendasi untuk 

menindaklanjuti lobby dengan PT Holcim dan PLN PJB UP-Brantas (pendalaman informasi peta 

wilayah kerja dan pendekatan program- program yang telah dilakukan, karena selama ini 

pelaksanaan program CSR masih sering dilakukan oleh tim internal perusahaan) direncanakan 

akan dilakukan di bulan Januari 2018 dengan menggunakan sisa pendanaan program yang masih 

ada.   

 

Match-making Dialog 

 

Selama tahun 2017 kegiatan Matchmaking Dialog di Jawa Timur dilaksanakan sebanyak 3 kali 

yaitu matchmaking ke 2, 3, dan 4 pada bulan April, Oktober dan November 2017. Match making 

Dialog ke-2 berlangsung pada tanggal 13 April 2017 bertempat di Hotel Crown Surabaya 

mengangkat tema “Implementasi CSR yang berkelanjutan dan berdampak pada pengurangan 

kemiskinan dan kelestarian lingkungan”. Peserta yang hadir sejumlah 26 orang yang terdiri dari 

perwakilan pemerintah BAPPEPROV Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, 

perusahaan, dan LSM. Perwakilan dari perusahaan antara lain dari ExxonMobil Cepu Limited, Pt 

Holcim Indonesia Tbk, Pertamina, Apindo Jawa Timur, JOB- PPEJ, PT. Semen Indonesia. 

Sedangkan dari LSM adalah Spektra, IDFoS Indonesia, eLsal, LPKP, KPI Jatim, Rizophora dan dari 

Sekertariat Konsil LSM Indonesia. Sebagai narasumber adalah Joko Hadi Purnomo sebagai 

perwakilan dari Konsil LSM dan perwakilan perusahaan adalah Beta Wicaksono dari ExxonMobil 
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Cepu Limited. Hasil dari terbangunnya kesepahaman bersama mengenai pendekatan CSR yang 

dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat dan berjangka panjang, dan tentang isu-

isu keterbukaan dan akuntabilitas LSM. Melalui dialog ini juga terbangun interaksi dan 

komunikasi antara LSM, Pemerintah, dan Perusahaan. 

  

Match making dialog ke-3 berlangsung pada 27 Juli 2017 bertempat di Hotel Trio Indah Malang 

mengangkat tema “Mendorong Sinergi Multipihak dalam Upaya Mendorong Kabupaten dan 

Kota Layak Anak. Hadir sebagai narasumber yaitu Ibu Pantjaningsih selaku Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang, dan Ibu Nurlailiyah selaku 

Perwakilan dari PT HOLCIM Indonesia Tbk. Peserta yang hadir sejumlah 20 orang yang terdiri 

dari perwakilan pemerintah Kabupaten dan Kota Malang antara lain BAPPEDA, Dinas Sosial, 

Disnaker, Dinas PPPA, Dinas P3 dan KB. Perwakilan dari perusahaan antara lain dari PG. Kebon 

Agung, PT. Telkom Indonesia, PT. Nestle, PT. PJB UP. Brantas, PT Holcim Indonesia, Bank 

Mandiri. Sedangkan dari LSM adalah Spektra, IDFoS Indonesia, KPI Jatim, Rizophora. Hasil dari 

kegiatan ini adalah terbukanya peluang baru untuk bekerjasama dengan beberapa perusahaan 

yang hadir yaitu PT Holcim Indonesia, PT Nestle dan PT. PJB UP Brantas yang perlu 

ditindaklanjuti dengan kegiatan lobby. 

  

Match making dialog ke-4 berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2017 bertempat di Creative 

Room Lt. 6, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengangkat tema yang sama 

“Mendorong Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan dan 

berdampak pada kelestarian lingkungan. Kegiatan ini dihadiri oleh 2 narasumber yaitu 

perwakilan dari PERTAMINA EP- CEPU dan Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro. Peserta yang 

hadir sejumlah 18 orang yang terdiri dari perwakilan pemerintah Kabupaten Bojonegoro antara 

lain BAPPEDA, Dinas Perinaker, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian umum dan Bagian SDA 

Kabupaten Bojonegoro. Perwakilan dari perusahaan antara lain dari Pertamina EP- CEPU, Aston 

Hotel, Dewarna Hotel, Fave Hotel dan GDK Hotel, LSM adalah eLsal, IDFoS Indonesia, KPI Jatim, 

Fosphora dan LPKP. Terjadi perubahan dari rencana awal bahwa KPI Jatim yang akan menjadi 

host dari kegiatan matchmaking dialog ke-4 namun karena kesibukan dari KPI Jawa Timur 

akhirnya IdFos kembali yang menjadi host kegiatan. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya 

kesepakatan bersama sinergi multipihak dalam pelaksanaan program CSR yang pro kemiskinan 

dan pro lingkungan serta berkelanjutan oleh seluruh peserta yang hadir dengan 

penandatanganan komitmen bersama.   

Lobby ke Perusahaan  

Lobi ke perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan komunikasi dan kunjungan ke 

beberapa perusahaan yang ada di Jawa Timur yang dilakukan oleh LSM yang tergabung dalam 

Task Force. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah dengan pendekatan personal kepada 

tokoh kunci perusahaan, serta melalui kunjungan-kunjungan langsung ke perusahaan-

perusahaan sasaran, baik itu bersama- sama anggota task-force maupun per lembaga yang 

tergabung di dalamnya. Komunikasi yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk 

menginformasikan kepada perusahaan sasaran terkait kegiatan Konsil LSM Indonesia melalui 

Task Force Jawa Timur tentang pelaksanaan Program Pengembangan Kemitraan antara LSM  

Akuntabel, Pemerintah dan Perusahaan agar Pengelolaan Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) Berdampak Signifikan terhadap Penghapusan Kemiskinan dan kelestarian 
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Lingkungan di Jatim. Adapun beberapa poin yang dilakukan saat lobi ke perusahaan tersebut 

adalah: 

• Memperkenalkan lembaga dan Konsil LSM Indonesia kepada Perusahaan 

• Memperkenalkan tentang akuntabilitas dan kode etik LSM 

• Memperkenalkan kegiatan- kegiatan dari lembaga beserta isu- isu kegiatan lembaga 

• Menjelaskan program kegiatan yang akan dan telah dilakukan oleh Konsil LSM 

Indonesia di tahun 2016 sampai 2017 

Perusahaan- perusahaan yang telah dilakukan loby antara lain Pertamina EP- Cepu, Bank 

Indonesia, PT. Holcim Indonesia dan PT. PLN PJB UP- Brantas. Nivea yang semula dimasukan 

dalam target sasaran lobby tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidakjelasan komitmen dari pihak 

Nivea.  

Hasil dari komunikasi formal maupun informal adalah terjalin sebuah kesepahaman antara 

kedua belah pihak sehingga dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk menjajaki 

adanya peluang bermitra. Pada akhirnya, yang diharapkan adalah adanya kerjasama kemitraan 

antara perusahaan dengan LSM anggota Task Force yaitu:  

• Kemitraan antara IDFoS Indonesia dengan Pertamina EP- Cepu tentang program 

pengurangan kemiskinan melalui pengembangan BUMDes.  

• Assessment lanjutan KPI Jatim dengan PT. Holcim Indonesia tentang isu perempuan. 

• Peluang dari PT. PLN PJB UP- Brantas yang dibuka untuk tim task force Jatim untuk 

menyusun konsep tentang program pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup 

yang mana akan ditindaklanjuti oleh Yayasan Paramitra. 

• LPKP menjadi konsultan dari PT Holcim. 

• Anggota task-force program terutama yang berlokasi di Bojonegoro (IDFOS) ikut serta dalam 

proses kritisasi rancangan perbup tentang CSR. Status raperbup ini akhirnya dibatalkan 

karena mendapat penolakan dari perusahaan dikarenakan peraturan ini mengatur % jumlah 

yang harus dibayar perusahaan.  

Salah satu tantangan yang perlu didiskusikan ke depan adalah dalam membangun hubungan 

dengan perusahaan, tidak dapat dihindari bahwa di lapangan akan bertemu atau terhubung 

dengan perusahaan yang melakukan operasi ekstraktif yang mungkin terlibat dalam perusakan 

lingkungan dan terindikasi pelanggaran HAM. Karena dalam kenyataannya, perusahaan-

perusahaan tersebut yang paling banyak memiliki program kemitraan dengan komunitas dan 

CSO. Sementara di sisi lain, Konsil LSM memiliki Kode Etik dimana tidak boleh bekerja sama 

dengan perusahaan yang terindikasi seperti di atas. Dalam situasi seperti ini, yang terjadi di 

Jatim dalam program ini adalah tetap bekerja sama. Hal ini ke depan perlu dipikirkan bagaimana 

jalan keluar, agar program yang tujuannya mendorong kemitraan tetap berjalan dan LSM 

anggota juga tetap patuh pada kode etik Lembaga. 

 

b. Sumatera Utara  

Pertemuan Task Force  

Pertemuan tim task force di Sumatera Utara dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali di bulan Mei, 

Oktober, November, dan Desember 2017. Hampir semua anggota taskforce menghadiri 
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pertemuan ini walaupun tidak semua hadir secara penuh. Pada pertemuan ini dibahas hasil 

kegiatan selama periode berjalan dan rencana tindak lanjut dari setiap kegiatan. PKPA sebagai 

host, berperan aktif dalam mengkoordinir anggota Taskforce yang lain sehingga rencana 

kegiatan berjalan dengan baik.   

 

Pertemuan taskforce pada Bulan Mei menghasilkan rencana tindak lanjut dari kegiatan lobby 

yang sudah dijalankan dan perencanaan matchmaking dialog ke-3 yang mengangkat tema Hak 

Anak dan Bisnis. Tindak lanjut yang dilakukan oleh taskforce Sumatera Utara adalah dengan 

menyiapkan proposal/rancangan program terkait issu ruang publik ramah anak dan perempuan 

dan mengundang kembali PT Bank SUMUT untuk presentasi program, pertemuan dengan pihak 

The Body Shop untuk sharing pengalaman program pembangunan ruang terbuka hijau yang 

inklusif misalnya di daerah area aliran Sungai Deli (DAS) atau di tengah kota yang inklusif. 

Sedangkan untuk kegiatan matchmaking dialog disepakati dikoordinir oleh KKSP dan PKPA. 

Untuk kegiatan lobby dilakukan pembagian tugas PT Indofood dikoordinir oleh HAPSARI, karena 

sebelumnya ada kerjasama untuk kegiatan promosi dengan radio komunitas, PT Coca Cola 

dilakukan oleh PKPA, PT Angkasa Pura dilakukan oleh KKSP, yang sebelumnya pernah 

mendapatkan pendanaan CSR dalam skala kecil untuk taman bacaan komunitas di Tanjung 

Morawa pada tahun 2012 – 2013 dan PT Bank SUMUT dilakukan oleh PESADA sekaligus 

mengusulkan program rumah aman bagi manula di Sidikalang.  

  

Pertemuan task force di bulan Oktober menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu perubahan 

strategi lobby dari yang sebelumnya dilakukan bersama-sama, belakangan dibuat oleh masing-

masing anggota taskforce agar program yang ditawarkan lebih kongkrit kepada issu organisasi 

masing-masing anggota dan rencana kegiatan matchmaking dialog dengan KKSP sebagai host 

yang mengangkat isu pembelajaran dari sektor anak jalanan, PKPA juga melakukan kegiatan 

pertemuan dengan para calon donor untuk pelaksanaan kegiatan festival film dan teater anak 

Sumatera Utara tahun 2017, HAPSARI masih mempelajari issu apa nantinya yang menarik 

menjadi bahan lobby atau dialog kemitraan dengan sektor bisnis. Pertemuan ini juga membahas 

rencana taskforce untuk untuk mendorong keterlibatan yayasan Holianaa di Nias agar lebih aktif 

lagi mengambil bagian dalam kegiatan lobby atau membangun dialog kemitraan dengan sektor 

bisnis yang ada di Nias. Dalam pertemuan ini, disampaikan juga bahwa saat ini anggota Konsil 

LSM di Sumut juga masuk dalam forum PUSPA yang diinisisasi oleh Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) propinsi terkait dengan mendorong kemitraan 

dengan sektor bisnis. 

  

Kegiatan di Nias direalisasikan melalui pertemuan Task Force bulan November 2017. Hasil dari 

pertemuan ini adalah Pengembangan strategi lobby selain dengan model lama dimana tim lobby 

bersama sama melakukan kunjungan terhadap perusahaan, maka pada periode ini setiap 

anggota Konsil LSM di Sumut melakukan pengusulan program atau proposal strategis secara 

langsung dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang berkompeten. Anggota Konsil LSM 

yang sudah melakukan pendekatan baru ini adalah PKPA dengan menawarkan 

program/proposal Festival Film dan Teater Anak se Sumatera Utara. Sedangkan KKSP sedang 

merancang proposal taman bacaan bagi komunitas miskin kota. Sedangkan untuk Hapsari 

sedang menyusun proposal ke perusahaan yang ada di sekitar Serdang Bedagai dan Deli 

Serdang. Sedangkan Yayasan Holiana’a pada Desember 2017 mengundang pihak perbankan 
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yang ada di Gunung Sitoli dengan melakukan lobby ke beberapa Bank yaitu PT Bank SUMUT di 

Nias, PT Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Danamon dengan program yang 

ditawarkan adalah program pertanian organik dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada 

(LTC) dan keterampilan bagi kelompok perempuan.   

 

Pertemuan taskforce yang terakhir pada bulan Desember 2017 menyusun hasil evaluasi 

pelaksanaan program kemitraan dan merumuskan rekomendasi untuk program kemitraan 

selanjutnya. Dampak dari terlaksananya program sangat bervariatif yang dirasakan oleh masing-

masing anggota Konsil LSM di Sumut. Sebelum program dimulai, belum ada trust terhadap LSM 

dari perusanaan, namun di akhir tahun 2017, sudah ada kemitraan dengan perusahaan dalam 

program penghapusan kemiskinan dan kerusakan lingkungan.  

Kendala yang telah dihadapi adalah letak geografis anggota taskforce yang tidak terpusat di kota 

Medan tapi berpencar, juga tingkat kesibukan masing-masing anggota dalam menyelesaikan 

agenda kerja organisasi masing-masing sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa 

melibatkan semua anggota Konsil LSM di Sumut. 

Match Making Dialog  

Match making dialog pada tahun ini adalah yang ke-3 (setelah 1-2 diselenggarakan tahun 2016) 

diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2017 dengan mengambil tema “Prinsip Bisnis dan Hak 

Anak” yang berlangsung di Impression Hotel. Moderator yang memfasilitasi pertemuan Ibu Sri 

Eni Purnamawati, dan narasumber yang dihadirkan adalah Bapak Dr. Ahmad Sofian, SH selaku 

Koordinator Ecpat Indonesia dan dosen Fakultas Hukum di Universitas Binas Nusantara Jakarta. 

Peserta yang hadir dalam kegiatan sebanyak 30 peserta dari. Perusahaan yang hadir di 

antaranya PT LNK, PT LONSUM, PT Bank SUMUT, Tupperware, Grand Impression Hotel. 

Sementara itu dari pemerintah yang hadir Dinas Ketenagakerjaan, Disnakertrans Propinsi, 

DP3APM Kota Medan, Dinas Sosial Propinsi, dari media Harian Medan Bisnis dan RRI Medan. 

Perwakilan dari LSM selain 6 anggota taskforce di Sumatera Utara juga hadir perwakilan WALHI 

Sumut. Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya implementasi Children Right Base 

Protection (CRBP) dalam dunia bisnis dan informasi mengenai situasi terkini program-program 

CSR perusahaan yang mengalami pergeseran dari program-program chairity perusahaan yang 

mengarah kepada pola pemberdayaan melalui pilar CSR.   

Matchmaking dialog ke-4 berlangsung di Istana Koki, pada 23 Mei 2017 yang bertemakan “Peran 

Perusahaan Melalui CSR dalam Adaptasi Mitigasi Lingkungan di Sumatera Utara”. Kegiatan ini 

dipandu oleh Bapak Ir. Jaya Arjuna, Msc sebagai narasumber dan Ibu Rusdiana, dari BITRA 

sebagai moderator. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 19 orang. Peserta dari perusahaan yang 

hadir diantaranya dari Tupperware, The Body Shop dan PT Bank Sumut. Media yang hadir dari 

Harian Analisa, anggota task force Sumut, Walhi Sumut dan YAPIDI. Hasil dari dialog ini adalah 

adanya rekomendasi agar para pihak yang hadir berperan sesuai dengan peran dan kemampuan 

masing-masing dalam menjaga kelestarian lingkungan di Sumatera Utara dan mengarahkan CSR 

khususnya dari perusahaan yang hadir pada hari ini agar lebih peduli pada lingkungan. 

Loby ke perusahaan 

Taskforce Sumatera Utara dalam menjalankan kegiatan lobby menggunakan beberapa strategi 

yaitu dengan berkunjung langsung kepada sasaran lobby ke beberapa filantropi dan perusahaan 
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seperti PT Coca Cola Foundation, The Body Shop Indonesia, PT Bank Sumut; menyelenggarakan 

pertemuan kepada para calon mitra potensial dengan mengangkat satu topik khusus baik yang 

sifatnya event seperti yang dilakukan oleh lembaga anggota seperti PKPA dengan kegiatan 

Festival Film dan Teater Anak, pertemuan Yayasan Holiana untuk memperkenalkan program 

pemberdayaan kepada calon mitra potensial di Nias, dan KKSP dengan memperkenalkan 

program inklusi sosial anak dan remaja jalanan di kota Medan. Strategi ini cukup berhasil untuk 

mendorong realisasi komitmen dari para calon mitra perusahaan.  

Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:  

- PT Coca Cola Foundation, The Body Shop Indonesia, PT Bank Sumut secara aktif selalu 

hadir dalam match making dialog yang diinisasi oleh tim task force Sumatera Utara  

- Kemitraan berupa sponsorship untuk kegiatan Festival Film dan Teater Anak yang antara 

PKPA dengan beberapa perusahaan yaitu Neko-neko Roti untuk penyediaan snack dan 

pemberian trophy, Faber Castel dengan pemberian paket hadiah, begitupun dengan 

Tupperware Indonesia memberikan paket hadiah, PT Tirta Sibayakindo dan Aris Jaya 

Advertising memberikan dukungan trophy bagi pemenang, PT Bank SUMUT dalam 

bentuk media publikasi. PT Amal Tani berkontribusi memfasilitasi komunitas masyarakat 

(desa Amal Tani yang berada di daerah pedalaman dan cukup terisolir) sebanyak 15 

orang untuk hadir dalam kegiatan festival. Perusahaan memfasilitasi dari mulai 

transportasi, konsumsi, bahkan akomodasi bagi komunitas. Begitupun dengan Smile, 

SFD, Teater O yang bersedia bekerjasama dengan PKPA sebagai badan pelaksana 

kegiatan. Dan tidak kalah penting adalah kalangan media massa seperti DAI TV, RRI, 

kabarmedan.com, harian analisa, matatelinga.com, ceritamedan.com, hariancentral.com 

menjadi media patner dalam mempromosikan kegiatan perlindungan anak khususnya 

festival film dan teater anak Sumatera Utara 2017. Begitupun PARFI yang berkontribusi 

pada penyerahan cendramata bagi pemenang dan menyampaikan bahwa semua peserta 

yang menang adalah artis-artis muda Indonesia yang masuk kancah perfilman 

profesional.  

- Menguatnya komitmen untuk program kemitraan. PT Coca-Cola Foundation bersedia 

bekerjasama untuk program sponshorship kegiatan yang bersifat event, The Body Shop 

berkomitmen untuk mempertemukan tim Task Force dengan owner perusahaan yaitu PT 

LOREAL, PT Bank Sumut telah memasukan program yang diajukan oleh anggota KKSP 

untuk taman bacaan bagi anak komunitas dalam agenda program CSR PT Bank SUMUT 

untuk tahun 2017 dan proposal sudah dimasukan untuk tahun 2018 menawarkan untuk 

pengembangan program “Ruang Publik yang Aman untuk Anak dan Perempuan” serta 

program “Digital Parenting bagi staf PT Bank SUMUT dan masyarakat” di Sumatera 

Utara. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa dari program yang telah dilaksanakan ini ada sejumlah 

hasil yang telah diperoleh dan juga peluang di masa depan yang dapat dimanfaatkan untuk 

penguatan dan perluasan kemitraan antara LSM dan perusahaan. Sejumlah hasil yg lebih 

tinggi bahkan telah mulai dicapai yaitu:  

- Task Force dan anggota Konsil LSM di Sumut telah berhasil menahan pengesahan 

Raperda CSR yang isinya tidak berorientasi pada penerapan CSR yang sesungguhnya. 

Dalam Raperda ini, CSR dipandang sebagai proyek semata-mata, sehingga dikuatirkan 
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tidak akan memberikan manfaat ke komunitas terdampak secara khusus dan kepada 

masyarakat luas secara keseluruhan. 

- Dengan membangun kemitraan dengan perusahaan, maka semua anggota Konsil LSM di 

Sumut yang merupakan anggota task-force termotivasi untuk memperkuat kepatuhan 

pada Standar Minimal Akuntabilitas LSM dengan saling membantu antar anggota melalui 

forum belajar Bersama dan saling memperkuat dalam mengurus dokumen kelembagaan 

organisasi sebagai syarat kepatuhan LSM pada hukum.  

- Munculnya rintisan kerjsa sama dengan perusahaan di Sumut yang awalnya kurang 

tertarik untuk mengembangkan model CSR yg berorientasi jangka panjang dalam 

program-program CSR mereka menjadi tertarik untuk mencoba dengan memulai 

program development seperti di Bank Sumut yg mulai mengembangkan community 

development, PT. Agrincourt yang mengembangkan pertanian nanas, PT Tirta 

Sibayakindo yang mengembangkan program rumah baca dan edukasi. 

