LAPORAN PENELITIAN

PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI
MASYARAKAT SIPIL DALAM PENERAPAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS STUD1
KASUS: KONSORSIUM PENGEMBANGAN
MASYARAKAT MADANI (KPMM)

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana DIPA Tahun Anggaran 2006
Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 7 15/54 l/KU/DIPA/2006
Tanggal 1 Maret 2006

JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2006

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
1.

Judul Penelitian

2.

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP
c. Pangkatl Golongan
d. Jabatan Fungsional
e. Jabatan Struktural
f. Fakultall Program Studi
g. Pusat Peelitian
Jumlah Tim Peneliti
Lokasi Penelitian
Waktu Penelitian
Biaya

3.
5.
6.
7

Ilmu-ilmu Sosial

: Peningkatan Kapasitas Organisasi
Masyarakat Sipil dalam Penerapan
Taransparansi dan Akuntabilitas:
Kasus Konsorsium Pengembangan
Masyarakat Madani (KPMM)
: Eka Vidya Putra, S-Sos., M.Si
: 132309737
: Penata Mudalllla
-

: FISI Pendidikan Sosiologi Antropologi

-

:
:
:
:

I(satu) orang
Padang
8 (delapan) bulan
Rp 5.000.000,(limajuta rupiah)

Padang, November 2006
Ketua Peneliti,

( Eka Vidya Putra )
NIP : 132 309 737
Surat Kuasa:
Nomor: 19201J.41.1.6~UM006
Tanggal: 19 Desember 2006

ABSARAK

Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga yang
berhubungan dengan public (masyarakat) belakangan ini menjadi wacana
sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari. Walaupun masih "setengah hati"
penerapan transparansi dan akuntabilitas setidaknya mulai nampak
dilaksanakan oleh sejumlah lembaga pemerintahan dan dunia usaha. Namun,
penelitian ini tidak akan melihat bagaimana penerapan transparansi dan
akuntabilitas di dua sector (pemerintahan dan dunia usaha) tersebut. Penelitian
ini akan melihat bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas di sector
ketiga yaitu masyarakat sipil, dengan memberi pembatasan pada Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). Kasus yang akan diangkat adalah penerapan
transparansi dan akuntabilitas di Konsorsium Pengembangan Masyarakat
Madani (KPMM).
Beda dengan apa yang terjadi pada tingkat pemerintahan dan dunia
usaha, dimana tuntutan untuk menerapkan tranparansi dan akuntabilitas lebih
banyak dating dari tekanan public atau masyarakat (termasuk dari LSM), maka
keinginan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas di KPMM justeru
muncul atas dasar self regulation. Penelitian ini mengambarkan bagaimana
penerapan transparansi dan akuntabilitas, efektifitas dan kendala yang ditemui.
Data penelitian diambil dengan melakukan observasi, documenter dan
melakukan wawancara.
Hasil peneliti menunjukan bahwa KPMM bersama-sama dengan lembaga
anggota secara bertahap berkesinambungan berusaha menerapkan
pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan aktifitas
organisasi. Ada dua loncatan kuantum yang perlu dicatat dari perjalanan KPMM,
yaitu membangun kelembagaan yang dapat mendorong penerapan transparansi
dan akuntabilitas serta kedua peningkatan keterampilan para penggiat lembaga
dalam menyelenggarakan aktivitas organisasi. Setelah lima tahun berjalan
efektifitas pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas secara kulitatif
menunjukan hasil positif. Secara keseluruhan nilai-nilai transparansi dan
akuntabilitas telah diterapkan oleh KPMM, namun masih banyak kendala di
tingkat lembaga anggota.
Akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan transparansi dan
akuntabilitas secara langsung membawa dampak bagi pengembangan
organisasi masyarakat sipil. Keseriusan dan keuletan para penggiat lembaga
dalam mengembangkan tranparansi dan akuntabilitas dapat menjadi model bagi
pengembangan organisasi masyarakat sipil lainnya, dan terkhusus bagi lembaga
pemerintahan seperti perguruan tinggi yang notabene melayani masyarakat.
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Sedangkan ditingkat masyarakat akar rumput keberadaan LSM secara
berangsur-angsur tidak lagi menjadi sosok yang mencurigakan dan
dianggap kekiri-kirian. Aktivitas berupa pendampingan, yang kerap
dilaksanakan oleh aktivis LSM pada kelompok basis lebih dirasakan
kehadirannya, dibandingkan program pemerintah yang hanya berorientasi
proyek dan sentralitik. Masih dari sisi masyarakat, perubahan paradigma
terhadap LSM tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah untuk tidak
memonopoli informasi. Keterbukaan informasi, membuka ruang bagi aktivis
LSM dalam mensosialisasi aktivitasnya.
Faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah pengaruh dari tatanan
dunia global. Pada konteks tatanan global, ha1 tersebut berkorelasi dengan
semakin dipercayanya LSM oleh jejaring lembaga donor internasional.
Bahkan dilihat dari besaran bantuan yang diprogramkan oleh lembagalembaga donor internasional di luar badan resmi PBB saat ini lebih banyak
dipercayakan pada LSM dibandingkan kepada pemerintah'. Meskipun
tidak dapat dipungkiri, ada kepentingan dari negara-negara donor untuk
terus mengkampanyekan proyek demokrasi, namun bukan berarti mereka
boros dalam menentukan program yang akan didukung. Pihak donor
internasional terkenal sangat ketat

dalam

memilih program dan

menentapkan mitra kerja. Dalam ha1 ini, LSM berhasil meyakinkan pihak
donor internasional.

I Jeremy Pople, Stralegi Pemherantman Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta:
Transparcncy Internasional Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal: 239

Seperti yang telah diungkapkan sebelurnnya, keberhasilan LSM
meyakinkan pihak donor tidak dapat dilepaskan efektifitas gerakan yang
dibangun. Efektifitas tersebut rnemiliki korelasi yang kuat dengan sifat atau
ciri-ciri dari sebuah LSM, yaitu; bersifat terbuka, mandiri, berswadaya
secara parsial, otonom dari negara dan terikat secara legal atau
seperangkat nilai-nilai bersama'.
Berkaitan dengan ke dua aspek di atas (paradigrna elit pernerintahan
dan terbukanya dana dari pihak donor) program yang ditangani atau
didarnpingi oleh LSM rnulai variatif. LSM rnernainkan berbagai rnacam
peran dalam proses transisi yang sedang berlangsung. Kondisi tersebut
tidak pernah ditemukan sebelurnnya. Selarna ini LSM identik dan fokus
pada pendampingan rnasyarakat akar rumput (grassroots).
Sewindu setelah kejatuhan rezirn otoriter orde baru, jumlah LSM
meningkat tajam. Meski tidak ada data pasti yang dapat dijadikan bukti

-

karena rnernang tidak ada institusi pernerintah atau LSM yang rnelakukan
pencatatan terhadap jumlah LSM - tapi secara ernpiris fakta tersebut dapat
dilihat. Dilihat dari prosedural manual demokratisasi, peningkatan jurnlah
LSM atau organisasi masyarakat sipil adalah gejala positif. Narnun, akan
berdarnpak lain jika penambahan jurnlah tidak diiringi dengan kualitas
(personal maupun kelernbagaan) yang baik pula. Hal tersebut bukan tidak
disadari oleh penggiat LSM. Dalarn satu laporan hasil dialog tentang

Eka Vidya Putra, Parlisipasi Civil Society dalam Mengontrol Dewan Perwakilan Rabat Daerah.
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reformasi demokratis dan pembangunan yang dilakukan oleh lnternasional
Institute for Democrcy and Electoral Asistance (IIDEA), berkaitan dengan
pembangunan dan efektifitas LSM terdapat beberapa masalah (isu) yang
perlu dihadapi":

Pertama,

dukungan

dan

akuntabilitas

keuangan.