Dengan mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang ke depan dapat ditindaklanjuti adalah 

sebagai berikut: 

1) Sekretariat dapat mengembangkan model simpul belajar anggota Konsil LSM yang lebih 

operasional seperti yang dilakukan di Sumut. Melalui pelaksanaan kegiatan di daerah, organisasi 

anggota terdorong untuk berupaya memenuhi standar minimal akuntabilitas yang ditetapkan 

dan terbangun kerjasama yang positif antara organisasi yang sudah memenuhi standar 

akuntabilitas dengan organisasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimal tersebut. 

Model ini dapat direplikasi di beberapa daerah yang lain dengan prasyarat membutuhkan 

kepemimpinan yang kuat dari salah satu anggota di daerah tersebut 

2) Melakukan pendokumentasian pembelajaran baik dari program kemitraan di daerah secara 

komprehensif agar dapat digunakan untuk penyusunan panduan program kemitraan yang dapat 

direplikasi di daerah lain.  

3) Sekretariat perlu mengembangkan panduan pengembangan kerjasama LSM dengan perusahaan 

yang lebih mudah diterapkan dan dipahami terutama terkait dengan sejauh mana, bagaima,a, 

atau dalam bentuk apa LSM dapat bekerja sama dengan perusahaan yang teridikasi terlibat 

dalam perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. 

 

Bagi LSM anggota di daerah peluang yg dapat dimanfaatkan ke depan terutama di Jawa Timur 

adalah:  

1) Ada dua perusahaan yang membuka peluang untuk ditindaklanjuti yaitu 1)  PT Holcim untuk 

kegiatan assessment lanjutan oleh KPI Jatim tentang isu perempuan muda di sekitar area 

industry. 2) PLN PJB UP- Brantas yang terbuka bagi task force Jatim untuk menyusun konsep 

tentang program pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup. Paramitra salah satu 

yang berminat untuk menindaklanjutinya. 

2) Bank Indonesia membuka peluang untuk lanjutan kerjasama dengan IdFos untuk tindak lanjut 

dari pengurangan kemiskinan melalui optimalisasi budidaya bawang merah untuk direplikasi di 

daerah lain. 

 

Di Sumatera Utara, peluang yang tersedia adalah: 

1) Dari kegiatan yang sifatnya sponsorship, mitra perusahaan mengetahui kapasitas dan 

akuntabilitas dari anggota Konsil dalam hal ini PKPA sehingga menawarkan lanjutan kerjasama 
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berupa sponshorship untuk tahun 2018 di acara yang sama  PT Tirtasibayakindo dan Tupperware 

Indonesia, POLMED USU, PARFI SUMUT, PT Amal Tani, PT Bank Sumut untuk program promosi 

digital perenting bagi karyawan PT Bank SUMUT dan masyarakat SUMUT serta promosi ruang 

publik yang ramah anak dan perempuan, CGV selaku perusahaan dalam industri film 

menawarkan kerjasama untuk penayangan film-film yang dikompetisikan, Faber Castle lebih 

lanjut menawarkan program kelanjutan untuk issu edukasi bagi anak dan remaja dan Neko-neko 

menawarkan program bagi anak dan lingkungan, DAI TV menawarkan komitmen untuk 

mempromosikan program perlindungan anak.   

 

Meski ada sejumlah peluang, juga ada tantangan yang perlu diperhatikan ke depan yaitu  

1) masih ada persepsi negative perusahaan tentang LSM karena media-media komunikasi positif 

dari LSM slama ini kurang efektif.  

2) batasan Kode Etik Konsil LSM untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan perusak lingkungan 

dan pelanggar HAM membatasi gerak LSM anggota dalam membangun kerja sama seperti di 

Sumut.  

3) Tidak adanya guidelines atau panduan dasar dalam membangun kemitraan antara OMS dan 

sektor bisnis, membuat sebagian anggota maju mundur ketika akan mencoba sebuah penjajakan 

kemitraan. Karena sejatinya membangun sebuah kemitraan membutuhkan tahapan awal sampai 

dengan proses terjadinya kemitraan.  

4) Turn over atau pergantian orang di dalam perusahaan. Hal ini berdampak pada proses 

pengembagan kemitraan yg sudah berkalan. Seperti yang terjadi dengan program rumah baca 

yang diajukan KKSP dan sudah masuk dalam RUPS tahun 2017, karena terjadi perubahan yang 

signifikan dalam susunan orang di tim CSR dan pimpinan/pengambil keputusan perusahaan, 

mengakibatkan program tersebut tidak mendapatkan kejelasan sampai saat ini. 

 

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ke depan adalah adalah: 

- Kegiatan kemitraan ini dapat dijalankan dengan membangun cross cutting issue seperti issu 

gender, perlindungan anak dan lingkungan ternyata bisa saling diintegrasikan.  

- Sekretariat Konsil LSM bersama anggota perlu duduk bersama untuk meredefenisikan ulang 

gerakan membangun kemitraan dengan pendekatan fundraising dan pendekatan advokasi. 

- Konsil LSM dapat berkontribusi dalam mencari solusi dan strategi yang terbaik dalam menjaga 

komitmen dari sektor bisnis yang sudah berhasil diadvokasi dan sudah kemitraan baik kemitraan 

yang bersifat program atau konsultan/fasilitator.   

- Perlu dirumuskan secara cepat Perubahan strategi dalam pelaksanaan program ketika terdapat 

kendala dan situasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

- Kemitraan dengan sektor bisnis tidak harus dengan perusahaan menengah ke atas, tapi juga bisa 

dengan perusahaan-perusahaan kecil dan tidak hanya dilihat diorientasikan dari sisi uang/dana 

akan tetapi segala sumberdaya apapun. 

- Menjaga keberlangsungan kemitraan sangat perlu kendatipun tidak ada komitmen kerjasama 

salah satunya dengan melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial organisasi 

maupun menyampaikan perkembangan program 
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Advokasi kebijakan dan Pengembangan Jaringan 

APBN untuk penguatan CSO: tindak lanjut riset APBN 
Advokasi yang dilakukan tahun 2017 ini adalah tindak lanjut dari program yang telah dilakukan tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2016 Konsil LSM bekerjasama dengan INFID melakukan penelitian tentang 

Pembiayaan Negara Bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Hasil penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan gambaran tentang pola pendanaan dan mengusulkan rekomendasi kebijakan 

bagi pemerintah agar lebih akuntabel dan demokratis dalam pengalokasian dana bagi LSM. Kajian ini 

juga akan menjadi baseline bagi berbagai pihak yang berkontribusi pada perubahan demokratisasi di 

Indonesia. Sebagai sebuah baseline untuk advokasi hasil penelitian ini masih memerlukan 

pendalaman lebih lanjut karena kesimpulan yang didapatkan belum mampu menjawab tujuan dari 

penelitian ini. Oleh karena itu dilakukan beberapa langkah untuk memperdalam hasil penelitian 

sebagai dasar yang kuat untuk melakukan advokasi yaitu : 

a. Pembentukan tim studi di Sekretariat Konsil. Tim ini diperlukan untuk melakukan pengkajian 

lebih lanjut dari studi yang dihasilkan sebelumnya berbasis pengalaman dari penggunaan dana 

APBN untuk kegiatan-kegiatan LSM. Tim inti terdiri dari sekertariat Konsil LSM yaitu Direktur dan 

Manager Program. Untuk memperkuat hasil penelitian tim sekretariat melibatkan pihak yang 

berkompeten dan memiliki ketertarikan untuk melakukan advokasi pada isu ini yaitu 

Muhammad Firdaus, staf ahli Seknas ASSPUK dan Hartoyo, Direktur Ourvoice menyatakan 

kesediannya untuk bergabung dalam tim advokasi anggaran APBN untuk penguatan organisasi 

masyarakat sipil  

b. Penyelenggaraan rangkaian diskusi regular. 

Tujuannya untuk mengkaji setiap skema model penganggaran APBN untuk CSO dan 

merumuskan rencana advokasi terhadap hasil kajian yang dilakukan. Rangkaian diskusi sudah 

telaksana sebanyak 5 kali pertemuan dengan tim lengkap dan 2 kali di tingkat tim internal 

Sekretariat. Hasil dari pertemuan ke-1 adalah pembentukan tim pendalaman studi dan advokasi, 

pertemuan ke-2 menghasilkan rekomendasi pendalaman skema pendanaan 

hibah/bansos,swakelola dana perwalian dan kemitraan, pertemuan ke-3 menghasilkan 2 usulan 

model advokasi yaitu model trust fund untuk demokrasi dan mendorong skema pendanaan yang 

ada agar pengelolannya lebih transparan dan akuntabel, diskusi ke-4 menghasilkan rencana 

untuk pendalaman studi tentang demokrasi trust fund dengan menghubugi sejumlah pihak 

seperti kedutaan maupun donor dari negara-negara yang memiliki skema trust fund untyuk LSM, 

dan diskusi ke-5 adalah penusunan kerangka riset yang trust fund dari dana APBN untuk 

pembangunan demokrasi. Sementara itu di tingkat internal tim sekretariat juga dilakukan 

pertemuan sebelum pertemuan dengan tim untuk mempelajari kembali dokumen hasil 

penelitian dan memberikan beberapa catatan untuk penajaman dan diskusi yang ke-2 adalah 

untuk finalisasi pengajuan proposal riset Trust Fund untuk pembangunan demokrasi ke CPDE 

c. Lobby sekaligus penggalian informasi dari pihak pemerintah dan donor.  

Kegiatan ini merupakan langkah selanjutnya dari hasil pendalaman studi hasil rekomendasi dari 

pertemuan tim advokasi yang ke-3 dan ke-4 tentang model pendanaan Trust Fund untuk 

pembangunan demokrasi ini. Sejauh ini sudah sejumlah pihak dihubungi untuk mendalami hal ini 

yaitu Kemendagri, Bappenas, Kedutaan Jerman, FES Jerman, Kedutaan Inggris. Dari sejumlah 

pihak tersebut yang terealisasi adalah pertemuan dengan Kemendagri secara informal dan 

komitmen waktu dari Bappenas dan FES Jerman untuk mendiskusikannya pada pertengahan 
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Januari 2018. Sedangkan kontak person dari pihak kedutaan Jerman dan Inggris yang berhasil 

dihubungi tidak bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut karena tidak memahami tentang model 

pendanaan ini di negara mereka. Hasil dari pertemuan dengan Kemendagri menghasilkan 

beberapa informasi penting terkait dengan skema democratic trust fund yang sebenarnya sudah 

pernah digulirkan oleh Bappenas sejak tahun 2010 dan diserahkan kepada Kemendagri untuk 

dirumuskan lebih lanjut, namun karena tidak adanya asistensi yang memadai dari pihak-pihak 

yang memahami konsep ini membuat Kemendagri kebingungan dan justru timbul resistensi di 

internal Kemendagri yang seolah-olah menganggap konsep ini dari asing yang tidak sesuai 

dengan kondisi Indonesia. Akhirnya ide democratic Trust Fund dari Kemendagri diserahkan 

kepada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM dan saat ini tidak diketahui tindak 

lanjutnya.   

d. Pengembangan tim advokasi APBN. 

Pengembangan tim advokasi ini dilakukan dengan menindaklanjuti komunikasi dengan INFID 

sebagai mitra Konsil LSM yang pernah terlibat dalam pelaksanaan kajian Pembiayaan Negara 

Bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Melalui diskusi dengan INFID diperoleh informasi 

bahwa advokasi trust fund lebih kompleks dari yang dibayangkan karena dana trust fund 

sejatinya tidak bisa berasal dari dana APBN murni, tapi harus ada kontribusi dana dari pihak 

swasta dan mutlak harus menggandeng sektor perbankan sehingga target advokasinya akan 

meluas, advokasi yang masih memungkinkan adalah development fund yang memang murni 

berasal dari APBN sehingga sasaran advokasinya hanya pihak pemerintah terutama Kementerian 

Keuangan dan Bappenas. Untuk tindak lanjut rencana advokasi ini, INFID bertugas untuk 

menjajaki kemungkinan dukungan dari TIFA bagi kegiatan advokasi ini.   

Peluang dari advokasi APBN untuk pembangunan demokrasi ini adalah: 

- Perubahan iklim di pemerintah yang lebih terbuka dengan LSM mempermudah komunikasi 

dengan sasaran advokasi yaitu pemerintah dalam membangun ide dana APBN untuk CSO dalam 

rangka pembangunan demokrasi 

- Pemerintah melalui Bappenas sudah pernah menggulirkan konsep democratic trust fund 

walaupun kemudian tidak jelas tindak lanjutnya tapi setidaknya ide ini bukan hal yang baru 

sama sekali di kalangan pemerintah. 

- Terbangunnya komunikasi yang baik dengan pemerintah khususnya Kementerian dalam Negeri 

yang memiliki peran dalam struktur pemerintahan dalam penguatan ormas membuka peluang 

bagi Konsil LSM untuk dapat mempengaruhi system pembinaan yang selama ini dilakukan oleh 

Kemendagri kepada ormas agar lebih akuntabel dan mendukung pada pengembangan situasi 

yang kondusif bagi LSM untuk bertumbuh secara sehat dan kuat seperti yang ingin dicapai oleh 

Konsil LSM Indonesia  

Tidak ada hambatan yang berarti dalam advokasi ini, selain perlunya dukungan pendanaan untuk 

advokasi yg membutuhkan waktu panjang. Tantangan lain yang mungkin dihadapi ke depan adalah 

tahun 2018 akan menjadi tahun politik dan akan berlanjut s.d 2019 sehingga kemungkinan besar 

perubahan prioritas pemerintah ke depan bisa menjadi tantangan tapi bisa juga berubah menjadi 

peluang. 

Untuk itu, sejumlah langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung agar advokasi ini bisa berhasil 

adalah: 
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- Perlu menemukan konsep yg lebih cocok, apakah Trust fund atau development fund agar 

sasaran advokasi dapat diperjelas dengan melakukan kajian dan pengumpulan infomrasi 

lanjutan seperti melakukan diskusi lebih lanjut dengan Bapenas dan Kemendagri  

- Mulai membuka komunikasi dengan melakukan lobby ke Kementerian Koordinator politik 

hukum dan HAM untuk mengetahui perkembangan ide democratic trust fund yang sudah 

digagas Kemendagri dan Bappenas.   

Riset dan Kampanye CSO SI (Peluncuran laporan 2015 dan penyusunan 

laporan 2016) 
Program ini secara garis besar terbagi atas 2 bagian: 1) Peluncuran Laporan CSO SI untuk tahun 2015 

yang dikerjasamakan dengan Australian Volunteer International (AVI) dan, 2) Penyusunan laporan 

CSO SI untuk tahun 2016 yang didukung oleh MSI USAID. Berikut adalah uraian masing-masing 

kegiatan tersebut: 

a. Launching laporan 2015 

Kegiatan ini dilakukan pada 9 Maret 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta dalam diskusi Speakers 

Events dengan tema: Citra Publik Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atas dukungan MSI dan 

AVI. Tema di atas diangkat dengan mempertimbangkan trend melemahnya kepercayaan publik 

kepada OMS salah satunya pada tahun 2015, Edelman Trust Barometer menyatakan bahwa 

tingkat kepercayaan publik kepada LSM menurun dari 73% di tahun 2014 menjadi 64% di tahun 

2015. Tingkat kepercayaan publik kepada LSM juga merupakan yang paling rendah 

dibandingkan dengan institusi lainnya: bisnis 70%, media 68% dan pemerintah 65%. Jika melihat 

tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 tingkat kepercayaan kepada LSM masih lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemerintah yaitu kepada LSM 73% sementara pemerintah 53%. 

Acara ini dibuka oleh Ketua KPN Konsil LSM dan Country Representative AVI, Jonathan Hunter, 

dan menghadirkan 4 orang pembicara: Rustam Ibrahim (Penulis), Suryani S. Motik, (Wakil Ketua 

KADIN), Ramah Handoko, (Direktur Pendidikan dan Humas, KPK), La Ode Ahmad P. Balombo 

(Direktur Ormas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam 

Negeri) dimoderatori oleh Peter Van Tujil (Senior Advisor, Partnerships for Governance Reform 

Indonesia). Peserta yang hadir berjumlah 40 orang berasal dari kalangan LSM internasional dan 

nasional, komunitas donor, filantropi, lembaga-lembaga bilateral, kedutaan, universitas, dan 

media. 

Diskusi terkait isu ini berlangsung cukup dinamis, karena ada banyak tanggapan yang 

disampaikan peserta terkait laporan Indeks keberlanjutan OMS yang dipublikasikan, dan juga 

respon atas bagaimana kondisi citra LSM secara riil. Coverage media terhadap acara ini juga 

cukup besar, karena ada sekitar 10 link berita yang memuat acara ini. Setidaknya, kampanye isu 

tentang pentingnya Keberlanjutan LSM menjadi wacana publik meski masih terbatas. Tidak 

adanya perencanaan dan dukungan untuk kampanye lebih lanjut dari MSI atas hasil indeks ini, 

merupakan salah satu tantangannya. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depan ketika membuat 

Indeks keberlanjutan CSO lagi agar Indeks ini berguna dan menjadi rujukan baik oleh komuntias 

CSO, pemerintah maupun pihak lainnya.  

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : 
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1. Adanya publikasi dari CSO SI 2015 untuk laporan Asia terutama Indonesia ke publik. Kegiatan 

ini dimuat dibeberapa surat kabar online salah satunya Harian Suara Karya. 

2. Adanya masukan dari peserta diskusi untuk memastikan atas sustainibilitas LSM ke 

depannya, bahwa peserta yang ada sepakat tentang peran LSM yang sangat penting dalam 

masyarakat, namum memang LSM masih harus berbenah khususnya dalam meningkatkan 

citra public tentang hasil nyata dari kerja mereka melalui publikasi di media online dan mesia 

lainnya 

3. Adanya promosi Kode Etik dan Standar Minimal Akuntabilitas LSM yang diinisasi oleh Konsil 

LSM.  

4. Terbangunnya komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah untuk mendorong 

terbukanya peluang kerjasama yang didasari dengan mekanisme yang akuntabel 

Secara umum dapat dikatakan isu akuntabilitas LSM terpublikasi secara lebih luas ke sejumlah 

kalangan, terutama perusahaan dan pemerintah sehingga lebih mempermudah membangun 

hubungan dengan para pihak tersebut untuk kepentingan advokasi dan pengembangan 

program Konsil LSM ke depannya.  

b. Laporan CSO SI 2016 

Penyusunan laporan CSO SI 2016 dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: Riset, 

Pemilihan panelis/ahli, Pertemuan panel ahli, Menyusun laporan, Editor melakukan review 

laporan dan skor, Menterjemahkan laporan Negara ke bahasa Indonesia, Launching laporan.  

1. Riset yang dilakukan oleh penulis (Rustam Ibrahim). Riset ini dilakukan dengan studi 

dokumen dan pengumpulan data empiris di Yogyakarta dan Sumbar melalui FGD dan 

wawancara. Kedua lokasi ini dipilih secara acak, karena tidak ada perbedaan yang 

signifikan dalam kondisi LSM di Jawa dan Sumatra. Namun memang penjangkauan 

terhadap LSM di Indonesia tengah dan bagian timur masih sangat kurang dalam proses 

ini. Informasi yang mewakili kondisi Indonesia bagian tengah diwakili oleh situasi di NTT, 

yang disampaikan oleh salah satu expert dari Kupang, Hipolitus Mawar. Sementara dari 

Indonesia Timur terutama Malukud an Papua, tidak masuk dalam pembahasan Indeks 

ini. 

2. Pemilihan panelis/ahli. Ada 12 orang yang masuk dalam panelis, yaitu Benny Susetyo 

(KWI), Rumadi Ahmad (NU), Meutia Ghani Rahman (Akademisi), Khamid Istakhori (SBSI), 

La Ode Ahmad, (Kemendagri), Tuti Alawiyah (AUSAID), Ani Wusari (IKa-Grant making), 

Eryanto Nugroho (praktisi Hukum), Frans Toegimin, Lily Pulu, Hipolitus Mawar, Dina 

Lumbantobing (LSM). Di samping itu ada observer yang diidentifikasi yaitu Frank Furler 

dari USAID. 

3. Pertemuan panel ahli. Pertemuan dilakukan pada 8 Maret 2017, di Hotel Akmani, 

Jakarta. Dihadiri oleh 9 dari 12 panelis dan 1 observer. Ada 3 orang panelis yang tidak 

hadir yaitu Benny Susatyo, Anik Wusari dan Tuti alawiyah. Pertemuan ini difasilitasi oleh 

Lusi Herlina dan Sugiharto dari Konsil LSM Indonesia.  

4. Menyusun laporan. Penulisan laporan dilakukan oleh pak Rustam Ibrahim sebagai 

peneliti sekaligus penulis. Draf 1 laporan dikirimkan ke editor, dan revisi dilakukan dua 

kali, dimana hasil revisi akhir adalah versi final dari penulis dan selanjutnya difinalkan 

oleh tim editor.  
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5. Editor melakukan review laporan dan skor. Proses review ini dilakukan oleh tim editor 

terhadap hasil laporan draft 1 dan 2mengkonfirmasi hasil skor dan juga data lain yang 

mendukung.  

6. Menterjemahkan laporan Negara ke bahasa Indonesia dan Launching laporan belum 

dilakukan karena laproan final dari MSI belum tersedia sampai dengan akhir 2017.  