Kebanyakan organisasi kemasyarakatan belurn rnemiliki kesangupan untuk
membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini akan berhubungan dengan
kemandirian atau indenpenden dari LSM. Sebahagian besar dalam
persoalan pembiayaan LSM sangat bergantung pada lembaga-lembaga
donor internasional. Konsekwensinya, karena sumber pendanaan berasal
dari lembaga donor luar maka bentuk akuntabilitas yang diterapkan lebih
terfokus pada atuaran main yang menajadi kontrak kerja dengan pihak
donor dan mengabaikan akuntabilitas kepada public. Akibatnya timbul
anggapan yang sifatnya mernpertanyakan, mencurigai bahkan menuding
idenpendensi dari LSM. Kedua, kecakapan manajemen dan organisasi.
Walaupun

sering

meyoroti

kelemahan

sistem

dan

manajemen

pemerintahan, namun di tingkat internal LSM juga mengalami persoalan
serupa. Kebanyak LSM tidak memiliki manajemen organisasi yang jelas.
Sistem pengelolaan organisasi masih sangat jauh dari prinsip-prinsip
manajemant mondren. Akibatnya, LSM sering terpersonalisasi pada satu
orang aktor daripada misi dan kepentingan yang diperjuangkannya.
Ketiga, memperbaiki kecakapan advokasi Kegiatan advokasi identik
dengan aktivitas LSM. Namun belum semua aktor memiliki kemampuan
advokasi yang memadai. Keempat, cakupan dan gambaran geografis.

' IIDEA, Penilaian Demokrafisusi di Indonesia. Jakarta: International IDEA, 2000, hal: 107

Kebanyakan LSM belum memiliki vokal isu yang menjadi konsentrasi
gerakan. Hal tersebut dalam jangka panjang akan berdampak pada
kedalaman keluaran yang akan menjadi produk akhir dari sebuah program
kerja. Disamping itu, masalah wilayah kerja yang masih terfokus pada
agenda-agenda umum atau nasional dibandingkan isu-isu lokal juga
menjadi catatan yang perlu diselesaikan.
Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, keberadaan LSM
sedikit-demisedikit diakuai sebagai kekuatan baru yang efektif untuk
melakukan konsolidasi demokrasi terutama di ranah masyarakat sipil.
Namun, secara empiris juga terkuak data bahwasanya LSM, belum cukup
kuat untuk memainkan peran penting tersebut. Setidaknya secara
organisasil kelembagaan LSM belum cukup kuat secara struktur. Begitu
juga dengan kapasitas dan keotentikan para aktornya.
Dalam usaha meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keotentikan
para aktivisnya, sejumlah LSM mulai melakukan pembenahan terhadap
organisasi. Setidaknya ada dua agenda penting bagi perbaikan LSM
kedepan, yaitu; mereka harus terus meningkatkan peran yang selama ini
telah dilakukan, yaitu sebagai lembaga yang mengidentifikasikan dirinya
memperjuangkan kepentingan masyarakat dan melakukan fungsi kontrol
terhadap pemerintah. Namun ke dua, NGO juga harus segera melakukan
evaluasi diri dan mereformasi diri, sejalan dengan nilai-nilai yang
diperjuangkannya.

Mengarnbil kasus lokal, sejurnlah LSM secara beransur-ansur telah
rnelakukan pernbenahan internal kelembagaan. Salah satu dari LSM
tersebut adalah Konsorsiurn Pengernbangan Masyarakat Madani (KPMM).
Secara formal kelernbagaan KPMM berdiri pada tahun 1999 yang
rnerupakan konsersiurn dari 10 lembaga anggota ( LBH, LP2ESM, LP2M,
SCEDEI, GARDA ERA, KABISAT, PKBI, P3SD, YCM dan TOTALITAS ),
yang bergerak dengan vocal isu berbeda.
Salah satu program dari KPMM adalah rnernperkuat komitmen lernbaga
anggota untuk rnelaksanakan berbagai program atau kegiatan dalarn
rangka rnendorong proses transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu sejak
bulan Januari 2002, KPMM telah rnelakukan pengkajian dan pemetaan
terhadap bagairnana pelaksanaan good governance khususnya ditingkat
lernbaga anggota.

Dalam pelaksanaan program, KPMM sudah sarnpai

rnelakukan eksplorasi nilai-nilai Transparansi dan Akuntabilitas publik bagi
lernbaga anggotanya.
Sebagai irnplernentasi dari isu transparansi dan akuntabilitas publik di
tingkat rnasyarakat sipil, KPMM telah mernbuat terobosan dengan memuat
laporan keuangan dan program kerja yang terbuka terhadap publik yang
disarnpaikan melalui media cetak lokal. Disarnping itu KPMM juga telah
berhasil rnendudukkan rnekanisrne organisasi yang tertuang di dalarn AD1
ART dan peraturan organisasi lainnya. Kernudian dalam penerapan nilainilai tersebut, KPMM juga terus rnendorong lembaga anggota untuk
rneningkatkan kapasitas lembaga. Dalarn ha1 ini, KPMM mulai rnenerapkan

prinsip-prinsip good governance atau tatakelola yang akuntabilitas dan
transparansi.
Perkembangan tersebut menarik untuk diamati dan diteliti. Setidak ada
empat alasan yang dapat diketengahkan sebagai argumentasi pentingnya
penelitian ini. Pertama, peran LSM sebagai kekuatan penyeimbang
pemerintah dalam membangun iklim demokrasi dan keberlanjutan proses
transisi yang sedang berjalan sangat menentukan. Secara akademis,
semua literature yang mengupas tentang demokratisasi dengan jelas
menerangkan adanya korelasi positif antara efektifitas keberadaan LSM
dengan pertumbuhan demokrasi; Kedua, masalah akuntabilitas dan
transparansi merupakan dua istilah penting yang paling popular sekarang
ini. Kedua konsep tersebut merupakan bahagian dari prinsip-prinsip good
governance. Good governance, meliputi tiga sektor yaitu negara, swasta
dan masyarakat sipil. LSM dapat dikelompokkan ke dalam sektor
masyarakat sipil. Ketiga, lima tahun belakangan, tepatnya setelah
reformasi bergulir secara kuntitatif banyak tumbuh LSM. Namun,
pertumbuhan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan kualitas.
Sebahagian LSM yang berdiri tersebut menunjukkan ketidakjelasan
orientasi, visi dan misi. Akibatnya, banyak LSM yang muncul untuk "satu
kali proyek", setelah itu bubar. Dalam waktu panjang kondisi akan
berdampak pada eksistensi LSM secara keseluruhan. Keempat, dengan
mengambil satu kasus LSM diharapkan dapat berkonstribusi (keunggulan
maupun kendala) bagi pembangunan LSM lainnya.

II. Rumusan Masalah

Dari uraian pendahulan di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa
pertumbuhan demokrasi di Indonesia tidak hanya membawa perubahan
dalam sistem pemerintahan tapi juga membawa perubahan dalam
pengelolaan LSM. Perubahan tersebut pada dasarnya sejalan dengan
paradigma demokrasi yang sedari awal telah menjadi idiologi gerakan
LSM. Bedanya, jika pada periode awal pertumbuhan LSM demokrasi baru

sebatas jargon perjuangan maka pada periode ini lebih ditekankan pada
proses internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam aktivitas organisasi.
Dalam masyarakat yang berubah, LSM tidak punya pilihan lain selain
mengikuti perubahan tersebut. LSM harus memiliki nilai keotentikan jika
masih ingin berkonstribusi dalam membangun tatanan demokrasi yang
baru setengah jalan. Otentik berarti sejalan apa yang diperjuangan dengan
apa yang menjadi tindakan. Ketika menyuarakan demokartisasi, maka
dalam praktek keseharian LSM telah memakai nilai tersebut. Ketika
menentang banyaknya tindakan korupsi di pemerintahan, maka LSM telah
bersih dari praktek-praktek serupa. Ketika menuntut perlunya penerapan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolan pemerintahan, maka LSM
telah

memiliki

mekanisme

untuk

menjalankan

akuntabilitas

dan

transparansi.
Penelitian ini dimaksudkan untuk

mengambil bahagian dalam

pengembangan wacana di atas. Agar lebih fokus, penelitian ini mengambil

kasus pada Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM),
sebuah LSM yang bersekretariat di kota Padang dan memiliki 10 lembaga
anggota. Materi penelitian diarahkan pada peningkatan kapasitas LSM
dalam penerapan taransparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini tidak
hanya sekedar mendiskripsikan bagaimana lembaga tersebut membangun
kapasitas organisasi, tapi lebih dari itu penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui efektifitas gerakan LSM sebagai sebuah institusi dan
bagaimana dampaknya.
Selanjutnya untuk lebih sistematis penelitian ini akan terfokus pada dua
pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas
di KPMM, (2) bagaimana efektifitas program tersebut dalam meningkatkan
pengorganisasian KPMM.