Hasil dari penyusunan laporan ini masih sampai level draf dimana secara ringkas 7 dimensi yang 

dinilai memiliki skor sebagai berikut: 

- Dimensi legal environment (lingkungan hukum) mendapat score rata-rat 4.30 sama dengan 

skor tahun sebelumnya 4.3 

- Dimensi organization capacity (kapasitas organisasi) mendapat score rata-rata 3.93 lebih 

tinggi dari score tahun sebelumnya 3.8  

- Dimensi financial vialibility (kemampuan finansial) mendapat score rata-rata 4.62 meningkat 

dari score sebelumnya 4.5 

- Dimensi financial vialibility (kemampuan finansial) mendapat score rata-rata 3.53 menurun 

dari score sebelumnya 3.6  

- Dimensi service provision (penyediaan layanan) mendapat score rata-rata 3.87 menurun dari 

scoare sebelumnya 3.9  

- Dimensi infrastructures (prasarana) mendapatkan score rata-rata 4.14 menurun dari score 

sebelumnya 4.3 

- Dimensi public image (citra publik) mendapatkan score rata-rata 4.33 sama dengan score 

sebelumnya 4.3  

- Score rata-rata yang diperoleh adalah 4.1  

Rencananya jika indeks sudah tersedia sebagai laporan final, proses kampanyenya akan 

diintegrasikan ke dalam sejumlah kampanye isu CSO yang menjadi agenda Konsil LSM 2018. 

Tantangan dari penyusunan Indeks untuk 2016 adalah tidak cukup memadainya informasi yang 

mendalam terkait dengan kondisi CSO Indonesia secara umum, sehingga indeks ini belum dapat 

digunakan secara lebih optimal sebagai bahan advokasi. Metodologi yang terbatas hanya 

melalui pertemuan ekspert membuat tidak semua kondisi CSO di Indonesia benar-benar 

terpotret. Juga tidak semua expert yang diundang dapat mengkaitkan antara konteks local 

dengan konteks nasional sehingga pandangannya yang berkonteks local sangat mempengaruhi 

perubahan skor. Proses finalisasi di pihak donor (MSI) atas laporan yang sudah masuk sangat 

lambat sehingga ketika laporan ini direlease sudah kehilangan momentumnya.  

Terkait beberapa persoalan dan tantangan di atas, hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan 

adalah: 

- Ahli yang diundang dalam panel ahli menguasai konteks local dan nasional  

- Ada keterwakilan yang memadai dari wilayah-wilayah di Indonesia yang menyebar  

- Respon atas laporan yang telah dimasukan jangan telalu lama agar tidak kehilangan 

momentum ketika dipublikasikan  

- Konsil LSM menggunakan data ini sebagai bahan advokasi ke pemerintah  

Pada akhir tahun 2017, lanjutan proyek penyusunan indkes keberlanjutan CSO 2017 telah 

disepakati dengan FHI360 sebagai donornya. Untuk persiapan itu, selain melengkapi urusan 

administrasi ke FHI360 juga telah dilakukan persiapan awal yaitu berdiskusi dengan Sugi 
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(mantan Manager Program) yang mengetahui persis proses penyusunan indeks ini. Beliau 

bersedia untuk membagikan dokumen-dokumen penting terkait metodologi pelaksanaan 

indexing ini. Tindaklanjutnya akan dimulai Januari 2018 oleh Manager Program.  

Pengembangan Koalisi CSO untuk Advokasi UNGP on Business and Human 

Right 
Pengembangan Koalisi CSO untuk Advokasi United National Guidence Princple (UNGP) on Bussines 

and Human Right merupakan kerja sama Konsil LSM dengan ICCO Cooperatioan yang berdurasi 

selama 1 tahun dimulai Agustus 2017 dan akan berakhir Juli 2018. Program ini dilakukan di tingkat 

nasional dan daerah. Tujuan program ini adalah memperkuat peran CSO sebagai komponen penting 

yang mendorong pemerintah dan sector bisnis untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di 

Indonesia. Selain itu, itu ini merupakan isu lanjutan program Konsil LSM sebelumnya didukung oleh 

ICCO Cooperation tentang HAM dalam bisnis pada tahun 2014-2015. Oleh karena itu, posisi program 

ini sebenarnya untuk mengisi substansi kemitraan yang telah terbangun antara LSM dan perusahaan 

terutama di 2 provinsi yang sebelumnya menjadi wilayah program yaitu di Sumbar dan Sultra. 

Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan di tingkat nasional dan inisiasi awal di tingkat daerah lokasi 

program: Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara yg sudah dilakukan selama 5 bulan (Agustus-

Desember 2017 ini) mengacu pada 3 output program yaitu 1) Terbentuknya koalisi strategis dari 

berbagai kegiatan jaringan di tingkat nasional dan provinsi dengan agenda lobby mengintegrasikan 

Prinsip-prinsip UNGP ke dalam rencana aksi nasional HAM bersama perseorangan yang mewakili 

insitusi/lembaga/perusahaan, 2) Terlaksananya pelatihan tentang UNGP dan TOT Monitoring 

Implementasi UNGP dalam praktik bisnis dan kebijakan negara dan 3) Meningkatnya performance 

dan akuntabilitas Konsil LSM Indonesia 

Kegiatan dan hasil dari program ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemetaan CSO Nasional yang bekerja di tema HAM dan Bisnis dan pemetaan Koalisi/MSF di 2 

provinsi (Sumut/Sumbar, dan Sultra) untuk koalisi di tingkat Provinsi, serta orientasi program. 

Pemetaan yang dilakukan di tingkat nasional menghasilkan daftar calon organisasi koalisi yang 

memiliki fokus pada isu binis dan HAM, ada 14 organisasi yang berhasil ditelusuri yaitu ELSAM, 

INFID, IHCS, LBH APIK. ECPAT, PBHI,KPI, WALHI,HUMA , IGJ,HRWG, YLBHI, YAPPIKA, AJI selain 4 

organisasi anggota Konsil di wilayah Jabodetabek yaitu PIRAC, LP3ES, CIMSA dan Seknas 

ASSPUK. Dari 14 organisasi tersebut berdasarkan pertemuan orientasi program dipilih beberapa 

organisasi saja yang akan ditindaklajuti untuk menjadi koalisi yaitu ELSAM, INFID, HRWG, dan 

YLBHI. Sementara itu di tingkat daerah di Sulawesi Tenggara, ada beberapa organisasi yang 

terlibat dalam penyusunan Perda CSR yang sementara waktu dapat dipetakan sebagai calon 

anggota koalisi yaitu ALPEN, SP, Totalitas Yacinta, GAMAL, PUSPAHAM. Di Sumatera Barat, ada 

forum CSR tetapi tidak diketahui perkembangan kondisi terakhir sehingga untuk sementara 

waktu yang dapat dipetakan akan menjadi anggota koalisi adalah anggota Konsil LSM Sumbar (di 

bawah KPMM) yaitu Kabisat, Totalitas, PKSW, PKBI, LP2M, PAHAM, dan P3SD. Pemetaan lebih 

lanjut akan dilakukan oleh ALPEN SULTRA dan KPMM setelah pertemuan orientasi.   

 

Pertemuan Orientasi program yang terlaksana pada tanggal 22-23 September 2017 di Hotel 

Sofian Betawi, Jakarta yang menghadirkan peserta dari tim sekertariat dan juga perwakilan dari 
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Sumatera Barat yaitu Alison, Direktur KPMM, dan Sulawesi Tenggara yaitu Hasmida, Direktur 

ALPen SULTRA. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal yaitu : 

- Terbangunnya pemahaman bersama antara tim sekertariat dan tim Sulawesi Tenggara dan 

Sumatera Barat mengenai Logical Frame Work Program yang akan dijalankan yang disusun 

berdasarkan logika teori perubahan 

- Adanya kesepakatan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan seperti penyepakatan 

mekanisme pelaporan, mekanisme pengelolaan keuangan, mekanisme komunikasi dan 

koordinasi. 

- Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut dari masing-masing wilayah. 

 

Tingkat Nasional :  

- Menerjemahkan UNGP: 25-27 September 2017. 

- Menyebarkan ke perwakilan dan anggota Konsil, 28 September 2017. 

- Konsolidasi dengan 4 anggota Konsil di Jakarta, 3 Oktober 2017. Kalau pun tidak bergabung 

setidaknya mereka paham prinsip UNGP.  

- Kunjungan informal ke ELSAM, Komnas HAM, dan INFID, 4-6 Oktober 2017. (Jika mereka tidak 

bisa bergabung maka akan dijadikan tim ahli).  

- Negosiasi ke ICCO tentang perubahan fokus kegiatan agar lebih menfokuskan di daerah, minggu 

ke-2 bulan Oktober 2017 

- Persiapan training untuk review literature, pertemuan expert dan modul training: Oktober-

November 2017 

Sulawesi Tenggara  

- Persiapan program di internal ALPEN. 

Termasuk dengan teman-teman pengecara 

yang bisa mendukung program kegiatan, 

rencananya tanggal 28 September 2017 

- Pembahasan terkait koordinator program 

dengan Ketua Konsi LSM Sultra di tanggal 2 

Oktober 2017. 

- Orientasi program dengan anggota Konsil 

LSM, sekaligus mengupdate anggota Konsil 

yang aktif di Sultra, kegiatan ini dijadwalkan 

pada 6 Oktober 2017. 

- Minggu ke-2 Oktober 2017, kegiatannya yaitu 

identifikasi CSO, jurnalis, dan akademisi, 

termasuk calon peserta daerah. 

- Update kegiatan ke sekertariat Konsil pada 

minggu ke-4 Oktober 2017 2017 

Sumatera Barat  

- Pemetaan organisasi, kantor dan sekretariat 

KPMM, dijadwalkan akhir bulan September- 

awal Oktober 2017. 

- Melakukan pertemuan dengan MA KPMM di 

akhir September. 

- Serah terima dengan eksekutif lama di awal 

Oktober. 

- Melakukan pemetaan CSO yang konsen 

terkait isu UU di minggu ke-2 Oktober 2017. 

- Mengundang CSO, jurnalis, dan akdemisi 

dalam pertemuan di minggu ke-3 Oktober 

2017. 

- Menghubungi forum CSR kembali di minggu 

ke-4 Oktober 2017. 

 

 

b. Informal meeting dengan CSOs di masing-masing isu (HAM dan Bisnis) 

Informal meeting dengan CSOs dilakukan selama bulan Oktober 2017. Beberapa organisasi yang 

dikunjungi oleh Konsil LSM Indonesia yang juga dijajaki sebagai koalisi strategis adalah ELSAM, 

INFID, Komnas HAM sesuai dengan yang direncanakan pada pertemuan orientasi. Berdasarkan 

pertemuan tersebut pertemuan informal berkembang ke beberapa pihak yang lain yang juga 

memiliki focus pada isu bisnis dan HAM seperti Universitas Tri Sakti, Prakarsa, dan IGCN. Hasil 

dari pertemuan informal tersebut adalah: 



 

20 
 

- Diperolehnya gambaran tentang kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan oleh masing-

masing organisasi berserta koalisinya terkait dengan isu bisnis dan HAM, rencana ke depan 

yang akan dilakukan oleh tiap LSM dan GAP yang belum dilakukan oleh organisasi-organisasi 

yang dikunjungi. 

- Kesimpulan sementara dari gambaran yang diperoleh yaitu: 

➢ Sebagian besar organisasi bekerja di tingkat nasional melakukan sosialisasi ke UNGP ke 

pemerintah dan perusahaan multinasional, belum ada yang menggarap UMKM sebagai 

sector bisnis. 

➢ Di tingkat daerah organisasi di atas melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah, 

perusahaan, CSO dan masyarakat yang terkena dampak terutama daerah yang menjadi 

lokasi proyek.  

➢ Belum ada rencana pengembangan instrument due diligent terhadap sektor bisnis 

kecuali INFID dan Kemenkumham yang berencana membuat instrument terkait sektor 

minerba  

➢ Belum ada organisasi yang mengkaji keterkaitan antara UNGP dengan CSR *  

➢ Belum ada Formulasi kampanye yang cukup kuat di semua sektor bahwa ketika 

perusahaan mengadopsi HAM dan Bisnis tidak membuat mereka rugi justru mendorong 

keberlanjutan untuk perusahaan 

➢ Sektor BUMN dan UMKM belum menjadi target sosialisasi program organisasi-organisasi 

yang dikunjungi. 

- Berdasarkan hasil tersebut diputuskanlah focus target pengembangan koliasi advokasi UNGP 

Konsil LSM pada sektor UMKM karena sektor ini yang belum diisi oleh organisasi-organisasi 

yang focus pada isu bisnis dan HAM. Disamping itu alasan pentingnya adalah sebagian 

anggota Konsil LSM memiliki dampingan UMKM sehingga harapannya program ini juga 

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggota Konsil LSM.  

c. Semiloka nasional: Penyusunan Strategi Lobby dan Advokasi Nasional terkait UNGP dan RAN 

Bisnis dan HAM. 

Kegiatan semiloka nasional dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2017 di Hotel Akmani 

mengangkat tema PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PANDUAN 

TENTANG BISNIS DAN HAM (UNGP ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS) DI SEKTOR BISNIS 

UMKM. Kegiatan ini dihadiri oleh 37 orang peserta dari kalangan pemerintah, Komnas HAM, 

jaringan UMKM dan pengusaha, ICCO, LSM jaringan, dan anggota Konsil LSM di Jabodetabek. 

Pembicara yang hadir dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Dirjen Hukum dan HAM 

Kementerian Hukum dan HAM, Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri, KADIN, 

ELSAM, Perwakilan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, akademisi dari 

UKM Centre UI dan kalangan bisnis dari Women Preneur dengan moderator dari Komnas HAM 

dan ASSPUK.  

Hasil dari kegiatan ini adalah: 

1. Adanya gambaran serta analisis dari para pemangku kepentingan di isu bisnis dan HAM baik 

pemerintah, sector bisnis dan komunitas CSO, tentang penerapan UNGP di Indonesia dan 

RAN Bisnis dan HAM serta perkembangan.  

➢ Bahwa di tingkat kementerian sekarang sudah ditunjuk focal point untuk 

mensosialisasikan tentang prinsip Bisnis dan HAM yaitu dari Kementerian 

Koordinator Ekonomi.  
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➢ Bahwa di tingkat internasional desakan agar UNGP didorong untuk lebih mengikat 

ke semua sektor bisnis menjadi treaty binding sehingga menjadi lebih kuat 

dorongannya, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang menyetujui dengan 

catatan bahwa dapat melaksanakannya tidak dalam waktu dekat 

➢ Bahwa di tingkat nasional sudah ada RAN Bisnis dan HAM namun kekuatannya yang 

tidak mengikat di seluruh Kementerian membuat pengaruhnya terbatas dan 

kecenderungan dari pimpinan negara yang tidak ingin menambah aturan-aturan 

yang dianggap dapat menghambat berjalannya bisnis dan HAM membuat 

kemungkinan lahirnya PP atau Perpres kecil yang dimungkinkan adalah panduan. 

2. Adanya peluang yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri agar Konsil LSM 

memberikan masukan-masukan terkait dengan sektor UMKM untuk mengisi draft Panduan 

yang sedang disusun di tingkat pemerintah yang direspon oleh Konsil dengan menyampaikan 

hasil poin-poin rekomendasi dari Semiloka kepada Kementerian Luar Negeri pada akhir 

tahun lalu. 

3. Adanya rumusan strategi koalisi CSO untuk advokasi implemetasi UNGP dan RAN Bisnis dan 

HAM pada sektor bisnis UMKM di tingkat nasional dan daerah dengan memfokuskan pada 

peran masing-masing pihak  

➢ Pemerintah Nasional diharapkan dapat menjalankan peran merumuskan dan 

membuat regulasi tentang perlindungan, penghormatan, dan pemulihan; membuat 

guideline prinsip HAM dan Bisnis; diseminasi di tingkat pemerintah nasional dan 

daerah; melakukan pengawasan guideline dan implementasi HAM&Bisnis bersama 

lembaga negara (Komnas HAM dan Komnas Perempuan); melibatkan para pihak 

dalam membuat regulasi dan guideline (prinsip-prinsip HAM & Bisnis) dengan 

melibatkan CSO, universitas, Asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, dan Media. 

➢ Pemerintah daerah: memasukkan isu-isu UNGP dalam program dan kegiatan 

instansi pemerintah, memutuskan peraturan daerah yang terkait pelaksanaan UNGP 

dalam bisnis/UMKM 

➢ Assosiasi Pengusaha dan Perbankan (Kadin, Apindo, GAPMI, IWAPI, GAPKI, RSPO, 

IGCN, dan Perbankan) menjalankan peran untuk mengimplementasikan UNGP dan 

regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, mensosialisasikan UNGP dan regulasi 

pada anggota asosiasi. 

➢ Masyarakat (UMKM dan para pendamping UMKM menjalankan peran 

mengimplementasikan prinsip-prinsip UNGP HAM dan bisnis pada usaha mereka; 

Membuat SOP Etik bisnis (contoh GTP: Good Tenun Practice). 

➢ CSO (Konsil LSM Indonesia,ASPUK, YLKI, PRAKARSA, INFID, ELSAM, HRWG): 

Mendorong dan mengawal lahirnya regulasi (legally binding); melakukan 

pendampingan terhadap UMKM, terkait UNGP yang meliputi: diseminasi, 

penyadaran, asistensi, fasilitasi, monev dan pembelajaran); mengembangkan dan 

memperkuat UMKM dengan praktek Bisnis berbasis HAM; membentuk koalisi 

bersama untuk mendorong praktek HAM & Bisnis di nasional dan daerah. 

➢ Universitas  menjalankan peran melakukan research terkait bisnis dan HAM, 

Capacity building dan mengembangkan tehnologi terapan berbasis HAM. 

➢ Media/ Jurnalis berperan dalam publikasi terkait UNGP HAM Bisnis; dan 

memonitoring pelaksanaan UNGP 
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d. Aktif dalam lobby terkait RUU CSR dan kebijakan lain yang terkait Bisnis dan HAM 

Terkait dengan kebijakan RUU CSR hal yang dilakukan oleh tim sekretariat adalah melakukan 

lobby kepada anggota DPD RI untuk memperoleh draft terakhir RUU CSR dan mendapatkan 

gambaran situasi terakhir pembahasan draft tersebut. Dari hasil lobby ini diperolah beberapa 

hasil yaitu: 

- Informasi tentang pembahasan RUU CSR yang masuk proglegnas dan diusulkan di DPR tidak 

jadi diteruskan karena mendapatkan banyak penentangan dari berbagai kalangan baik dari 

pengusaha maupun kalangan CSO terkait dengan kebijakan prosentase sekian persen dari 

keuntungan yang harus dialokasikan untuk program CSR yang berlaku untuk semua sektor 

bukan hanya industry ekstraktif  

- Salinan Draft RUU CSR usulan dari DPD menggunakan istilah yang berbeda yaitu RUU 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang isinya tidak hanya mengikat pada sektor 

bisnis tapi semua organisasi berbadan hukum dengan beberapa ketentuan. Secara garis 

besar RUU ini justru menguntungkan pihak perusahaan karena ada ketentuan pidana 

kepada siapa saja yang ingin mengakses dana tersebut di luar perencanaan yang dibuat oleh 

perusahaan.   RUU tersebut sudah final pembahasannya di tingkat DPD dan sekarang sudah 

diserahkan ke Baleg untuk diproses masuk ke Prolegnas 

 

Berdasarkan situasi tersebut maka focus advokasi tidak diarahkan untuk mengawal RUU TJSL 

sebagai pengganti RUU CSR kendatipun beberapa isinya kontroversial, focus lobby diarahkan 

kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menegah untuk menyusun panduan terkait implementasi prinsip bisnis dan 

HAM yang sedang disusun untuk sektor UMKM. Hasil yang didapatkan dari lobby ini antara lain : 

- Kementerian Luar Negeri membuka peluang seluas-luasnya dan berjanji mengakomodir 

masukan dari Konsil LSM untuk panduan prinsip bisnis dan HAm untuk sektor UMKM. 

Kemenlu merekomendasikan Konsil untuk terlibat dalam kegiatan yang diinisiasi oleh 

Kemenlu bekerjasama dengan OXFAM untuk pembahasan panduan bisnis dan HAM sebagai 

representasi dari sektor UMKM melengkapi gap yang selama ini masih kosong.  

- Kemenlu juga membuka peluang bekerjasama dengan Konsil LSM dengan menyediakan 

narasumber dengan pembiayaan dari APBN untuk hadir mengisi kegiatan di Sumatera Barat 

dan sharing budget untuk kegiatan dialog public di Sulawesi Tenggara 

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Deputi Restrukturisasi Usaha 

terdorong untuk melakukan sosialisasi tentang Bisnis dan HAM di jaringan UMKM yang 

berada di bawah binaannya dan membuka peluang untuk Konsil memberikan masukan 

untuk dimasukan ke dalam materi pembinaan kepada UMKM.   

 

Konsil juga melakukan lobby dengan KADIN (UMKM) yang teridentifikasi sebagai KADIN yang 

focus pada pengembangan UMKM. Hasilnya adalah KADIN mengenal Konsil LSM sebagai 

organisasi yang memiliki perhatian terhadap sektor UMKM sehingga KADIN mengundang Konsil 

LSM Indonesia untuk hadir dalam acara tea panel yang sebenarnya diperuntukan hanya untuk 

anggota KADIN. Pada acara tersebut Sekretariat Konsil LSM yg diundang mengajak ASPPUK 

untuk ikut serta guna memperluas jaringan dan hal ini mendatangkan respon positif baik dari 

ASSPUK maupun KADIN.   
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e. Keikutsertaan aktif dalam dialog multi pihak bersama pemerintah, perusahaan, dan CSO, dan 

terlibat di jaringan global (GRI) 

Pada tingkat nasional Konsil LSM terlibat dalam dua kali diskusi multipihak yang diselenggarakan 

oleh Indonesian Global Compact Network (IGCN), diskusi dengan RSPO dan CCPHI. Hasil dari 

dialog multipihak tersebut adalah: 

- Dikenalnya Konsil dalam forum-forum multipihak tersebut sebagai salah satu organisasi 

yang memiliki focus pehatian pada masalah bisnis dan HAM khususnya sektor UMKM 

sehingga Konsil selalu diinformasikan untuk terlibat dalam diskusi yang mereka 

selenggarakan. 