BAB I I
TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
Dari sisi bahasa sebutan LSM orisinil Indonesia. Artinya, istilah LSM
bukan terjemahan langsung dari bahasa asing, seperti yang sering
ditemukan dalam istilah-istilah ilmiah lainnya.

Namun dari sisi konsep,

LSM merupakan duplikasi dari konsep Non Governmental Organization
(NGO), yaitu semua organisasi masyarakat di luar struktur dan jalur formal
pemerintah, dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bahagian dari
birokrasi pemerintah. Pertanyaanya adalah jika secara konsep istilah NGO
sama dengan istilah LSM, kenapa dalam penyebutan NGO dalam bahasa
Indonesia tidak diistilahkan menjadi Organisasi non Pemerintahan (Ornop),
sebagai terjemahan langsung dari Non Governmental Organization.
Terjemahan langsung istilah NGO menjadi Ornop, memunculkan
banyak persoalan dan perdebatan panjang. Perdebatan tersebut tidak
hanya datang dari kalangan aktivis pengerak NGO atau LSM, tapi juga dari
pemerintahan (penguasa). Ketika dialih bahasakan menjadi Ornop
pemerintah bereaksi keras. lstilah Ornop dianggap sebagai kekuatan
oposisi yang berada di luar pemerintah dan mengambil posisi secara
langsung berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kondisi tersebut tentu
saja tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintah (Orde Baru) waktu
itu yang totaliter dan hegemonik. Terjemahan tersebut setidaknya

mendapat pembenaran dan argumentasi sejarah. Pengunaan istilah "Nonn
dan "Co", pernah dipakai untuk menunjukan gerakan politik masyarakat
lndonsia semasa

kolonial Belanda'. Sebutan "Co" dipakai untuk

menunjukan gerakan masyarakat yang dalam aktifitas organisasinya
mengambil langkah politiknya berkerjasama dengan pihak pemerintah

-

pada konteks waktu itu yang bertindak sebagai pemerintah adalah
Belanda. Sedangkan istilah "Non" dipakai untuk menjelaskan gerakan
masyarakat yang tidak mau berkerjasama dengan pemerintah (Belanda).
Maka istilah Ornop dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang
tidak mau berkerjasama dengan pemerintah.
Penolakan pengunaan istilah Ornop juga datang dari kalangan aktivis
pengerak NGO. Pada sebuah acara konferensi Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi) tahun 1976, sejumlah aktivis menilai istilah Ornop
sebagai penganti istilah NGO tidak strategis bagi perjuangan NGO.
Setidaknya ada dua argumentasi kenapa istilah Ornop dianggap tidak
taktis'; Perfama, istilah itu dinilai merujuk pada dikotomi idiologis maupun
politik antara pemerintah (government) dan non pemerintahan (nongovernmen). Hal tersebut dikhawatirkan mengandung arti berlawanan
dengan pemerintah. Dari sisi taktis, jelas tidak menguntungkan, terutama
diawal kelahiran LSM. Para aktivis LSM memilih sikap melunak kepada
pemerintah, agar dapat pengakuan atas keberadaan LSM; dan kedua,
sebutan

non

pemerintahan

bermakna sangat

luas. Artinya,

', Adi
Suryadi Cul la, Rekonsfruk~iCivil Society Wacana dan A ksi Ornop di Indonesia, Jakarta:
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non