- Forum dialog multipihak tersebut mempertemukan Konsil dengan pihak-pihak yang memiliki 

focus yang sama sehingga terbuka peluang untuk menjadi koalisi strategis maupun taktis 

dalam advokasi kebijakan yang terkait bisnis dan HAM. 

- Forum multipihak tersebut menjadi sarana untuk lobby kepada pihak pemerintah seperti 

peluang yang ditawarkan oleh OXFAM agar Konsil mengisi gap yang kosong di sektor UMKM 

adalah salah satu hasil dari lobby yang dilakukan pada saat pertemuan multipihak yang 

diselenggarakan oleh IGCN.   

- Forum multipihak yang diselenggarakan oleh CCPHI menghasilkan peluang kerjasama Konsil 

LSM dengan KEHATI yang saat ini masih pada tahap komunikasi awal penjajagan focus 

masing-masing organisasi  

- Pada tingkat internasional, Konsil LSM mendaftarkan menjadi anggota tetap Global Report 

Inisiative (GRI) sebagai sebuah sebuah standar internasional bersifat independen yang 

membantu mempertemukan unsur bisnis, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk 

mengkomunikasikan isu secara bersama. Selama ini Konsil menjadi anggota tidak tetap yang 

hanya memperoleh mendapatkan update dari bulletin mereka. Saat ini Konsil sedang dalam 

proses untuk menjadi anggota tetap agar mendapatkan hak untuk mendapatkan akses 

informasi yang lebih banyak dan dilibatkan secara aktif dalam pertemuaan-pertemuan yang 

diselenggarakan oleh GRI 

 

f. Pertemuan-pertemuan koalisi di tingkat nasional 

Pertemuan di tingkat nasional baru satu kali terlaksana sebagai sarana konsolidasi anggota 

Konsil LSM untuk menjadi tim inti advokasi Bisnis dan HAM di sektor UMKM. Hasil dari 

pertemuan ini adalah adanya tim inti yang akan melakukan advokasi Prinsip Bisnis dan HAM di 

tingkat nasional. Tim ini terdiri dari para perwakilan anggota dari Konsil LSM wilayah 

Jabodetabek yaitu ASPPUK, PIRAC, PKPA liason Jakarta, CIMSA. Anggota koalisi ini kemudian 

berkembang dengan tambahan dua orang anggota dan calon anggota yaitu SAPA Institute dan 

Suara Kita.  

 

Tingkat Provinsi 

Kegiatan di tingkat Provinsi pada tahun 2017 masih terbatas pada konsolidasi anggota Konsil di 

wilayah Sumbar dan Sultra selain host yang dipilih mengenai program ini dan penandatanganan 

Kontrak antara Sekertariat Konsil LSM dengan host kegiatan yaitu KPMM untuk wilayah 

Sumatera Barat dan ALPEN untuk wilayah Sulawesi Tenggara.  Pelaksanaan kegiatan baru akan 

dimulai tahun 2018.     
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g. Review literature (untuk penyusunan modul dan panduan monitoring UNGP) 

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Training UNGP. Untuk mempersiapkan modul 

training yang sesuai dengan kebutuhan Konsil LSM dan tema spesifik advokasi ke depan, Konsil 

LSM melakukan literature review yang dibantu oleh Ani Sulystiani sebagai literature reviewer. 

Dua kali diskusi dilakukan untuk persiapan penyepakatan kerangka dan pembahasan hasil 

review. Hasil ini menjadi bahan rujukan dalam penyusunan modul dan juga dimasukan dalam 

bacaan peserta sebagai materi/bahan rujukan fasilitator dan peserta dalam training. Review 

literature ini dilakukan selama 2 minggu pada bulan Oktober 2017. 

 

h. Lokakarya tim ahli (melibatkan Elsam dan INFID dan LSM lain yang focus pada isu HAM dan 

bisnis) 

Kegiatan ini terselenggara oleh Sekretariat Konsil LSM pada tanggal 1 November 2017 di Pop 

Hotel, Jakarta yang menghadirkan sejumlah pakar di bidangnya yang terlibat dalam penyusunan 

RAN Bisnis dan HAM yaitu Ono Suryono dari Komnas HAM, Wahyu Wagiman Direktur ELSAM, 

John Darmawan dosen Universitas Indonesia fakultas ekonomi dan Bisnis yang juga merupakan 

anggota dari Bussines and Human Right Working Group (BHRWG), Moh. Firdaus Staff ahli 

ASPPUK, dan Suroto, Direktur YSKK sebagai organisasi pendamping UMKM. Hasil dari 

pertemuan tersebut adalah adanya masukan-masukan penting terkait substansi dan metode 

dengan training serta bahan lain yang diperlukan untuk mendukung rencana advokasi Konsil 

LSM ke depan. Masukannya adalah sebagai berikut : 

- Perlu adanya assessment sebelum training untuk mengetahui apakah syarat minimal 

pengetahuan dasar instrumen HAM yang telah diratifikasi harus sudah dipahami oleh 

peserta atau belum.  

- Perlu menyampaikan materi tentang pengenalan tentang karakteristik UMKM, situasinya 

saat ini, dampak yang terjadi ketika prinsip-prinsip UNGP diterapkan ke sektor UMKM, 

benefit yang dapat diperoleh.  

- Perlu menentukan skala dan sektor UMKM yang menjadi focus karena sektor UMKM sangat 

luas. Pilihannya adalah UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai produksi skala besar 

atau UMKM mandiri.   

- Perlu juga memperhatikan edukasi pasar UMKM agar UMKM terdorong untuk 

meningkatkan kualitas produknya, termasuk juga mentaati prinsip bisnis dan HAM  

- Perlu menaruh perhatian pada akses permodalan perbankan sebagai salah satu upaya untuk 

mendorong sektor UMKM dapat termotivasi memenuhi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM  

- Kemungkinan untuk merumuskan format training menjadi lokalatih agar hasil dari training 

ini menjadi tools atau panduan monitoring yang bisa digunakan dalam menilai UMKM yang 

kemudian hasilnya dari monitoring dibahas pada training selanjutnya. 

- Perlu dilakukan survey untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan 

oleh UMKM yang ada selama ini sebagai role model dan acuan UMKM yang memenuhi 

standar minimal dari prinsip-prinsip UNGP on Bussines and Human Right. 

 

i. Penyusunan modul training (mencakup penyusunan draf, lokakarya pembahasan, dan uji 

coba modul)  

Modul Training ini disusun oleh 2 orang di tim Secretariat Konsil LSM sebagai panduan bagi 

fasilitator dalam memfasilitasi training. Modul tersebut disusun melalui 3 kali diskusi di tim 

internal dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari para ahli dan hasil studi literature. 



 

25 
 

Setelah tersusun, modul dikirim ke fasilitator training yaitu ibu Kiswara, dari ICCO untuk diberi 

masukan.  

 

Hasil dari rangkaian proses ini adalah adanya modul Training Meningkatkan Pemahaman Atas 

Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM dan RAN Bisnis dan HAM Untuk Bisnis yang 

Bertanggungjawab di Sektor UMKM. Draft modul setelah training ini perlu difinalisasi dari segi isi 

dan format dengan mempertimbangkan masukan dari fasilitator utama dari ICCO.   

 

j. Pelaksanaan Pelatihan UNGP on BHR di Sektor Bisnis UMKM 

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 15-17 November 2017 di Hotel Akmani 

dirangkaikan dengan kegiatan Semiloka yang diselenggarakan sehari sebelumnya. Fasilitator 

utama dari training ini sedianya adalah Ibu Kiswara dari ICCO, namun karena pada hari H karena 

kondisi kesehatannya, maka kemudian digantikan dengan Program Officer dari ICCO, Esti 

Nuringdyah dengan asisten fasilitator Serlyeti Pulu dan Fitriani Sunarto dari tim sekertariat 

Konsil LSM Indonesia. Peserta dari training ini berjumlah 11 orang terdiri dari 5 orang dari 

organisasi anggota Konsil LSM di Jabodetabek dan Jabar (PIRAC, ASSPUK, PKPA kantor Jakarta, 

Our Voice, dan Sapa Institute), 3 orang dari Sulawesi Tenggara (ALPEN Sultra, Yascita dan 

Yayasan Gamal), dan 3 orang dari Sumatera Barat (KPMM, Lp2M dan P3SD Sumbar). 

Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini adalah Andi Mutaqien dari ELSAM yang 

memberikan materi tentang Pengenalan dan Pemahaman UNGP dan RAN Bisnis dan HAM dan 

Suroto dari YSKK yang memberikan materi tentang Pengenalan dan analisis tentang Sektor 

Bisnis UMKM. 

 

Hasil yang dicapai dari penyelenggaraan training tersebut adalah: 

1. Adanya peningkatan pemahaman peserta tentang UNGP. 

2. Adanya peningkatan pemahaman peserta tentang RAN Bisnis dan HAM. 

3. Adanya peta tentang sector UMKM di Indonesia. 

4. Adanya hasil analisis tentang peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan UNGP di 

sektor UMKM baik tingkat nasional maupun daerah. 

5. Adanya rumusan strategi advokasi dalam mendorong implemebtasi UNGP di sektor UMKM 

di tingkat nasional dan daerah sebagai berikut : 

Tingkat Nasional  

➢ Penajaman rumusan rekomendasi hasil semiloka  

➢ Audiensi dengan Kemenlu 

➢ Dokumen Review  aturan-aturan kebijakan yang mengatur UMKM 

➢ Menyusun lobby kit ( position paper)  

➢ Audiensi , lobby dan negosiasi ke pemerintah 

➢ Audiensi , lobby dan negosisasi ke 3 Deputi Kemenkop 

➢ Lobby ke asosiasi ke pengusaha UMKM  

➢ Media Briefing  

➢ TOT Monitoring  

➢ Monitoring Penyiapan UNGP  

Sulawesi Tenggara  

➢ Memperluas koalisi CSO di daerah 

➢ Diskusi tematik 
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➢ Talkshow 

➢ Lobby  

➢ Dialog Publik  

➢ Assesment prinsip-prinsip UNGP di UMKM dampingan anggota Konsil di Sultra  

 Sumatera Barat  

➢ Diseminasi UNGP di lembaga anggota KPMM 

➢ Audiensi stakeholder 

➢ Diksusi Publik  

➢ Talkshow di radio atau TV local  

➢ Pelatihan Monev UNGP  

➢ Monev Monitoring UNGP  

 

Peluang yang telah terbuka dalam implementasi program ini dan perlu ditindaklnajuti adalah: 

- Terbangunnya komunikasi yang baik antara Konsil LSM dan Kementerian Luar Negeri dan 

membuka peluang yang cukup besar untuk Konsil LSM dapat berkontribusi dalam 

penyusunan panduan Bisnis dan HAM yang sedang disusun oleh Pemerintah.  

- Terbukanya peluang untuk melakukan kolaborasi dalam sosialiasi UNGP di luar daerah 

program dengan Kementerian Luar Negeri selain dari tawaran yang sudah diberikan untuk 

wilayah Sumatera Barat dan Sultra.  

- Terbangunnya komunikasi yang baik dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah memberikan Konsil LSM peluang untuk dapat memberikan masukan dalam 

materi/modul pembinaan UMKM dibawah binaan Kementerian Koperasi dan UMKM.  

- Terbukanya peluang untuk Konsil LSM memberikan masukan dalam materi/modul 

pembinaan UMKM dibawah pengelolaan KADIN.  

- Terbangunnya komunikasi yang baik dengan jaringan organisasi yang memiliki perhatian 

pada isu bisnis dan HAM memungkinkan terjadinya kegiatan yang sifatnya kolaboratif 

seperti yang ditawarkan oleh OXFAM atau yang dilakukan bersama dengan PKPA untuk 

sosialisasi CRBP. 

 

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program adalah : 

- Inisiatif Integrasi Prinsip Bisnis dan HAM di sektor bisnis UMKM adalah suatu inisiatif baru, 

sehingga literature atau contoh tentang bagaimana hal ini diimplementasikan di Negara lain 

juga masih terbatas.  

- Luasnya skala dan sektor UMKM membuat focus advokasi belum spesifik dan masih harus 

dipertajam. 

- Kesibukan anggota tim advokasi di tingkat nasional yang membuat rencana pertemuan 

regular tim yang ke Kementerian Koperasi dan UMK waktunya harus diudur.    

- Belum terbangun komunikasi dengan pihak media, sehingga coverage media massa terkait 

isu ini masih kurang. Kemungkinan karena dianggap belum memiliki nilai berita. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program ini ke depan sehingga dapat 

mencapai tujuan advokasi adalah: 

- Menindaklanjuti tawaran dari Kemenlu, Kemeterian Koperasi dan UMK dan OXFAM untuk 

berkontribusi dalam penyusunan panduan Bisnis dan HAM di sektor UMKM. 

- Menentukan sektor atau skala UMKM yang akan menjadi focus advokasi. 
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- Melakukan kajian khusus untuk sektor UMKM agar dapat diidentifikasi praktik-praktik baik 

sebagai role model implementasi UNGP di sektor UKM.  

- Melakukan lobby dan pelibatan para pihan yang berimbang antara pemeritah dengan para 

pelaku atau asosisasi pengusaha UMKM agar panduan yang dihasilkan dapat benar-benar 

diimplementasikan. 

- Membangun komunikasi dengan media melalui media briefing maupun kunjungan ke media 

untuk memberikan informasi terkait urgensi dari implementasi Bisnis dan HAM di sektor 

UMKM.  

Pengembangan jaringan  
Konsil LSM terlibat dalam sejumlah jaringan di tingkat nasional dan internasional. Tujuan 

keterlibatan dalam jaringan ini lebih untuk memperluas dukungan atas isu yang digarap oleh Konsil 

LSM dan juga terlibat bersama organisasi-organisasi lain dalam mengadvokasi isu-isu yang terkait 

dengan kepentingan LSM atau OMS secara umum. Keterlibatan Konsil LSM di 2 level ini dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Tingkat Nasional. Konsil LSM tergabung dalam 3 jaringan nasional Koalisi Kebebasan Berserikat 

(KKB), CPDE Indonesia (untuk isu akuntabilitas LSM dalam pembangunan), dan Pokja Masyarakat 

Sipil untuk Financial Action and Task Force (FATF) yaitu jaringan baru CSO yang akan mengawal 

penerapan aturan kebijakan keuangan internasional yang akan berdampak pada CSO.  

o KKB. Pada tahun 2017, KKB tidak banyak berkegiatan karena sejak disahkannya UU 

Ormas pada tahun 2013, KKB yg dikoordinir oleh Yapika, lebih banyak melakukan 

pemantauan penerapan UU ini. Pada tahun 2017, berkenaan dengan dikeluarkannya 2 

PP dari UU Ormas, Konsil LSM terlibat dalam salah satu diskusi KKB sebagai narasumber, 

terkait apa dampak pemberlakuan PP no. 58/2016 dan PP 59/2016 bagi OMS. Selain itu, 

Konsil LSM juga ikut menyebarluaskan informasi-informasi terkait UU Ormas dan 

belakangan menjadi Perpu Ormas dan dampaknya bagi kebebasan berserikat dan 

berkumpul. Ke depan, KKB akan memfokuskan pada advokasi pengesahan RUU 

perkumpulan dan sejumlah RUU terkait LSM dan tidak lagi memfokuskan pada advokasi 

Perpu Ormas secara khusus.  

o CPDE Indonesia. CPDE Indonesia adalah bagian dari jaringan global yang membicarakan 

tentang pembangunan yang efektif, sebagai implementasi dari Istanbul Principles. Dalam 

jaringan ini, Konsil LSM merupakan salah satu anggota working grup yang saat ini 

dikoordinir oleh Indies. Aktifnya kembali jaringan ini dimulai bulan Maret 2017 (sejak 

2014 tidak aktif) setelah difasilitasi oleh CPDE Asia Tenggara untuk melakukan 

konsolidasi sebagai bagian dari persiapan pertemuan CPDE Global di Thailand pada April 

2017. Konsil LSM mencoba mengaktifkan jaringan ini melalui pelibatan dalam kegiatan 

yang terkait dengan isu akuntabilitas seperti dalam diskusi tentang Global Standard on 

CSO Accountability bersama Katja dari ICSC Jerman pada Juli 2017 lalu. Namun 

sayangnya, jaringan ini tidak dapat melakukan satupun dari rencana tindak lanjut yang 

disepakati pada Maret 2017 tersebut. Hal ini dikarenakan kurang aktifnya coordinator 

yang telah dipilih dalam lokakarya Maret 2017 lalu. Faktanya koordinator tidak berasal 

dari organisasi yang memahami isu akuntabilitas LSM secara utuh. Jaringan ini juga 

masih lebih mengedepankan pencapaian dan kontribusi sektoral organsiasi dalam 

pembangunan dan hampir tidak membicarakan bagaimana mereka sebagai aktor 



 

28 
 

pembangunan ini memastikan pembangunan berlangsung efektif karena mereka 

akuntabel dalam menjalankan program-programnya. Ke depan, Konsil LSM akan tetap 

membutuhkan jaringan ini untuk mengembangkan kerja sama dengan Global Standard, 

oleh karena itu, pengembangan jaringan ini akan menjadi salah satu agenda dalam 

perencanaan penguatan jaringan tahun 2018.  

o Pokja Masyarakat Sipil untuk FATF. Jaringan ini baru diinisiasi di akhir tahun 2017, 

sebagai respon atas bergabungnya Indonesia ke dalam FATF dimana salah satu agenda 

utamanya adalah pengawasan kepada CSO sebagai salah satu organisasi yang dianggap 

berkaitan dengan transaksi keuangan internasional yang beresiko tinggi mendukung 

terorisme dan pencucian uang. Pokja ini ke depan akan mengawal penerapan aturan ini 

agar dapat diterapkan secara tepat dan proporsional oleh pemerintah dan tidak malah 

membatasi gerakan masyarakat sipil. 

 

Dari keterlibatan ini, hasil yang dapat diperoleh Konsil LSM adalah semakin dikenalnya Konsil 

LSM sebagai salah satu jaringan nasional yang bekerja untuk memperkuat CSO terutama isu 

akuntabilitasnya, dan juga ikut terlibat dalam upaya penguatan posisi OMS di hadapan 

pemerintah untuk memperjuangkan ruang kebebasan berorganisasi. Dalam salah satu diskusi 

KKB yang dihadiri oleh pihak Kemendagri, mereka langsung mengenali Konsil LSM sebagai 

organisasi yang membicarakan akuntabilitas LSM.  

 

b. Tingkat Global. Konsil LSM terlibat dalam jaringan di tingkat global sebagai anggota dari  Civicus, 

Global Standard, GRI, dan CPDE Global. 

o Civicus. Keterlibatan Konsil LSM sebagai anggota dimulai pada awal tahun 2017 dan ke 

depan. Sebagai hasilnya, Konsil LSM dapat mengikuti diskusi di tingkat global tentang 

perkembangan isu-isu CSO, terlibat dalam pemilihan Board Civicus pada Agustus lalu, 

dan memberikan masukan untuk Renstra 3 tahunan Civicus. Pada tahun 2017 ini juga, 

Konsil LSM diundang untuk terlibat dalam inisiatif global melakukan assessment nasional 

tentang CSO di Indonesia, dan saat ini Konsil LSM sedang menunggu proses administrasi 

yang sedang dilakukan oleh Civicus untuk memulai kegiatan pada awal 2018.   

o Global Standard. Inisiatif ini merupakan salah satu inisiatif global sebagai respon 

komunitas internasional terhadap menyempitnya ruang bagi CSO yang ada saat ini 

(shrinking spaces). Konsil LSM terlibat dalam inisiatif GS ini dimulai pada bulan April 

2017 di kegiatan “Stakeholder Meeting on Added Value and Usability in the Asian 

Context” di New Delhi, India. Program Globar Standard for CSO Accountability ini 

merupakan program dari Accountable Now, sebuah program inisiatif dari International 

Civil Society Center (ICSC) yang berkedudukan di Berlin. Program ini memiliki 9 mitra 

yang berasal dari jaringan-jaringan CSO di dunia yang memiliki fokus pada penguatan 

akuntabilitas CSO di masing-masing wilayahnya. Nine Partners –merupakan julukan dari 

9 jaringan CSO yang terlibat dalam proyek ini yaitu: Accountable Now (Jerman), VANI 

(India), ACFID (Australia), BCSDN (Balkan dan Turki), Inter Action (Amerika), QUaM 

(Uganda), Viwango (Kenya), CCC (Kamboja), dan Rendir Quentas (Amerka Latin dan 

Karibia). Konsil LSM Indonesia merupakan peserta yang diundang di luar dari 9 mitranya, 

karena telah memiliki inisiatif tentang peningkatan akuntabilitas LSM di Indonesia, sama 

dengan inisiatif yg dikembangkan jaringan ini.  
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Di forum itupula Konsil LSM ditawarkan untuk menjadi salah satu anggota dalam inisiatif ini. 

Konsil LSM adalah satu-satunya organisasi dari Asia Tenggara yang terlibat sampai saat ini. 

Tindak lanjut dari pertemuan di India tersebut, advisor program dari Global Standard 

mengunjungi Konsil LSM dan mendiskusikan keterlibatan Konsil LSM lebih jauh dalam 

inisiatif ini. Konsil LSM sendiri merasa perlu terlibat dalam inisiatif ini untuk memperkuat 

dukungan dari komunitas internasional tentang pentingnya akuntabilitas LSM yang saat ini 

masih menjadi tantangan cukup besar di Indonesia. Secara umum, Konsil LSM dan Global 

Standard memiliki kesamaan pandangan dalam hal akuntabilitas LSM. Pada tingkat tertentu 

saling melengkapi dan saling belajar. Konsil LSM mengadopsi salah satu standard penting 

dari GS yang menjadi standard ke-8 dari SMA LSM (versi revisi) yaitu berorientasi pada 

dampak positif jangka panjang. Manfaat lain dari keterlibatan dalam jaringan ini adalah 

adanya komitmen GS untuk mendukung Konsil LSM dalam melakukan penguatan kapasitas 

kepada anggota-anggotanya untuk meningkatkan penerapan SMA LSM sehingga 

kepercayaan public kepada LSM meningkat. Saat ini, Konsil LSM dan GS masih 

mendiskusikan disain program yang akan dikembangkan bersama ke depan.  

o GRI. Konsil LSM baru mendaftar sebagai anggota koalisi ini pada Oktober lalu, dan masih 

menunggu approval. Tujuan keterlibatan dalam jaringan ini adalah untuk mengikuti 

perkembangan diskusi di tingkat global tentang isu kemitraan LSM dan perusahaan 

dalam pembangunan, dan juga untuk memperluas kerja sama dan dukungan dari pihak 

luar ke Konsil LSM untuk pengembangan program-program dan keorganisasiannya.  

o CPDE Global. Pada tahun ini, tidak banyak kegiatan yang dilakukan, namun Konsil LSM 

berkontribusi dalam berbagi pengalaman baik bagaimana keterlibatan Konsil LSM dalam 

bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan layanannya kepada public. Sharing 

pengalaman ini akan diterbitkan oleh CPDE dalam terbitan tahunan mereka. Di samping 

itu, Konsil LSM juga menerima undangan untuk memasukkan proposal terkait penguatan 

peran CSO di Indonesia. Konsil LSM mengajukan usulan untuk mendukung riset kecil 

untuk memperdalam hasil riset sebelumnya terkait APBN untuk CSO lanjutan yang 

diperlukan dalam mengembangkan ide trust fund untuk demokrasi. Saat ini, proposal 

tersebut masih dalam proses penilaian kelayakannya dan belum ada pengumuman hasil.  

 

Selain itu Konsil LSM juga terlibat dalam kampanye Global Standard 

#DinamicAccountability di Civbil Society Week 2017 tanggal 6 Desember lalu yang 

dipusatkan di Suva, Fiji. Konsil LSM melalui FB fan page dan melibatkan seluruh anggota 

pengguna media social facebook, ikut meramaikan kampanye global akuntabilitas LSM 

melalu hastag di atas.  

 

Hasil yang diperoleh dari keterlibatan Konsil LSM di jaringan tingkat global adalah semakin 

dikenalnya Konsil LSM sebagai jaringan yang bekerja di isu akuntabilitas LSM dan 

memperjuangkan kebebasan berorganisasi OMS di Indonesia. Civicus dan CPDE 

menghubungi Konsil LSM ketika ada peluang keterlibatan dalam program mereka di 

Indonesia atau pendanaan yang diperuntukkan bagi Negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia. Global Standard juga berkomitmen untuk mendukung Konsil LSM ke depan dalam 

program bersama untuk penguatan akuntabilitas LSM di Indonesia, dengan memperluas 

manfaat bagi LSM-LSM lain terutama yang bergabung dalam jaringan CPDE Indonesia.  
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Penguatan kapasitas LSM Anggota  
Penguatan kapasitas LSM anggota dan perwakilan Konsil LSM di daerah pada tahun 2017 hanya 

mengacu pada proyek-proyek yang sudah direncanakan sehingga tidak ada acuan khusus untuk 

melihat sejauh mana kegiatan pada tahun ini berkontribusi pada perencanaan strategis organisasi. 

Sejumlah kegiatan yang dilakukan selama tahun ini merupakan kegiatan yang telah dibiayai oleh 

proyek (FF dan ICCO). Kegiatan-kegiatan terkait penguatan kapasitas ini adalah sebagai berikut:  

Training-training  
a. Training Keuangan untuk Board dan Sekretariat.  

Training ini dilakukan selama 3 hari pada bulan Agustus 2017 di Padang yang melibatkan 10 LSM 

anggota Konsil LSM di Sumbar, Riau, dan Bengkulu, dan 3 lembaga lain yang bukan anggota 

Konsil LSM yang berlokasi di Sumbar yaitu PBT, Jemari Sakato, dan YCM Mentawai. Total 

keseluruhan peserta sekitar 26 orang termasuk 3 orang panitia sekaligus peserta dari secretariat 

Konsil LSM. Pelatihan ini difasilitasi oleh Mario Ginting, dari Penabulu.  

 

Tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

Direktur eksekutif dan board dalam mengawasi keuangan organisasi. Kegiatan ini muncul 

sebagai respon atas masih lemahnya peran Direktur Eksekutif dan Board dalam mengawasi 

keuangan lembaga karena ketidakmampuannya menyusun peraturan keuangan, membaca 

laporan keuangan, memastikan SOP keuangan dipatuhi oleh semua elemen di dalam organisasi. 

 

Training ini sangat interaktif dan memberi ruang diskusi dan praktek yang memadai. Hasilnya 

adalah para peserta dapat memperoleh pengetahuan dasar untuk memahami keuangan 

organisasi sebagai bekal melakukan pengawasan keuangan organisasi. Meski demikian waktu 

pelatihan 3 hari masih tergolong singkat bagi para pimpinan ini, terutama karena sebagian besar 

tidak memiliki kemampuan dasar terkait keuangan. Oleh karena itu, diperlukan media lain ke 

depan seperti tips pemantauan keuangan untuk para direktur dan board yang ditulis secara 

popular dan disebar secara regular di milis Konsil LSM agar dapat membantu mereka melakukan 

tugas dan perannya. 

 

b. Training Keuangan on-line kerja sama dengan YBIE (Juni-Des) 

Kegiatan training keuangan on-line kerjasama Konsil LSM dan YBIE baru dilakukan tahun ini. 

Pembicaraan untuk menyepakati training ini telah dimulai sejak Maret 2017, namun pembuatan 

disain training ini cukup lama sekitar 3 bulan, sehingga baru dimulai awal Juli 2017. Training 

online ini menggunakan platform go to webdinar. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk 

dukungan Sekertariat Konsil LSM untuk anggota, diutamakan pada mereka yang belum 

memenuhi standar akuntabilitas secara penuh agar meningkat kapasitasnya. Training ini semula 

direncanakan dilakukan selama 3 bulan (Juli-September), namun sampai saat ini baru 

berlangsung 10 kali pertemuan dari 13 kali pertemuan yang direncanakan. Oleh karena itu 

jadwal diperpanjang sampai dengan Januari 2018.  

 

Peserta yang terlibat dalam pelatihan online ini sebanyak 11 orang yang berasal dari anggota 

Konsil LSM yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh tim fasilitator dari YBIE.  

Training ini difasilitasi secara bergantian oleh 3 orang fasilitator: Evi, Hadi, dan Tristanto. Hasil 

yang diharapkan dari training ini yaitu Anggota Konsil LSM mampu mengelola keuangan 
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organisasi sesuai PSAK 45 dan standar minimal akuntabilitas LSM terkait keuangan dan 

meningkatnya kapasitas pengelola keuangan dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan 

keuangan sesuai dengan PSAK 45 dan standar minimal akuntabilitas LSM. Terkait hasil dari 

training ini belum dapat diaukur karena belum dilakukan evaluasi. Evaluasi yang rencananya 

akan dilakukan setelah selesai seluruh rangkaian training di bulan Februari 2018. 

 

Ada sejumlah faktor yang mendukung kelancaran kegiatan ini di antaranya yaitu: karena ada 

kebutuhan dari peserta, maka komitmen keterlibatan cukup tinggi. Sejumlah organisasi yang 

terlibat sebagai peserta, memiliki fasilitas pendukung internet dan komupter yang memadai 

namun demikian, ada juga sejumlah hambatan yang dihadapi yaitu: 

- Kendala teknis dalam pemilihan aplikasi online yang semula akan menggunakan basis 

webinar menggunakan platform gotowebinar dalam pelatihan keuangan dasar secara 

online sehingga waktu pelatihan harus diundur sampai tim YBIE dapat memperbaikinya.  

- Agenda di YBIE cukup padat pada bulan Oktober dan November membuat penundaan 

pada jadwal training yang telah disepakati.  

- Transisi dari Project Officer ke Program Manager sempat membuat komunikasi dengan 

YBIE sempat terhambat, manajemen YBIE beberapa kali lupa untuk mengirimkan 

informasi pelaksanaan training kepda manager program yang baru sehingga harus 

diingatkan. 

Beberapa rekomendasi yg perlu ditindaklanjuti untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan training 

keuangan online di periode ini adalah: 

1. Penyepakatan kembali jadwal training yang harus diselesaikan pada periode awal tahun 

2018.  

2. Melakukan evaluasi kepada peserta training agar dapat diambil pembelajarannya untuk 

masukan perbaikan jika akan melakukan kegiatan yang serupa 

Pengembangan situs crowdfunding Bersama Berdaya  
 

a. Pengembangan situs crowdfunding BersamaBerdaya.com  

Situs ini diinisiasi pada tahun 2016 untuk menjadi strategi alternative bagi Konsil LSM Indonesia 

dan LSM anggotanya melakukan kegiatan fundrishing berbasiskan penggalangan dana 

masyarakat secara digital (digital crowdfunding). Konsil KLSM bersama Basic Ludo telah 

menggagas ide ini sejak awal tahun 2016 dan selanjutnya disepakati sebagai salah satu program 

unggulan yang dimintakan dukungan ke Ford Fundation tahun 2016-2017. Harapannya 

pengembangan situs selesai di tahun 2016 dan mulai beroperasi melakukan penggalangan dana 

di tahun 2017. Namun rencana tersebut meleset 100% karena sampai akhir 2017, situs ini baru 

bisa online dan belum dapat digunakan untuk melakukan penggalangan dana.Platform 

Crowfunding menjadi pilihan karena metode tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan adanya kecenderungan peningkatan minat masyarakat yang untuk terlibat dalam 

gerakan donasi berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hal ini, Konsil LSM dan BL telah 

membahas grand design proyek, (meski sampai akhir 2017 statusnya masih draf), menyusun 

kerangka kerja (frame work) situs, dan mengembangkan situs itu sendiri. Konsil LSM telah 

menentuakn nama situs: bersama Berdaya melalui sayembara. BL sebagai pihak konsultan telah 

bekerja sejak agreement disetujui pada akhir Mei 2016.  
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Pada tahun 2017, karena belum ada situs yang dihasilkan sebagaimana kontrak menyebut 

seharusnya selesai pada November 2016, maka dilakukan lagi pertemuan dengan pihak BL yg 

dijembatani oleh direktur sebelumnya (Lusi H) bersama staf Komunikasi (saat itu Emeralda A) 

sekaligus 

memperkenalkan direktur 

baru Konsil LSM (Lily 

Pulu). Pertemuan ini 

menghasilkan 

kesepakatan penting 

yaitu: akhir Januari Konsil 

LSM harus sudah merevisi 

dsan menyetujui 

framework yang telah 

dibuat oleh BL, dan akhr 

Maret 2017, 

pengembangan situs selesai. Konsil LSM melakukan tugas sesuai kesepakatan, namun BL tidak. 

Akhir Maret tidak ada situs. Sehingga Konsil LSM melakukan komunikasi lagi, kali ini 

menyepakati ulang deadline pengembangan situs dan menawarkan amandemen kontrak untuk 

menjadi landasan perubahan waktu kerja, menjadi berakhir 30 Juni 2017. Namun sekali lagi BL 

ingkar janji. Bahkan usulan amandemen kontrak tidak ditandatangani oleh mereka. Karena 

kesulitan yang dihadapi ini, akhirnya Konsil LSM meng-hire konsultan (Enim) untuk mengurus 

penyelesaian pekerjaan ini mulai Agustus 2017 dan melakukan pertemuan lagi dengan BL pada 

14 Agustus 2017. Kesepakatan yang didapat adalah 13 Oktober situs akan online. Namun sekali 

lagi mereka ingkar janji. 12 oktober kembali dilakukan pertemuan dengan kesepakatan 20 

November online. Namun tetap gagal. Dan akhirnya setelah melalui proses yang sulit dan penuh 

drama, situs ini berhasil online pada 11 Desember 2017 meski dengan segala kekurangannya.  

 

Mundurnya jadual peluncuran menurut Basic Ludo disebabkan adanya pergantian manajemen di 

Sekretariat Konsil LSM Indonesia dirasakan menghambat mereka untuk menyelesaikan tepat 

waktu. Di samping itu mereka juga mengakui kekurangan sumber daya manusia di internal 

mereka adalah salah satu hambatan. Setelah 3x gagal diselesaikan sampai pada Oktober, bulan 

November Konsil LSM berencana memutuskan kerjasama pengembangan dan pembuatan situs 

BersamaBerdaya.com dengan segala resiko tidak menerima apapun dari 50% dana yang telah 

ditransfer. Namun hal ini urung dilakukan karena Basic Ludo kembali berjanji situs akan 

launching pada akhir Tahun 2017, pertimbangan utamanya adalah waktu yang terbatas untuk 

melakukan bidding ulang untuk pengembangan situs baru.  

 

Karena lambatnya pengerjaan situs ini, Crowdfunding Bersama Berdaya kehilangan momentum 

kampanye. Lembaga anggota yang sudah membuat proposal juga mengalami penurunan 

semangat. Apalagi pada 2018 ini, KitaBisa.com, sebagai situs Crowdfunding terbesar di Indonesia 

sudah mulai menyediakan fitur dan ruang khusus bagi LSM atau Lembaga yang berkompeten 

untuk mengajukan Proyek di KitaBisa.com.  

 

Dari segi pembiayaan, Konsil LSM belum memiliki sumber dana untuk mengelola 

BersamaBerdaya melakukan kampanye massif menggunakan iklan, boosh, maupun endorse 
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sebagai strategi utama kampanye pengalangan dana daring atau sebagai Fintech (Financial 

Technology), dimana untuk dapat dikenal luas oleh pengguna internet. 

 

Selain kesiapan finansial untuk kampanye, kesiapan untuk operasional dan infrastrukturnya 

masih sangat minim. Dalam skala standar minimum, jika mengacu pada operasional situs 

Crowdfunding, dibutuhkan SDM yang cukup besar untuk mengelola situs secara professional (IT, 

programmer, marketing, PJ proyek). Selain itu, BersamaBerdaya.com belum didukung 

infrastruktur jaringan internet yang kuat (yang dimiliki Konsil LSM saat ini masih sangat minim), 

server yang mandiri.  

 

Fitur-fitur di dalam situs BersamaBerdaya juga masih sangat terbatas, di antaranya tools untuk 

komunikasi interaktif antara pengunjung website/calon donatur dengan admin yang masih 

offline dan tidak bisa melakukan chat 12 / 24 jam sebagaimana situs penggalangan dana 

umumnya.  

 

Untuk itu ke depan, Konsil LSM harus membuat strategi yang berkelanjutan dan matang serta 

merencanakan dukungan finansial yang memadai untuk mengoptimalkan BersamaBerdaya.com 

sebagai situs crowdfunding. BersamaBerdaya.com harus menyiapkan investasi atau menjalin 

kerjasama dengan donatur atau investor dalam mendorong BersamaBerdaya untuk maju dan 

siap berkompetisi di jagad dunia maya Indonesia. Sejauh ini sudah ada lebih dari 4 situs 

crowdfunding yang gulung tikar meski dikelola dengan SDM dan financial yang memadai. Meski 

banyak yang gulung tikar, Crowdfunding masih dianggap menarik, dimana selama proses 

pembangunan BersamaBerdaya.com atau pada akhir tahun 2017, kembali muncul satu situs 

Crowdfunding BumiInsanMandiri.com. 

 

Hasil yang sudah diperoleh sejauh ini adalah situs yang sudah online (masih dalam perbaikan), 4 

proyek dari 4 LSM sudsah online, disain material cetakan untuk promosi sudah final dari Konsil 

LSM, dan tinggal menunggu dummy final dari BL untuk disetujui Konsil LSM sebelum dicetak, dan 

sudah ada rencana kampanye 4 proyek yang akan dimulai Januari ini. Sampai hari ini masih ada 

perbaikan yang perlu dilakukan oleh BL di situs, dan Konsil LSM perlu menyepakati ulang bentuk 

pendampingan yang mereka maksudkan di dalam perjanjian. Juga perlu memperjelas beberapa 

hal menurut BL sudah disepakati dengan tim sebelumnya tapi tidak ada dalam dokumen tertulis, 

seperti: penambahan anggaran sekitar 8 juta dari perjanjian, dan perubahan dari pendampingan 

kampanye menjadi buku saku kampanye.   

 

b. Asistensi persiapan LSM anggota di DIY, Jateng dan Jatim yang akan berkampanye  

o Asistensi penyempurnaan proposal 4 LSM di DIY, Jateng, dan Jatim. 

Menindaklanjuti kesiapan 6 LSM di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur yg telah dilatih dan 

diminta membuat proposal proyek sejak 2016 dalam mengisi ruang proyek di 

BersamaBerdaya.com, konsultan Crowdfunding Konsil LSM Indonesia, Tasnim Jusuf 

melakukan kegiatan finalisasi dengan LSM-LSM tersebut. Tujuan finaliasi memastikan bahwa 

susunan naskah dan jenis proposal memenuhi kriteria kelayakan untuk dimuat dalam 

BersamaBerdaya.com. 
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Tujuan utama asistensi ini adalah memfinalisasi proposal dan mengingatkan kembali tentang 

perbedaan crowdfunding dengan skema penggalangan dana lain. (Topik ini disampaikan 

berdasarkan kebutuhan peserta yang digali pada hari pertama dan sesi pertama, semua 

peserta yang diutus berbeda dengan angkatan pertama (2016), sehingga belum paham 

crowdfunding. Tujuan lainnya adalah Peserta mampu menulis resume poposal dalam format 

pendek antara 200-250 kata, Tersedia materi siap tayang di situs BersamaBerdaya, ada 

komitmen belajar fundraising bersama melalui grup online (WAG BersamaBerdaya)   

Bertempat di Yayasan Satu Karya Karsa (YSKK) di Kota Solo, Jawa Tengah Konsil LSM 

mengundang 6 LSM yang telah menyusun proposal sejak 2016 yaitu Yayasan Idfos, Yayasan 

SatuNama, Spekham, YSKK, dan KPI dan Paramitra. Namun hanya 4 LSM yang tetap 

konsisten untuk tetap melanjutkan proposal pada tahap finalisasi yakni: SatuNama, 

Paramitra, YSKK, dan Spekham. Sedangkan KPI Jatim berhalangan hadir karena ada agenda 

organisasi yang prioritas, dan Idfos sulit dihubungi.  

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini adalah manajemen waktu 

diantara kesibukan organisasi mengakibatkan partisipasi LSM yang hadir tidak maksimal. 

Susunan proposal banyak perubahan yang harus disesuaikan dengan prinsip 

bersamaberdaya.com, karena narasi proposal yg sudah ada masih sangat panjang dan ada 

beberapa organisasi yang mengubah jenis proyek yang diajukan.  

o Training dan lokakarya persiapan kampanye proyek untuk 4 LSM di DIY, Jateng, dan Jatim. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan kematangan ide dan proposal kepada 4 LSM 

untuk memulai kampanye proyek batch pertama di BersamaBerdaya.com. Kegiatan 

dilakukan lagi di Solo sesuai kesepakatan dengan peserta pada kegiatan pendampingan 

sebelumnya (penyempurnaan dan pematangan proposal). Bertempat di ruang rapat kantor 

Yasasan Satu Karsa Karya (YSKK) di Solo pada 20 – 25 November 2017 lokalatih ini dihadiri 

oleh 4 lembaga, dengan peserta masing-masing 2 orang. Berikut nama masing-masing LSM 

beserta judul proyeknya, yaitu: 

1. Yayasan Paramitra : Dukung ADHA Tersenyum Ceria dengan Makanan Bergizi 

2. SPEKHAM : PINTAS: Menuju Perempuan Indonesia Tanpa Kekerasan 

3. Yayasan Satu Nama : Dukung 100 Petani Kopi Muda Alam Merapi 

4. Yayasan Satu Karsa Karya : Dukung 270 Anak Usia Dini (AUD) Weru Bebas Gangguan 

Kesehatan 

 

Materi Pelatihan dan lokakarya ini disampaikan oleh Tasnim Jusuf (Enim) sebagai fasilitator 

bersama Lia dari Basic Ludo dan Dany dari mojok.co. Potensi dari setiap organisasi yang 

terlibat pelatihan sangat besar, sebagai contoh YSKK mengelola banyak kegiatan 

pemberdayaan dan advokasi Pendidikan sekolah dini, lingkungan dan kesehatan. Paramitra 

terlibat kegiatan TB-HIV, perempuan dan lingkungan. Jika melihat wilayah kerja empat LSM 

yang mengajukan proyek, sesungguhnya sangat potensial untuk secara rutin dapat 

mengajukan proyek di BersamaBerdaya.com. 

 

Hasil yang sudah diperoleh sampai saat ini adalah adanya proposal final 4 LSM, rencana 

kampanye (strategi dan time line) serta tim proyek (meski belum final) yang sudah dirancang 

di 4 LSM anggota yang akan melakukan kampanye saat situs sudah online.  
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Namun tantangan yang dihadapi oleh 

LSM anggota ke depan adalah 

terbatasnya SDM di organisasi yang 

akan mengawal kampanye dan menulis 

cerita-cerita keberhasilan mereka 

sebagai pendukung kampanye di situs 

nanti. Selain itu animo organisasi yang 

rendah terlihat dari keseriusan 

memfinalisasi proposal proyek dan 

pelatihan kampnye serta dan foliow up 

dari kedua kegiatan di atas. Orientasi 

proyek berbasis donor masih lebih 

mendominasi dibandingkan inovasi pendanaan berbasiskan crowdfunding. Dari 6 oraganisasi 

yang direncanakan untuk mengisi BersamaBerdaya hanya 4 yang konsisten untuk 

berpartisipasi bagi BersamaBerdaya.com.  

 

Untuk itu Konsil LSM harus melakukan pendampingan yang serius kepada LSM anggota yg 

berkampanye, dan mendorong anggota lain untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan 

Crowdfunding secara maksimal. Selain itu memastikan bahwa knowledge yang ada di 

organsiasi anggota Konsil LSM juga harus dipastikan ditransfer kepada SDM lain di LSM 

tersebut agar dapat menjadi angenda LSM secara kontinyu, tidak hanya berhenti di staf, 

manajer atau direktur yang mengikuti pelatihan.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penguatan kapasitas ini belum mampu menjawab 

kebutuhan anggota dan sekretariat Konsil LSM sendiri. Ke depannya, akan sangat baik apabila Konsil 

LSM memiliki rencana penguatan kapasitas yang disusun berdasarkan hasil analisis situasi anggota 

secara keseluruhan, dengan penentuan skala prioritas yang disesuaian dengan target tahunan Konsil 

LSM dan anggotanya. Dengan demikian, pelaksanaan penguatan kapasitas tidak terkesan menumpuk 

di wilayah tertentu sedangkan di wilayah lain tidak ada intervensi sama sekali.  

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah penguatan kapasitas dari Perwakilan Konsil 

LSM Indonesia yang sudah terbentuk di 4 Provinsi: Sumsel (Majelis LSM), Sumbar (KPMM), Sulsel, 

dan Sultra. Di ke-4 perwakilan ini tidak ada kegiatan yang dilaporkan dilaksanakan oleh mereka 

secara sukarela, dan juga tidak ada pelaksanaan program yang dilakukan di sana oleh Konsil LSM.  

Komunikasi  

Pengelolaan website dan media sosial  
Sebagai media komunikasi ke pihak luar, Sekretariat Konsil LSM mengelola situs www.konsillsm.or.id 

sebagai situs resmi Konsil LSM dan juga sejumlah media social yang dibuat untuk promosi Konsil LSM 

yaitu Facebook Fan Page, Instagram, dan youtube.  

Situs Konsil LSM 

Situs Konsil LSM yang saat ini beroperasi sudah di develop sejak tahun 2012 dan konsep situs pada 

waktu dibuat adalah full custom atau tidak mengadopsi themes template penyedia platform Word 

http://www.konsillsm.or.id/
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Press. Dengan Full custom tersebut situs dapat memuat fitur atau tools test penilaian akuntabilitas 

secara online. Pada kesan pertama mengakses situs Konsil LSM, lebih didominasi oleh gambar dan 

konten yang bersifat statis (65% tampilan antar muka hanya menampilkan konten yang statis dan 

tidak dapat diubah-ubah). Sehingga mengesankan situs ini “tidak pernah berubah“. Selain disain 

yang dominan statis, situs ini juga memuat terlalu banyak informasi yang tidak terlalu “diperlukan 

oleh public” secara umum (sesuai UU KIP), sehingga diperlukan pembaruan situs. Pembaruan ini 

selain untuk memberi ruang yang lebih memadai untuk mengakomodir kebutuhan Konsil LSM mis. 

perlu terkoneksi dengan situs bersamaberdaya.com (di mana di situs yg ada, hal itu tidak bisa 

dilakukan), juga web ini perlu mewadahi ide epistemic community, dan merepresentasikan serta 

mempromosikan isu Konsil LSM secara lebih massif. Upaya pengubahan tidak bisa dilakukan pada 

situs yang ada, karena situs dalam konsep full custom, tidak berdasarkan templates themes yang 

mudah dipersonalisasi.  

Data Kunjungan Website www.konsillsm.or.id Tahun 2017 (Counting By Statcounter) 

Month Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Total 

Page 

Loads 

4631 4529 4737 3183 5629 4048 4753 4587 4552 5990 6606 5126 58371 

Unique 

Visit 

2086 3167 3395 2332 4312 2636 3262 3465 3399 4450 4878 3761 36291 

First Time 

Visit 

2849 2691 2952 2070 3763 2225 2892 3012 3046 3993 4281 3280 37054 

Returning 

Visit 

367 476 443 262 548 411 370 453 353 457 597 481 5221 

 

Postingan di situs selalu dikoneksikan dengan akun media sosial Konsil LSM terutama facebook fan 

page, sehingga update informasi dan konten di website juga dapat diikuti di media sosial.  

Untuk itu dalam upaya optimalasasi situs ke depan, sebagai corong informasi Konsil LSM, perlu ada 

pembangunan ulang website secepat mungkin. 

Media Sosial 

Dari keseluruhan media sosial resmi Konsil LSM Indonesia yang dikelola oleh Staf Komunikasi, 

facebook adalah media sosial yang paling dominan di antara media sosial lainnya. Jaringan media 

sosial Konsil LSM di Facebook cukup mendapatkan respon minimum dalam bentuk like dan 

komentar, sedangkan di twitter sangat minim atau hamper tidak ada komentar ataupun retweet. 

Untuk Media sosial lainnya yakni Instagram, Konsil LSM sangat minim sekali respon dari setiap 

posting di Instagram. 

Akun Facebook: Nama: Konsil LSM, Teman:  1100 

Facebook Fanspage  

1. Nama : Konsil LSM Indones 

Penyuka / Pengikut  : 2331 akun 

http://www.konsillsm.or.id/
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2. Nama : Bersama Berdaya 

Penyuka / Pengikut : 79 

Twitter 

Mengikuti : 102 

Pengikut : 424 

Jumlah Post : 1560 

Instagram 

Nama akun  : konsillsm 

Folower : 174 

Folowing : 19 

Penerbitan Jurnal Akuntabilitas Edisi 5 
Pembuatan Jurnal Akuntabilitas Konsil LSM Edisi ke 5 ini sangat terlambat dan tidak sesuai dengan 

jadual peluncuran Konsil LSM. Sesuai dengan rencana, Jurnal ini harus sudah diluncurkan pada bulan 

September 2017 sesuai dengan rapat redaksi yang dilakukan pada 9 Maret 2017 di Hotel Borobudur, 

dihadiri oleh 4 orang Dewan Redaksi Jurnal Akuntabilitas Edisi 5 yaitu Frans Tugimin, Lusi Herlina, 

Serlyeti Pulu, Emeralda Aisha.  Selain tentang jadwal publikasi, hasil utama dari rapat ini adalah 

tema, topic, nara sumber, dan editor. Tema yang diusung adalah kerja sama antara LSM dan 

Perusahaan melalui skema CSR untuk mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan. Ada 3 

topik yang dibahas terkati tema ini yaitu pengalaman LSM, pengalaman lembaga grand making, 

perspektif akademis. Selain itu ada artikel terjemahan yang akan dicari yang sesuai dengan topic, 

dan 1 wawancara dengan organisasi yang memfasilitasi terjadinya kerja sama kemitraan antara LSM 

dan perusahaan. 

Dalam kenyataannya karena staf Komunikasi menundurkan diri pada awal Juli 2017, maka 

pengerjaan Jurnal ini akhirnya keterlambatan. Publikasi yang seharusnya bulan zSeptember tertunda 

menjadi Januari karena baru mendapat ISSN pada Desember 2017. Selain keterlambatan karena 

alasan di atas, dalam pelaksanaan editing tulisan, juga terjadi pergantian editor dari awalnya Peter 

van Tjuil yang direncanakan berubah di saat terakhir menjadi Ari Djito (Dewan Etik Ad Hoc). Karena 

keterbatasan waktu dari editor dan juga permintaan yang mendadak, maka proses editing atas 7 

artikel artikel juga membutuhkan waktu lama. Sehingga untuk proses layouting dan cetak baru 

dilakukan di akhir 2017 dan awal 2018.  

Jurnal Akuntabilitas Edisi 2017 memuat artikel yang ditulis oleh Juniati Gunawan (Akademisi 

Universitas Trisakti), Muhamad Burhanudin (Kehati), Misran Lubis (PKPA), Wawancara Dian Rosdiana 

(CCPHI) dan Sylvaine Poret. Artikel-artikel yang ada dalam jurnal edisi 5 ini adalah: 

1) Peluang dan Tantangan Kerjasama antara LSM dan Perusahaan Pengentasan Kemiskinan dan 

Keberlanjutan Lingkungan 

2) CSR Sahabat Anak : Pengalaman dan Gagasan Fundrising PKPA, oleh Misran Lubis (PKPA) 

3) Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sektor Bisnis : Mengurangi Kesenjangan dan 

melaestasikan Lingkungan, oleh Juniati Gunawan 

4) Bersinergi dengan Komunitas Bisnis untuk Konservasi Lingkungan Berkelanjutan, oleh Muhamad 

Burhanudin. 
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5) Kemitraan CSO dan Perusahaan dalam aktivitas CSR: mengapa dan bagaimana?, oleh Sylvaine 

Poret. 

 

Meski secara fisik, Jurnal ini belum dicetak di akhir tahun 2017, namun dapat disebut sudah final 

karena sudah dalam proses layout dan sudah mendapat ISSN dari LIPI. Dalam mengurus izin ISSN di 

LIPI kali ini, ada hambatan yang dihadapi. Sejak awal ISSN Jurnal Akuntabiltias Konsil LSM diberikan 

untuk terbit 2 kali setahun. Namun sejak 2016, hanya 1 edisi yang terbit sehingga dianggap tidak 

konsisten. Hal tersebut menjadi masalah pada pengurusan ISSN edisi 5 ini sehingga harus membuat 

dulu permohonan perubahan bahwa Konsil LSM hanya akan menerbitkan 1 kali edisi per tahun, 

setelah itu ISSN bisa dikeluarkan. Untuk itu mulai tahun ini, Konsil LSM hanya akan menerbitkan 1 

nomor jurnal per tahun. Persoalan lain terkait jurnal ini adalah di bidang distribusi. Saat ini di gudang 

Konsil LSM masih banyak Jurnal cetak yang menumpuk. Terutama untuk edisi awal yang dicetak 

dalam jumlah banyak. Karena sudah berlalu masanya, Konsil LSM akan mendistribusi Jurnal edisi 1-4 

yang masih ada ini, ke semua pihak yang relevan terutama ke berbagai perpustakaan agar dapat 

bermanfaat bagi keilmuan sebagai referensi dalam kajian ilmiah. 

Sharing info grant dan info lain yg relevan ke anggota Konsil 
Selama tahun 2017 ini, Konsil LSM Indonesia merangkum dan mengkompilasi informasi grant dan 

informasi lainnya secara rutin melalui milis, facebook fan page, dan diskusi grup WA. Setiap minggu 

ada minimal 1 informasi grant, dan juga informasi lain yang relevan yang dishare ke semua anggota 

melalui milis.  

a) Info Grant. Selama ini, sumber utama info grant didapat dari sejumlah situs seperti 

fundsforNGO dimana Konsil LSM menjadi anggota premium (berbayar). Dengan menjadi 

anggota berbayar, Konsil LSM mendapat informasi secara rutin dan prioritas terutama ketika 

informasi grant dan peluang lain yang tersedia di situs tersebut berlokasi di Indonesia. Selain itu 

keanggotaan Konsil LSM di sejumlah jaringan di tingkat nasional dan global memberi manfaat 

dalam memperoleh informasi-informasi grant dan informasi yang relevan lainnya dan 

selanjutnya disebar ke lembaga anggota melalui milis dan media sosial. Dengan 107 anggota 

LSM yang tersebur di seluruh Indonesia dan memiliki fokus isu yang beragam, info donor sangat 
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bermanfaat dan potensial jika di share kepada LSM anggota yang beragam isu tersebut. Setiap 

minggu, minimal ada 1 info grant yang dibagikan melalui milis dan dikonfirmasi melalui grup WA 

Members Konsil LSM.  

b) Informasi tentang peluang beasiswa, peluang training, dan informasi edukasi lain yang relevan 

dengan isu Konsil LSM. Sejalan dengan penyebaran informasi grant, jenis-jenis informasi seperti 

ini juga disampaikan di milis dan sejumlah media yang ada.  

Dari rutinitas sirkulasi informasi tersebut, diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh LSM 

anggota Konsil LSM maupun untuk diteruskan kepada jaringan LSM anggota.  

Tantangannya selama ini adalah distribusi informasi ini belum dapat diperkirakan dan diukur 

manfaat membagikan info grant tersebut karena respon atau feedback dari anggota yang minim. 

Minimnya respon tersebut juga tidak dapat diketahui apakah info tersebut dimanfaatkan atau tidak 

oleh LSM anggota. Yang sering terjadi, Sekretariat baru mendapat email balasan dari LSM anggota 

setelah sebulan dari informasi dikirimkan dan status info grant tersebut sudah kadaluarsa. Minimnya 

atau telatnya respon juga antara lain karena kontak email yg terdaftar di milis Konsil LSM sudah 

tidak aktif lagi karena berbagai alasan (staf yg terdaftar tidak aktif lagi, email kantor berbayar sudah 

tidak aktif, dsb).  

Sebagai bentuk evaluasi ke depan, Sekretariat akan melakukan survey dengan angket dalm rangka 

mengetahui dan mengukur manfaat dari sebaran info grant yang dilakukan tersebut. Hal ini 

diperlukan untuk memetakan minat, konfirmasi manfaat, dan saran maupun usulan bagaimana 

sebaiknya pendistribusian info grant dan info relevan lainnya ke anggota. 

Selain itu, untuk mengantisipasi macetnya informasi karena perpindahan staf atau pergantian 

alamat email yg tidak terdeteksi, setiap awal tahun akan dilakukan pemutahiran data email anggota. 

Selain itu, setiap lembaga idealnya mendaftarkan 3 alamat email dalam milis, yang mencakup email 

personal dan email resmi direktur, serta email resmi organisasi. Hal ini penting juga untuk antisipasi 

tingginya turn over staf di LSM, sehingga informasi dapat dipastikan tetap dapat diterima oleh 

lembaga anggota. 

Penerbitan Lobby Kit untuk Advokasi UNGP 
Penerbitan Lobby kit adalah salahsatu kegiatan untuk mendukung program penguatan CSO untuk 

advokasi UNGP. Lobby kit ini akan diproduksi untuk mendukung kegiatan lobby kepada pemerintah, 

perusahaan, media, di tingkat nasional dan daerah, dan juga sekaligus bisa menjadi bahan edukasi 

kepada pengusaha UMKM tentang UNGP on BHR di daerah.  

Pembahasan perencanaan Lobby Kit UNGP baru dilaksanakan pada awal Desember oleh Direktur, 

Manager Program dan Staf Komunikasi, dan baru menghasilkan kerangka isi dan bentuk kit tersebut. 

Proses penyusunan isi akan dilakukan awal tahun 2018 dimulai dengan penulisan naskah dan layout. 

Secara Konsep sudah disepakati bahwa Lobby Kit berupa: 

1. Policy paper yang disertai info grafis 

2. Brosus infografis rangkuman UNGP untuk publikasi ke media 

3. Buku saku untuk dijadikan mitra atau jaringan di daerah dalam mengadvokasi UNGP  

4. Softcoppy dan USB untuk menjadi lampiran. 
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Tantangan yg dihadapi tim adalah terbatasnya waktu untuk penyusunan materi lobby kit pada tahun 

2017 karena lebih banyak waktu tersita untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan 

lobby ke berbagai pihak untuk advokasi agenda Konsil LSM lainnya seperti advokasi APBN, dan ide 

pengembangan inkubasi bisnis melalui pelibatan perusahaan sebagai penyumbang dalam proyek yg 

dikampanyekan di situs bersamaberdaya.com.  

Penyebarluasan posisi politik Konsil LSM menyikapi isu-isu terkait CSO  
Berangkat dari diskusi KPN, DE dan Sekretariat Konsil LSM Indonesia melalui Milis tentang Perppu 

Ormas No. 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat, muncul ide-ide awal sebagai berikut:  

• Sejak awal Konsil menolak keberadaan UU Ormas karena alasan ideologis, dimana UU 

tersebut lebih ditujukan untuk mengontrol aktivitas organisasi masyarakat, juga secara 

yuridis keberadaan UU ini menempatkan diri seolah-olah sebagai payung yang juga 

berupaya mengatur Yayasan dan Perkumpulan yang merupakan organisasi berbadan hokum 

yang diatur oleh UU dan aturan tersendiri.  

• Publik dan organisasi masyarakat sipil dalam memandang keluarnya Perpu ini terpecah 

dalam 2 kubu yaitu yang pro adanya Perpu dan yang kontra. Perpu tentang perubahan atas 

UU No 17/2013 tentang Ormas. Inti isi Perpu ini adalah mempermudah pembubaran ormas. 

• Mereka yang pro, umumnya menyetujui karena alasan bahwa HTI sebagai ormas yang 

mengancam kebangsaan, mengancam proyek keindonesiaan yang sudah beragam, yg intinya 

menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. 

• Mereka yang kontra alasannya pemerintah bersikap otoriter, pemerintah menghilangkan 

proses pengadilan sebagai kesempatan membela diri sebelum dikenakan sanksi hukum. 

Berdasarkan poin-poin diatas, Sekretariat Konsil LSM Indonesia merespon dengan membuat 

Siaran Pers ke beberapa media massa online dan cetak:  
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Dengan 107 anggota LSM yang tersebar di Indonesia dan memiliki berbafai latar belakang maupun 

fokus isu yang beragam, Konsil LSM sudah dapat merepresentasikan diri sebagai sikap Organsisasi 

Masyarakat Sipil di Indonesia. Namun, publikasi yang berbasis event maupun diskusi public sebagai 

upaya populis untuk mengundang media tidak dilakukan oleh Konsil LSM dalam menyikapi Perppu 

Ormas maupun UU Ormas. Penyikapan yang dilakukan hanya sebatas menerbitkan siaran pers ke 

berbagai media, di samping itu media massa arus utama saat itu juga sedang menyoroti isu Perppu 

Ormas dalam perspekstif Ormas Islam, sehingga statement yang dikeluarkan oleh Konsil LSM dan 

koalisi LSM yang dimotori oleh LBH tidak mendapat sorotan yang intens dari media. Meski demikian, 

ini dapat menjadi pertimbangan ke depan bagi Konsil LSM dalam mengeluarkan sikap terhadap isu 

Masyarakat Sipil, HAM, maupun demokrasi, perlu membuat format dan konsep publikasi yang lebih 

menarik perhatian media massa di Indonesia. 
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Komunikasi Rencana Magang Internship ACICIS 
Sebagai LSMyang sudah bekerja sama dengan program magang Acicis pada tahun 2017, Konsil LSM 

Indonesia ditawarkan kesempatan lagi untuk menjadi tuan rumah bagi program ini di tahun 2018. 

Pada akhir Oktober 2017 Acicis kembali menawarkan untuk Konsil LSM Indonesia menerima 

program Internship di Konsil LSM Indonesia untuk tahun 2018. 2017. Disipilin ilmu dan keahlian 

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Konsil LSM Indonesia. Komunikasi ini dilakukan oleh Staf 

Komunikasi dengan penyelenggara program dan sudah disetujui dan peserta magang akan dimulai 

pada Januari-Februari ini. 

Konsil LSM sangat senang menerima 

program Internship, karena sangat 

bermanfaat dalam membantu 

memenuhi kebutuhan SDM di 

antaranya spesialis IT atau 

programmer, dimana Konsil LSM 

Indonesia belum memiliki staf dengan 

kualifikasi tersebut. Acicis memberikan 

kesempatan kepada Konsil LSM untuk 

mengajukan permintaan sesuai 

kebutuhan sehingga kualifikasi 

tersebut digunakan dalam dan seleksi 

calon Internship nanti. 

Selain membantu program Konsil LSM 

Indonesia, program Internship juga membantu tim Konsil LSM Indonesia untuk belajar dan 

mempraktikan Bahasa inggris secara langsung, hal ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan 

kapabilitas dan kemampuan Bahasa Inggris tim Konsil LSM Indonesia. 

Pengembangan Organisasi  

Rapat KPN & Dewan Etik 
Rapat KPN dan Dewan Etik dilakukan sebanyak dua kali dalam tahun ini. Rapat pertama dilakukan 

tanggal 24 – 25 Februari 2017 di Sekretariat Konsil di Kebayoran Baru. Rapat pertama ini dihadiri 

oleh 5 orang KPN dan 2 orang DE. Ada 2 KPN dan 1 orang DE yang tidak hadir yaitu: Reny dan 

Hasmida (KPN) dan Sahari (DE). Ada beberapa hal yang dihasilkan dari rapat pertama yaitu: 

1. Pengesahan Peraturan Organisasi dan SOP Manajamen Konsil LSM tahun 2016-2019 oleh Ketua 

KPN 

2. Dokumen Revisi Matriks Perencanaan Program Konsil LSM Indonesia periode 2014-2015 

3. Tindak lanjut Keanggotaan Konsil: Pendataan dan Verifikasi Anggota yang sudah tidak aktif 

berdasakan hasil 2x assesment, konfirmasi pengunduran diri LBH Palembang sebagai Anggota 

Konsil, form Pakta Integritas untuk mematuhi Kode Etik, AD/ART, dan Standar Minimal 

Akuntabilitas Konsil LSM sebagai persyaratan penerimaan Anggota Baru 

4. Pengangkatan Arie Sujito dan Budhy Munawar Rahman sebagai Dewan Etik Ad-hoc Periode 

2016-2019. Dan Wicaksono Sarosa sebagai Anggota Penasehat Konsil LSM Indonesia Periode 

2016-2019. 
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5. Pemetaan sumber pendanaan Konsil LSM Indonesia 

6. Review Standar Minimal Akuntabilias LSM 

7. Revisi SK Perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekuti 

8. Rencana Kerja Sekretariat Konsil LSM Indonesia tahun 2017 

Rapat kedua dilaksanan pada tanggal 19-20 September 2017 di V Hotel Tebet, Jakarta. Rapat ini 

rencananya dihadiri semua anggota KPN, DE+DE Adhoc, dan Penasehat dengan total jumlah 13 

orang. Namun karena sejumlah hal, maka peserta yang hadir hanya 11 dari 13 orang. Yang tidak bisa 

hadir adalah Wicaksono Sarosa (penasehat) dan Sahari (DE).  

Beberapa hal yang dihasilkan dari rapat ini adalah: 

KEGIATAN  SEKR  DE  KPN  

1. Penyelesaian dan promosi situs MADYA  @  V  V  

2. Review ART – pola komunikasi & Pelaporan  V  V  @/LH/MD  

3. Aturan Organiasi ttg pola komunikasi KPN & lap  V  V  @/ML/RN 

4. Review KE & Finalisasi penjabaran KE  V  @/uR/LH  V  

5. Mekanisme Pengaduan Pelanggaran KE  V  @/ER  V  

6. Penyempurnaan -  Review SMA  V  @/  V  

7. Penjajagan tindak lanjut program ke FF  @  -  V  

8. Revisi Visi Konsil (Indonesia & Inggris) di web  @  -  -  

9. Penjabaran “NGO Epistemic Community”  @  V/AS  V  

10. Penjabaran Program “The Host of CKM”  @  V/AS  V  

11. Komunikasi / lapor ke ICSC – GS  @  -  -  

12. Kapitalisasi jaringan  pemanfaatan web  @  V  V  

13. Menginformasikan status kelembagaan  -  -  @/FT  

14. Review SP  @  V  V  

15. Landasan philosofy  iuran anggota  V  V  @/KS/TS  

16. Assessment dg SMA  @  V  V 

 

Rekomendasi hasil pertemuan diharapkan rampung pada akhir November 2017. Sekretariat sudah 

mengingatkan sebanyak 2 kali kepada semua PJ tiap rekomendasi, namun sampai akhir tahun 2017, 

tidak ada yang dikumpulkan. Sebagiab besar rekomendasi yang menjadi tanggung jawab sekretariat 

telah diselesaikan kecuali kegiatan yang secara jadwal baru akan dilakukan tahun 2018. 

 

Selain kedua rapat ini, ada rapat yang dirancang untuk melakukan orientasi pada para penasehat 

dan anggota DE ad-hoc pada 12 Juli 2017. Rapat ini rencananya dihadiri oleh 2 orang penasehat: 

Bpk. Wicaksono Sarosa, dan Peter Van Tjuil, dan 2 orang anggota DE AdHoc yaitu: Ari Djito dan Budhi 

Munawar Rachman. Namun menjelang hari pelaksanaan rapat, pak Peter van Tjuil mengundurkan 
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diri dari posisi penasehat karena alasan pekerjaannya yang tidak memungkinkan untuk melakukan 

peran sebagai penasehat, sementara Ari Djito tidak bisa dihubungi, 2 orang sisanya mendadak tidak 

bisa hadir karena sakit dan sedang berada di luar kota. Oleh Karena itu, rapat ini tidak bisa 

berlangsung sesuai rencana karena para peserta utama yang diharapkan hadir tidak bisa datang. 

Pertemuan akhirnya dilakukan untuk mempersiapkan agenda pembicaraan rencana kerja sama 

Konsil LSM dengan Global Standard yang pertemuannya dirangkaikan dengan pertemuan orientasi 

ini.  

 

Sebelum rapat ini dilakukan, Sekretariat Konsil LSM membantu KPN dan Dewan Etik untuk 

melakukan komunikasi dan lobby kepada 1 orang yang direkomendasikan menjadi penasehat yaitu 

pak Wicaksono. Pak Wicaksono akhirnya bersedia menjadi Penasehat Konsil LSM dan sudah di-SK-

kan bersama 3 orang lain yang diangkat sebagai Penasehat dan DE Adhoc untuk periode 2017-2019. 

Sementara lobby kepada 3 orang lain dilakukan langsung oleh ketua KPN dan ketua DE.  

Kesekretariatan 
a. Pindah kantor & establish working space  

Mulai tanggal 3 April 2017, Sekretariat Konsil LSM Indonesia mulai menempati kantor baru yang 

beralamat di Jalan Tebet Barat VI A no 7. Proses pindah kantor dimulai dari mencari sewa 

rumah pada bulan Januari-Februari 2017, ada 3 pilihan lokasi yaitu di Tebet, Pasar Minggu, dan 

Kalibata. Proses pindahan dari kantor lama di Jalan Kerinci ke Tebet dimulai dari tanggal 14 – 31 

Maret 2017 yaitu labelling dan packing, bongkar AC, pengadaan jaringan internet dan telepon di 

Tebet, mobilisasi barang elektronik dan furniture, instalansi pemasangan PC dan Wifi, dan 

penataan working space.  

 

b. Rekrutment dan pengelolaan staf dan volunteer/magang 

o Rekrutmen : 3 staf baru (mengganti 3 staf yg resigned); staf jangka pendek (≤3 bulan): 1 

orang periset, 1 orang asisten program;  1 orang konsultan untuk BB 

Pada tahun 2017 ada 3 rekrutmen untuk posisi Finance Manager, Program Manager, dan 

Staf Komunikasi. Penggantian 3 orang staf ini dilakukan karena Manager Keuangan 

mengundurkan diri pada Mei 2017 setelah 1 bulan sebelumnya mengambil cuti di luar 

tanggungan untuk bekerja di tempat lain. Karena tidak ada larangan dari segi aturan, maka 

tidak bisa dilakukan tindakan disiplin meski akhirnya yang bersangkutan mengundurkan diri 

juga. Staf Komunikasi juga akhirnya mengundurkan diri pada Juli 2017 karena alasan 

pindah kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal orang tuanya di Bandung. Staf 

Program yang terakhir mengundurkan diri yaitu Faridz pada akhir Agustus 2017 karena 

alasan dipanggil pulang oleh organisasinya yang sedang mengalami krisis SDM sehingga 

bantuan Faridz sangat diperlukan. Dengan mempertimbangkan SAPA sebagai lembaga 

anggota Konsil LSM, maka pengunduran diri ini disetujui. Segera setelah pengunduran diri 

masing-masing staf, secretariat melakukan rekrutmen. 2 rekrutmen dilakukan secara 

terbuka untuk posisi Manager keuangan dan Staf Komunikasi. Sementara untuk program, 

dilakukan secara tertutup karena alasan mendesaknya posisi ini harus diisi sehingga apabila 

proses rekrutmen dibuka seperti biasa akan mengakibatkan tertundanya sejumlah kegiatan 

program terutama karena program dengan ICCO baru dimulai dan program dengan FF 

sedang pada tahap advokasi dan waktu yang tersedia juga sudah sangat terbatas.  
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Rekrutmen Finance Manager dilakukan pada bulan Juli 2017, dari 30 pelamar terpilih Jonny 

Limbong sebagai Finance Manager dan mulai bekerja per tanggal 17 Juli 2017.  

 

Rekrutmen Staf Komunikasi dilakukan pada bulan Juli 2017, dari 37 pelamar terpilih Fahd 

Riyadi. Fahd Riyadi mulai bekerja paruh waktu tanggal 3 Agustus sampai tanggal 2 

September, dan mulai bekerja full time mulai tanggal 4 September. 

 

Rekrutmen Program Manager dilakukan melalui penunjukkan langsung kepada Fitriani 

Sunarto yang memiliki kapasitas dan kualifikasi yang dibutuhkan. Fitriani Sunarto mulai 

bekerja sebagai Program Manager per tanggal 28 Agustus 2017.  

 

Oleh karena bertambahnya program dan diperlukan tenaga ahli berdasarkan kapasitas 

maka pada tahun 2017 ada penambahan staf jangka pendek, yaitu Sulistyani (periset 

program ICCO, dikontrak selama 1 bulan), Tasnim Yusuf (Konsultan untuk Bersama 

Berdaya, dikontrak selama 5 bulan), dan Nuri Kusuma Wardani (Asisten Program, dikontrak 

selama 3 bulan). 

 

o Relawan: 1 orang relawan dari AVI, 2 orang peserta magang dari ACICIS, 1 orang relawan 

tenaga IT untuk membantu memantau pembuatan situs BB. Relawan dari AVI  Susan 

Mickleburgh bergabung di Konsil dari bulan Januari sampai Juni 2017, membantu Konsil 

dalam hal pengembangan organisasi, revisi SMA LSM, membuka akses ke advosiry Board 

UNICEF, dan terlibat dalam pembuatan concept note proposal yaitu ke VOICE Hivos, EU, 

dan mengusulkan kebutuhan AVI yang baru ke kantor AVI Indonesia. Bantuan AVI 

volunteer ini yang paling dirasakan adalah kemampun bahasa Inggris staf meningkat, 

adanya dukungan pada penulisan proposal baru, dan adanya aplikasi ke UNICEF (ditolak 

karena lambat mengirimkan dokumen pendaftaran lembaga versi Inggris), dan usulan 

relawan baru yang akan dimulai April 2018. 

 

Selain itu ada relawan 2 jenis relawan lain yang sifatnya jangka pendek yaitu dari ACICIS 

dan relawan IT. Mahasiswa yg diorganisir oleh ACICIS bergabung di Konsil selama 2 minggu 

pada bulan Januari-Februari yaitu Annie yang membantu visualisasi data Konsil dan Josh 

yang membantu translate dokumen Konsil (laporan dan konten web). Perekrutan relawan 

untuk membantu Konsil LSM terkait denga pemantauan pengembangan Situs Bersama 

Berdaya dilakukan karena selama Juli-Oktober, tidak ada perkembangan berarti dari basic 

Ludo sebagaimana janji mereka. Rekrutmen relawn IT ini dilakukan atas dasar saling kenal 

dan ada kebutuhan dari Konsil LSM. Sampai saat ini, peran relawan untuk IT ini lebih 

memantau perkembangan dan kestabilan dari situs. Ke depannya, posisi ini akan 

dipertimbangkan untuk dibuka dalam open rekrutmen relawan paruh waktu sebagai IT 

person Konsil LSM.  

 

c. Hibah aset  

o Pada tanggal 3 Januari 2017 melalui Berita Acara nomor 001/Konsil/I/2017, Konsil LSM 

Indonesia menghibahkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus tipe TP 200 SA kepada Lusi Herlina. 

Hibah tersebut dimaksudkan sebagai penghargaan atas jasa beliau yang telah menjabat 

sebagai Direktur Eksekutif Konsil LSM selama 2 periode (6 tahun) yaitu sejak 2010-2016. 
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o Pada tanggal 23 Januari melalui Berita acara nomor 002/Konsil/I/2017, Konsil LSM Indonesia 

menghibahkan 1 unit Printer Fuji Xerox Type WC 3119 dan 3 unit Computer Hewlett Packard 

Type G3333L plus CRT Monitor 17" kepada Imron. Hibah dilakukan karena peralatan 

tersebut sudah tidak bisa dipakai. 

o Pada tanggal 6 Desember 2017 melalui Berita Acara nomor 009/Konsil/XI/2017, Konsil LSM 

Indonesia telah menghibahkan 1 (satu) unit meja kayu agak oval dan 3 (tiga) unit kursi kantor 

merk Karuchi kepada Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) kota 

Padang. Hibah tersebut dimaksudkan sebagai dukungan Konsil LSM Indonesia terhadap 

Lembaga Anggota. 

 

d. Meeting Perencanaan dan evaluasi 3 Bulanan 

Rapat Perencanaan dan Evaluasi 3 Bulanan baru dilakukan pada tahun 2017. Pada tahun 

sebelumnya rapat perencanaan dan evaluasi dilakukan setiap bulan. Rapat Perencanaan dan 

Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali yaitu pada bulan Maret, Juli, dan Oktober. Setiap staf 

membuat perencanaan 3 bulanan dengan mengisi form yang telah dibahas pada pertemuan 

Maret 2017. Form ini yang memuat informasi kegiatan, budget, output, dan timeline. Setelah 

dikompilasi, perkiraan budget berdasarkan perencanaan akan digunakan untuk pengajuan 

keuangan kepada KPN. 

 

Untuk memantau hasil capaian setiap bulan, setiap staf termasuk direktur wajib membuat up 

date bulanan yang berisi rencana kegiatan dalam bulan tersebut, kegiatan yang terlaksana dan 

hasilnya, tantangan, dan rekomendasi, beserta time sheet yang mendukung informasi tersebut. 

Pelaksanaan membuat up date ini cukup tertib s.d bulan Agustus 2017, yang dijadikan landasan 

bagi Direktur untuk melakukan diskusi dengan setiap staf terkait perkembangan kegiatan dan 

tantangannya serta apa yang diperlukan sebagai dukungan di bulan berikutnya. Namun pada 3 

bulan terakhir pelaksanaan up date ini tidak lancar kecuali oleh staf Sekretariat. Staf program, 

komunikasi, dan keuangan tidak memenuhi pembuatan up date ini secara reguler. Kondisi ini 

masih dimaklumi untuk periode tersebut karena kebetulan direktur eksekutif terlibat penuh 

dalam seluruh kegiatan program, komunikasi, dan keuangan sehingga masukan dan dukungan 

dapat disampaikan langsung dalam setiap kesempatan. Namun ke depan up date ini akan 

digalakkan lagi karena secara teknis sangat membantu dalam penyusunan laporan 3 bulanan 

dan tahunan ke Board.  

 

e. Capacity Building Staf   

o Pelatihan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Ridwan Faridz (Staf Program) pada 

tanggal 30 Januari sampai 2 Februari 2017 di Jakarta. Pelatihan tersebut diselenggarakan 

oleh SOLIDARITAS bersama Clear Horizon (Australia). Peserta dari Konsil LSM Indonesia 

mendapat beasiswa parsial yaitu mendapat potongan harga 50% untuk mengikuti 

pelatihan. Setelah pelatihan ini staf bertanggung jawab membuat rencana MONEV 

Program dan evaluasi akhir terutama program FF dan juga melakukan sharing pengetahuan 

ke semua staf. Namun agenda terakhir belum terlaksana saat Faridz mengundurkan diri. 

o Pelatihan Pengelolaan Data diikuti oleh seluruh staf Sekretariat Konsil LSM Indonesia 

tanggal 14 September 2017. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Open Data Lab 

bekerjasama dengan Konsil LSM Indonesia. Training ini merupakan bagian dari dukungan 

ODL kepada Konsil LSM yang membantu mereka sebagai Host mereka di Indonesia. 
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Pelatihan ini tidak hanya diikuti oleh staf secretariat Konsil LSM namun juga secretariat 

mengundang sejumlah LSM anggota di Jabotabek dan juga jaringan yang melakukan 

advokasi menggunakan data pemerintah sebagai peserta pelatihan, sehingga manfaat 

pelatihan ini meluas ke sejumlah organisasi seperti YKP, yang melakukan advokasi 

kesehatan perempuan, dst. 

o Pelatihan Lobby dan Advokasi diikuti oleh Fitriani Sunarto (Program Manager), Alison (host 

program ICCO di Sumatera Barat), Hasmida Karim (host program ICCO di Sulawesi 

Tenggara). Pelatihan yang diselenggarakan oleh KSBI didikung oleh CNV Belanda ini 

berlangsung tanggal 6 – November 2017 di Jakarta. Hasil dari pelatihan ini adalah 

menguatnya kapasitas melakukan analisis advokasi dan teknik lobby di 3 orang peserta ini 

sehingga dapat mendukung peran mereka dalam pelaksanaan program ke depan.   

 

f. Penugasan ke kegiatan jaringan 

Sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, ada sejumlah penugasan yang diberikan kepada 

staf termasuk direktur untuk tujuan membangun dan memperkuat jaringan dan humas Konsil 

LSM dengan para mitra, memperkuat kapasitas staf terkait isu-isu jaringan, serta untuk tujuan 

mempromosikan kapasitas/expertise Konsil LSM dalam memfasilitasi sejumlah isu yang 

berhubungan dengan visi dan misinya. Sejumlah kegiatan yang telah dihadiri selama tahun 2017 

ini adalah sebagai berikut: 

No Tanggal Kegiatan Penyelenggara Staf 

1 30 Jan - 2 

Feb 17 

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi SOLIDARITAS 

bersama Clear 

Horizon 

Ridwan 

2 21-22 Feb 

17 

Lokakarya Nasional Rekomendasi 

Kebijakan Untuk Perluasan Inovasi 

Peningkatan Pelayanan Publik Kesehatan, 

Pendidikan dan Iklim Usaha Program 

KINERJA di Indonesia 

USAID KINERJA dan 

BAPPENAS 

Emeralda 

3 13-Mar-17 Seminar Nasional CRBP Jarak Ridwan 

4 14-15 Mar Seminar dan Lokakarya Program ICCO Lipu dan 

Ridwan 

5 15-17 Mar Lokakarya Pedoman perilaku dan 

Persiapan Survey isu Gizi 

Permampu Lipu 

6 17-Mar-17 FGD lanjutan CRBP Sektor perkebunan 

sawit 

Jarak Ridwan 

7 22-Mar-17 Workshop Tech4Good 2017 Kita Bisa Emeralda 

8 22-Mar-17 Seminar Open Data Public Services ODL Ridwan 

9 22-24 Mar Mentoring Keuangan Program Kemitraan 

Ford 

Konsil Lampita 

10 22-23 Mar Pertemuan Tindak Lanjut CPDE CPDE Lipu 

11 23-24 Mar Info session EU call for proposal dan 

Indonesia CSO Roadmap Discussion 

EU Susan 

12 30 Mar-1 

Apr 

Fasilitasi lokakarya Survey Pengaduan Permampu Lipu 

13 10-13 Apr Movev Program Kemitraan Ford Konsil Ridwan 

14 12-Apr-17 Workshop Microsoft Azure Kita Bisa Silvia 
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No Tanggal Kegiatan Penyelenggara Staf 

15 23-25 Apr CSOs Stakeholder Meeting VANI Lipu 

16 25-Apr-17 FGD Membedah RUU Penyelenggaraan 

Sumbangan 

PFI Emeralda 

17 15-17 Mei Semiloka Program ICCO Ridwan 

18 17-May-17 Dialog Publik calon anggota Komnas HAM 

2017-2022 

Komnas HAM Lipu 

19 23-May-17 FGD "Penafsiran dan Analisis Potensi 

Dampak dari PP 58/2016 dan PP 59/2016" 

YAPPIKA-ActionAid Lipu 

20 24-May-17 Diskusi “Dinamika Politik Lokal dan 

Ketimpangan: Studi Kasus dari Bantaeng 

dan Lombok Utara 

CSIS Silvia 

21 23-May-17 Launching dan Diskusi Publik 

“Ketimpangan di Mata Warga” 

INFID Lipu 

22 1-Jun-17 Undangan kegiatan Sahur Bersama Sapa Institute Faridz 

23 13-15 Jun 

17 

Lokalatih Analisis survey Gizi Permampu Lipu 

24 14-Jun-17 Buka Puasa Bersama SOLIDARITAS Solidaritas Faridz 

25 5-6 Sep 17 Lokakarya Penguatan Forum Masyarakat 

Sipil 

APM Jambi Lipu 

26 14-Sep-17 Pelatihan Pengelolaan Data ODL All Staff 

27 31-Oct-17 Forum Kemitraan CCPHI CCPHI Fitriani 

Sunarto 

28 26-Oct-17 Undangan Temu Nasional Dunia Usaha 

dan Filantropi 2017 

Forum CSR Kesos Jonny 

29 27-Oct-17 Diskusi Panel-Hak Untuk Tahu TI Fahd 

30 6-8 Nov 17 Pelatihan Lobby dan Advokasi KSBI Fitriani 

Sunarto 

31 22-24 Nov 

17 

Training Legal Compliance Graintee Ford Foundation Lipu dan 

Jonny 

32 6-7 Des 17 Konferensi Kabupaten/Kota HAM INFID Lipu dan 

Silvia 

33 13-Dec-17 Soft Launch Koalisi NPO until FATF KKB Fahd 

 

g. Orientasi Staf dan Revisi Peraturan Sekretariat 

Orientasi Staf bertujuan untuk memperkenalan Konsil LSM Indonesia lebih dalam kepada staf 

baru dan memperkuat pemahaman terhadap Konsil LSM untuk staf lama. Orientasi ini 

berlangsung selama lebih dari 3 bulan (September-Desember) dengan substansi bahasan AD, 

ART, Kode Etik, CPP, Standar Minimal Akuntabilitas, Strategic Planning dan Program Konsil, 

Peraturan Sekretariat: Struktur Organisasi dan Tupoksi, dan SOP (Namun materi SMA LSM, SOP, 

dan Hasil Renstra belum sempat dibahas, dan akan dilanjutkan sebagai agenda pada awal 

tahun). Orientasi staf bersifat wajib bagi staf baru dan pilihan/refreshment bagi staf lama. 

Orientasi staf dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan oleh tm Sekretariat dan 1 kali bersama 

dengan KPN dan DE untuk teman CPP. Adapun ringkasan pertemuan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan ke-1 tema Anggaran Dasar tanggal 8 September 2017, dipresentasikan oleh 

Jonny Limbong (Finance Manager) dan tema Anggaran Rumah Tangga dipresentasikan 

oleh Fitriani Sunarto (Program Manager). 
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2. Pertemuan ke-2 tema Child Protection Policy (CPP) tanggal 20 September 2017, 

dipresentasikan oleh Misran Lubis (KPN) 

3. Pertemuan ke 3 tema Kode Etik tanggal 6 Oktober 2017, dipresentasikan oleh Fahd Riyadi 

(Staf Komunikasi). 

4. Pertemuan ke-4 tema Struktur Organisasi dan Tupoksi tanggal 20 Oktober 2017, 

dipresentasikan oleh Silvia (Staf Administrasi dan Keuangan). 

5. Pertemuan ke-5 tema Peraturan Sekretariat tanggal 27 Oktober 2017, dipresentasikan 

oleh Serlyeti Pulu (Direktur Eksekutif). 

6. Pertemuan ke-6 tema Peraturan Sekretariat (lanjutan) tanggal 30 November 2017, 

dipresentasikan oleh Serlyeti Pulu (Direktur Eksekutif). 

 

Hasil dari orientasi ini adalah adanya pemahaman yang lebih dalam tentang Konsil LSM oleh 

semua staf, dan juga adanya masukan dan catatan pada sejumlah dokumen baik itu AD/ART, 

Kode Etik, dan peraturan secretariat. Masukan dan catatan-catatan ini telah diakomodir. Hal-hal 

yang sifatnya merupakan kewenangan Board, disimpan sebagai catatan, dan yang merupakan 

kewenangan secretariat, telah dimasukkan ke dalam peraturan ini sebagai revisi. Secara umum 

masukan yang ada sifatnya minor dimana lebih memperjelas maksud dari sesuatu aturan, meski 

demikian ada juga revisi yang sifatnya fundamental seperti misalnya, pemberian tunjangan 

pada staf yang memiliki anak berusia s.d 3 tahun dengan bentuk kerja di rumah 1 hari setiap 

minggu. 

 

h. Menjadi host bagi ODL. 

Konsil LSM Indonesia menjadi host untuk Open Data Lab Jakarta periode 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember 2017. Sebagai host, Konsil meminjamkan nama Lembaga untuk keperluan 

bank, pengurusan dokumen seperti visa, dan membantu ODL dalam menyelenggarakan event. 

Pada akhir 2017, ODL telah mengajukan permohonan agar Konsil LSM tetap bersedia menjadi 

host sampai dengan April 2018 selama mereka mengurus legal entitas mereka sebagai 

organisasi nasional, yang akan menggunakan badan hokum sendiri sebagai ODL Indonesia. 

Untuk hal ini, ODL juga telah memenuhi komitmen memberikan management fee ke Konsil LSM 

untuk 4 bulan tersebut yang jumlahnya dihitung secara proporsionel berdasarkan kesepakatan 

pada tahun 2017. Informasi data keuangan terkait host ini dapat dilihat di bagian pengelolaan 

keuangan.  

Keuangan 
a. Transaksi keuangan rutin dan pengelolaan petty cash. 

Pelaksanaan transaksi harian dilakukan secara regular oleh kasir di bawah pengawasan Manager 

Keuangan. Pelaksanaan transaksi rutin ini berlangsung lancar meskipun ada sejumlah 

perubahan yang dilakukan terutama untuk penggunaan form keuangan yang wajib disediakan 

dalam pelaporan petty cash.  

 

b. Pengurusan rekening baru untuk situs Bersama Berdaya 

Ada 2 rekening yang berhasil dibuka pada tahun 2017 untuk rekening yg akan digunakan dalam 

pengumpulan sumbangan di situs bersamaberdaya.com. Rekening yang berhasil dibuka adalah 

BRI cabang Tebet dan BNI 46 cabang Tebet. 
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c. Audit keuangan 2016 

Pada bulan Maret 2017 Laporan Keuangan Konsil LSM Indonesia  untuk periode tahun 2016 

telah di Audit oleh Akutan Publik terdaftar  Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan opini 

MENYAJIKAN SECARA WAJAR. Proses pelaksanaan audit ini berlangsung selama 1 bulan, di 

bawah koordinasi Manager Keuangan (saat itu Lampita S). Proses audit ini berjalan cukup lancar 

dan relative tidak banyak hal yang dikoreksi oleh auditor. Laporan AUDIT ini telah dipubliksikan 

di website Konsil LSM sejak Mei 2017. Laporan Keuangan periode tahun 2017 direncanakan 

akan di-AUDIT pada bulan Maret 2018. 

 

d. Revisi SOP Keuangan 

Untuk menunjang kegiatan operational Sekretarian Konsil LSM secara efisien team konsil 

melakukan perubahan SOP keuangan pada bagian: 

o Perubahan sejumlah form keuangan, dengan menambahkan form advance untuk 

perjalanan Dinas, form advance untuk kebutuhan secretariat serta menindaklanjuti 

pengadaan sejumlah form keuangan yang dimandatkan oleh SOP yang selama ini belum 

dijalankan. Pencetakan form2 tersebut telah dilakukan pada akhir 2017 dan 

pemberlakuannya akan dipakai sejak januari 2018. 

o Kas Kecil dinaikkan dari 5.000.000 menjadi 7.000.000 alasannya bahwa pembayaran Pajak 

Penghasilan staff, narasumber, notulensi, dll. Menggunakan uang kas kecil sehingga 

mengurangi rencana biaya operational rutin.  

o Pengadaan barang/jasa dengan 3 penyedia (supplier/vendor) diberlakukan apabila  harga 

barang/jasa tersebut Rp. 7.000.000.-/unit. 

o Spesifikasi antara AKTIVA (assets) VS PERALATAN KANTOR (office equipment). 

• Harga atau nilai dari suatu barang di dikategorikan sebagai AKTIVA/ASSETS dan dapat 

disusutkan apabila harga perolehan/pembelian minimal Rp. 3.500.000. s/d   

seterusnya. 

• Harga perolehan/pembelian Rp. 1 s/d 3.499.999 dikategorikan sebagai 

PERLENGKAPAN KANTOR/OFFICE EQUIPMENT dan tidak perlu dilakukan   

penyusutan. 

 

e. Budgeting KONSIL 2018 dan COST CORE 

Pada akhir tahun 2017, talah disusun rencana core cost Konsil LSM pada tahun 2018. Budget 

Konsil LSM 2018 terlampir. Cost Core atau disebut juga Biaya Inti merupakan anggaran yang 

dirancang apabila Konsil LSM Indonesia tidak ada proyek yang didanai DONOR, maka 

sekreatariat dapat beroperasi selama masa tenggat 1 tahun.  

 

f. Revisi Kode Akun/Chart of Accounts  

Kode akun yang digunakan dalam software Akutansi yang digunakan Konsil ada penambahan 

pada KODE AKUN UANG MUKA. Selama ini Uang Muka yang diberikan kepada semua staff 

Konsil dimasukkan pada pos akun Uang Muka Sekretariat Konsil. Agar lebih mudah 

mengontrolnya maka pada Pos Uang Muka ditambah kode berdasarkan Posisi staff yang ada, 

sbb:  

11050101 - Uang Muka Sekretariat Konsil 

11050102 - Uang Muka Executive Director   

11050103 - Uang Muka Program Manager 
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11050104 - Uang Muka Finance Manager 

11050105 - Uang Muka Communication Staff  

11050106 - Uang Muka Admin & Finance Officer 

11050107 - Uang Muka Office Helper 

11050108 - Other_1 

11050109 - Other_2 

 

Notes: (other_1 dan 2) untuk mengantisipasi pengajuan Uang Muka bukan staff seperti: 

Volunteer, staff temporary, atau mitra yang tidak ada terdaftar dalam database Konsil LSM-LSM 

Indonesia) 

 

g. Pengajuan dan pelaporan keuangan rutin (bulanan) dan laporan akhir per Desember 2017. 

Pengajuan keuangan pada 3 bulan pertama dilakukan setiap bulan ke Ketua KPN dan Direktur 

Eksekutif sesuai dengan pengeluaran rutin dan incidental mengacu pada kegiatan program yang 

dilakukan tiap bulan. Mulai Maret, pengajuan keuangan dilakukan setiap 3 bulan sesuai dengan 

Rencana Kerja 3 bulanan. Hal ini untuk mempermudah proyeksi keuangan yang harus 

disediakan untuk kebutuhan program dan organisasi secara keseluruhan selama 3 bulan 

tersebut. Dengan adanya pengajuan kwartal ini, Direktur juga lebih mudah memperkirakan 

jumlah pengeluaran dan ketersediaan dana yang masih dimiliki lembaga. 

 

Sementara pelaporan keuangan oleh Manager Keuangan dilakukan tiap bulan, terutama untuk 

status keuangan proyek FF dan ICCO Cooperation. Sementara untuk keuangan MSI, karena 

sifatnya dibayarkan per termin, maka pada tahun 2017 ini Konsil LSM menerima pembayaran 

akhir proyek tahun 2016 lalu, dan menerima termin ke 1-2 biaya proyek tahun ini. Sementara 

final payment belum mereka bayarkan karena sampai saat ini belum ada laporan final yang 

dipublikasikan oleh MSI. 

 

Di akhir Desember 2017, seluruh laporan keuangan telah ditutup pembukuannya. Status 

serapan dana per proyek adalah sebagai berikut: 

 

Judul Program Donor  Periode 

program  

% serapan per Des 2017 

Program Kemitraan PPP Ford Foundation Jan 2016-Des 

2017 

±90% 

Penyusunan Indeks 

Keberlanjutan CSO tahun 

2016 

MSI USAID Jan-Des 2017 Pemberian dana sudah 

termin 2 dari 3x termin 

Program Pengembangan 

Koalisi CSO untuk advokasi 

UNGP 

ICCO 

Cooperation 

Agustus 2017 

– Jul 2018 

46% dari dana yang 

diberikan untuk termin 1 

(termin 1=71% dari total 

dana). 

 

Laporan Keuangan Konsil, FORD, MSI dan ICCO per November 2017 (terlampir). 
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Fundraising  
Sepanjang tahun 2017 Team Sekretariat Konsil LSM Indonesia sudah mengirim dan membuat 

agreement beberapa proposal kepada beberapa Donor International dengan status sebagai berikut: 

Tema proposal Organisasi Tujuan  Status/Keterangan 

CSO SI Report 2016 MSI-USAID Proposal sudah disetujui 

sejak akhir 2016 dan pada 

awal 2017 hanya tinggal 

melakukan agreement 

Penguatan peran CSO untuk 

perbaikan pelayanan publik 

Voice Pengaruh Gagal  

Penguatan peran CSO untuk 

akuntabilitas pemerintah daerah 

dalam pemenuhan HAM 

EU Gagal 

Penguatan Koalisi CSO untuk 

advokasi UNGP 

ICCO Cooperation Diterima dan sudah mulai 

Agustus 2017 

Enabling Environment National 

Assessment  

Civicus  Diterima, masih dalam proses 

untuk dikerjakan 2018 

CSO SI Report 2017 FHI360 Diterima, masih dalam proses 

untuk dikerjakan 2018 

Riset Aksi untuk Inisiatif Trust Fund 

Domokrasi 

CPDE  Masih dalam proses penilaian 

Peningkatan kapasitas LSM dalam 

penerapan prinsip-prinsip 

akuntabilitas LSM 

ICSC-Global Standard Masih dalam proses diskusi 

 

Di samping proposal yang secara resmi sudah diajukan, pada akhir 2017, Konsil LSM juga sudah 

melakukan pertemuan tindak lanjut atas tawaran kerja sama untuk pelaksanaan penguatan 

kapasitas LSM anggota dengan KEHATI. Pertemuan sudah dilakukan dan akan ditindaklanjuti dengan 

penyusunan konsep penguatan kapasitas Konsil LSM pada anggotanya yang selanjutnya akan 

menjadi dasar untuk membahasn model kerja sama dengan Kehati lebih lanjut. Penyusunan strategi 

ini baru akan dilakukan Januari 2018.  

 

Selain dari penggalangan dana dari proposal, tahun 2017 juga Konsil LSM memiliki penerimaan dana 

dari iuran anggota, management fee dari staf, efisiensi dari gaji proyek ke 2, dan kontribusi dari ODL 

(Konsil LSM sebagai host pada tahun 2017 dan 4 bulan di 2018 nanti). Khusus untuk sumber dana 

dari iuran anggota dan management fee dari staf, dana tersebut tersimpan sebagai dana abadi yang 

akan dikelola dalam bentuk deposito mulai Januari 2018 ini.  

Keanggotaan 
Sepanjang tahun 2017, ada 1 LSM baru yang bergabung sebagai anggota Konsil LSM yaitu CIMSA 

berbasis di Depok. Pada tahun ini, hanya 9 LSM anggota yang membayar iuran meski sudah 

diingatkan secara berturut-turut dalam milis. (lihat laporan keuangan).   

Pada tahun ini juga, Konsil LSM mengelola dan menyelesaikan complain terkait kasus PHMN dengan 

Kedutaan Finlandia. Kasus ini dinyataan selesai meski sampai akhir kesempatan dari Kedutaan 
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Finlandia, PHMN tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan audit ke mereka sesuai 

kesepakatan yang disetujui oleh PHMN.  

Terkait dengan situasi seperti ini, ke ada sejumlah hal yang perlu dipikirkan oleh Konsil LSM terkait 

pengelolaan keanggotaan ini yaitu: 

- Menetapkan benetif yang berbeda yang diperoleh setiap anggota ketika dia membayar 

iuran, karena itu adalah bantuk komitmen mereka yang lebih tinggi pada organisasi 

dibandingkan yang tidak membayar iuran. 

- Terkait kasus yang melibatkan anggota dengan pihak luar, sebaiknya Dewan Etik segera 

menetapkakn mekanisme pengelolaan pengaduan seperti ini dan lebih proaktif melakukan 

komunikasi dalam konteks meminta klarifikasi tertulis dari Lembaga yang terkait sehingga 

permasalahan dapat diselesaikan secara sistematis. Model ini akan menjadi preseden buat 

kasus yang sama selanjutnya.  

- Mengembangkan model/pendekatan standar untuk menggunakan peluang progra di daerah 

dikawinkan dengan penguatan calon perwakilan/simpul belajar daerah untuk diskursus 

akuntabilitas. Model ini harus terintegrasi sejak awal program diisain, sehingga penguatan 

akuntabilitas anggota dapat tetap berjalan secara terencana bukan tergantung pada 

kesadaran dari Lembaga-lembaga anggota di wilayah program. Praktek baik di Sumut dapat 

dijadikan model. 

Faktor pendukung dan tantangan 
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program selama 1 tahun ini tentu sangat 

didukung oleh banyak factor baik dari internal Sekretariat Konsil LSM maupun dari dukungan pihak 

lain. Terkait dengan hal itu, ada sejumlah factor yang paling signifikan yang dirasakan sebagai factor 

pendukung tercapainya sejumlah keberhasilan yaitu: 

a) Saat ini Konsil LSM sudah dikenal dengan isu utamanya yaitu penguatan akuntabilitas LSM 

meski masih terbatas pada intansi tertentu di pemerintah pusat, pemerintah daerah 

sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, dan juga di kalangan perusahaan dan donor. Meski 

demikian, hal ini telah menjadi modalities penting dalam pelaksanaan kegiatan dengan pihak 

lain termasuk adanya kerja sama baru yg terjadi selama tahun 2017. 

b) Tersedianya peraturan sekretariat dan SOP yang sudah cukup memadai sehingga dapat 

menjadi acuan dalam menjalakan program dan operasional organisasi. 

c) Tim Sekretariat yang sudah lengkap dan kompak bekerja sama sesuai dengan posisi dan 

perannya serta didukung dengan kapasitas yang sangat memadai dalam menjalankan 

program dan operasional organisasi, sehingga semua orang dengan dapat melakukan 

fungsinya secara optimal.  

d) Komunikasi, koordinasi yang intensif dan juga dukungan serta keterlibatan langsung Board 

dalam program dan operasional organisasi. 

Meski demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi selama tahun ini yaitu: 
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a) Isu kebebasan berorganisasi menjadi isu besar di tahun 2017 ini dengan munculnya 

kebijakan pemerintah untuk pembubaran HTI dan revisi UU Ormas yang menimbulkan pro 

dan kontra. Kondisi ini membuat komunitas LSM terpecah dalam 2 opsi: pro dan Kontra 

pada kebijakan pemerintah tersebut. Di kalangan anggota Konsil LSM sendiri, perbedaan 

pandangan ini juga terjadi. 

b) Terjadinya pergantian sebagian besar staf mengakibatkan terjadinya perlambatan 

pelaksanaan program terutama pada kwartal ke 2 dan 3 tahun 2017. 

Pembelajaran 
Pembelajaran penting yang diperoleh selama setahun ini sangat beragam dan banyak. Namun ada 

sejumlah pembelajaran yang sangat penting yang diperoleh terutama terkait program-program 

utama Konsil LSM yaitu: 

a) Dulunya Sekretariat Konsil LSM Indonesia berasumsi bahwa proses pengembangan situs 

crowdfunding tidak rumit, ternyata proses pembangunan situs ini sudah lebih dari 1 tahun, 

dan meski sudash online, juga belum bisa berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Untuk 

itu, ke depan Sekretariat Konsil LSM sudah harus menyiapkan strategi dan antisipasi 

operasional untuk pengoperasioan situs BersamaBerdaya.com secara periodik, baik itu 3 

bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Rencana itu harus disertai sumber pendanaan dan evaluasi 

berkala, serta opsi-opsi realisitis pengembangan jika BersamaBerdaya.com berhasil, atau 

tidak berhasil memenuhi target minimal atau bahkan defisit dan membebani organisasi. 

Dengan opsi-opsi yang direncanakan tersebut, Konsil LSM akan lebih menghemat energi dan 

sumberdaya dalam menentukan arah dan keputusan terkait BersamaBerdaya.com. 

b) Pada awal pengembangan rencana penerbitan Jurnal, Dewan Redaksi berasumsi bahwa 

penulis dan Editor akan dengan mudah dicari karena isu kemitraan LSM dan perusahaan 

melalui program CSR sudah cukup luas dikenal. Ternyata, dalam pelaksanaannya, sejumlah 

penulis harus diganti dan juga editor karena berbagai halangan yang membuat mereka tidak 

bisa. Ke depan, Dewan Redaksi harus memiliki sejumlah alternative/cadangan untuk penulis 

maupun editor, dan keputusan kepastian kesediaan mereka harus sudah dilakukan sejak 

awal tahun, sehingga Jurnal bisa diterbitkan di pertengahan tahun berjalan.  

c) Dalam konteks pelaksanaan program di daerah oleh LSM anggota, Sekretariat Konsil LSM 

dulunya berasumsi bahwa tidak ada permasalahan dengan besaran dana yang dikelolah LSM 

anggota di daerah khususnya dalam kasus program FF, namun ternyata jumlah dana yang 

kecil dalam program task force juga mempengaruhi komitmen dan keseriusan LSM anggota 

dalam pelaksanaan program karena tidak sesuai dengan harapan mereka sejak awal. Ke 

depannya Sekretariat Konsil LSM harus sudah membicarakan jumlah dana ini sejak awal 

kepada LSM anggota saat menawarkan kemungkinan keterlibatan mereka dalam program 

tersebut.  

d) Pengembangan laporan berupa Indeks keberlanjutan LSM yang dikembangkan Konsil LSM 

tidak akan optimal masnfaatnya sebagai bahan advokasi nasional karena data yang 

dikumpulkan tidak merepresentasi seluruh LSM dan tidak memberi gambaran secara 

mendalam kondisi LSM di Indonesia. Maka ke depan, Konsil LSM harus melakukan riset yg 

serius meski dengan metode pertemuan expert yang terbatas jumlahnya, namun data yang 

disajikan sebagai basis pertimbangan harus lengkap dan mendalam.  
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e) Menjaga kekompakan dan kesolidan tim bukanlah kerja mudah dalam organisasi. Diperlukan 

rasa saling percaya sebagai landasan untuk membangun kerja sama dan saling menghargai 

agar dapat menjadi tim yang berkualitas. Pengenalan terhadap organisasi dan pemahaman 

pentingnya peran dan posisi masing-masing dalam organisasi disertai dengan penghargaan 

yang wajar, akan menjadi factor penting yang mendukung komitmen yg kuat tiap individu 

sebagai bagian dari tim kerja.  

Kesimpulan dan rekomendasi  
Dari seluruh uraian di atas, dapat dikatakan bahwa selama tahun 2017, Konsil LSM telah mampu 

melakukan rencan kerjanya meski awalnya masih berbasis proyek. Perencanaan tersebut telah 

menunjukkan hasil yang sangat memadai tertama jika dihubungkan dengan Renstra Konsil LSM 

untuk periode 2014-2019. 

Adapun rekomendasi-rekomendasi penting yang perlu diperhatikan ke depan terkait dengan 

pelaksanaan program dan operasional Sekretariat Konsil LSM adalah sebagai berikut: 

a) Dalam kaitan dengan pentingnya pandangan yang jernih terhadap kebebasan berorganisasi 

di kalangan anggota Konsil LSM, penguatan perspektif HAM, pluralisme, keadilan dan 

kesetaraan gender, harus tetap menjadi isu strategis Konsil LSM ke depan yang sangat 

berkaitan dengan isu akuntabiltias LSM yang didasarkan pada nilai-nilai HAM, keadilan, dan 

keberagaman, dst. 

b) Memastikan sejumlah hal terkait program yang sudah selesai di akhir tahun 2017 seperti 

penyempurnaan situs crowdfunding sehingga sudah dapat digunakan sesuai rencana, 

pencetakan jurnal, dan publikasi CSO SI report tahun 2016 dapat ditindaklanjuti di awal 

tahun 2018. 

c) Melakukan rapat dewan redaksi Jurnal edisi 6 di awal tahun ini untuk mengantisipasi 

keterlambatan yang tidak terduga di masa depan. 

d) Memantapkan penerapan SOP dan peraturan secretariat sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan program dan operasional organisasi, dan bila diperlukan melakukan 

penyempurnaan sesuai dengan perkembangan situasi dan konsisi organisasi dan konteks 

social.  

e) Menjaga dan meningkatkan kesolidan tim Sekretariat dan koordinasi dengan Board di masa 

depan.  

Lampiran-lampiran 
- Laporan Keuangan tahun 2017 

- SOP Keungan (revisi) 

 