pemerintahan dapat diartikan untuk semua organisasi yang berada di luar
pemerintahan. Dilihat dari konsep aslinya pengklasifikasian semua
organisasi non pemerintahan ke dalam NGO pada dasarnya dapat
diterirna. Namun, menjadi tidak tepat ketika dibawa kekonteks keIndonesia-an. Seperti yang disinggung sebelumnya, LSM bercirikan non
pemerintahan, selain dari itu LSM juga sebuah idiologi pergerakan
masyarakat sipil yang mandiri dan otonom. Dua ciri terakhir mandiri dan
otonom sulit terpenuhi. Selama Orde Baru, untuk kepentingan politik
pemerintah banyak membidani kelahirnya organisasi kemasyarakatan.
Dilihat dari sisi proses kemunculan jelas tidak otonom. Ada "maksud" politik
atau pesan tersembunyi kenapa dan untuk apa organisasi kemasyarakatan
tersebut digagas. Akhirnya hampir seluruh perjalanan organisasi mulai dari
susunan dari struktur kepengurusan, program kerja, dan pembiayaan tidak
bisa mandiri. Selama 32 tahun, hampir tidak ada organisasi yang dapat
lepas dari kontrol dan intervensi dari rezim penguasa. Dalam ha1 ini LSM
ingin memperjelas keberadaan dan posisinya.
Maka", untuk rnenghindari salah pengertian dan untuk kepentingan
taktis gerakan, muncul istilah LSM dan Lembaga Pengembangan Swadaya
Masyarakat (LPSM). lstilah ini pertama kali dipakai dalam lokakarya kerja
sama terpadu pengembangan pedesaan yang diselenggarakan oleh
Sekretariat Bina Desa, pada tanggal 13-1 5 April 1978, di Ungaran, Jawa
Tengah. Atas pertirnbangan dari Dr. Ki Sariano Mangunpranoto, istilah
LPSM diusulkan sebagai penganti istilah Ornop dan merupakan
lnid hal: 65

terjemahan dari istilah NGO di Indonesia. Kemudian dalam seminar
nasional yang diselenggarakan kerjasama Sekretariat Bina Desa, Yayasan
Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), dan Walhi, tahun 1981 istilah LSM
disepakati menganti istilah Ornop.
Perdebatan istilah yang diuraikan di atas, tidak dapat dilepaskan dari
kondisi politik waktu itu. Kemudian mereda setelah lndonesia masuk ke era
baru, era reformasi. Peristilah tidak menjadi perdebatan penting lagi.
Sebahagian masih menyebut LSM, namun sebahagian lagi menyebutkan
Ornop atau malah tetap dengan istilah aslinya NGO. Sedangkan dalam
penelitian ini, akan diapakai istilah LSM. Karena istilah ini lebih populer dan
sedikit banyaknya telah dikenal oleh masyarakat puas.
Bagaimana istilah LSM dipilih sebagai alih bahasa dari NGO telah
dijelaskan di atas. Secara umum LSM dipakai untuk menyebutkan
organisasi yang lahir dan bergerak di luar pemerintahan, dimana dalam
melaksanakan kegiatannya tersebut, LSM bersifat otonom dan mandiri dari
pemerintah. Namun, dalam perkembangannya pembatasan sebutan LSM
tidak hanya ditunjukan dalam bentuk keotentikan LSM sebagai sebuah
institusi. Lebih maju dari itu, keberadaan LSM juga ditunjukkan dari idiologi
gerakan dan bentuk kegiatan yang dilakukan. Merujuk pada lnstruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Lembaga
Swadaya Masyarakat, defenisi LSM adalah organisasil lembaga yang
anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik lndonesia yang
secara sukarela atau kehendak sendiri berniat atau bergerak di bidang
kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasil lembaga sebagai wujud

partisipasi masyarakat dalam upaya meingkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian
secara swadaya.
Defenisi lain yang tidak jauh berbeda dirumuskan oleh "Tim Fasilitasi
LP3ES untuk Kode Etik. lstilah LSM menunjuk kepada beberapa bentuk
kelompok atau organisasi dalam masyarakatyang sera hukum bukan
merupak bahagian dari pemerintah (non-government) dan bekerja tidak
mencari keuntungan (non-profit), tidak untuk melayani diri sendiri atau
anggota-anggota

(self-senling), tetapi

untuk

melayani

kepentingan

masyarakat yang mermbutuhkannya'.
Dari dua defenisi si atas, setidaknya ada tiga poin yang dapat diambil
sebagai ciri sekaligus peran dari LSM. (1) LSM bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) kesukarelaan atau mandiri
dan; (3) berswadaya dan otonom dari pemerintah.
Miningkatkan kesejahteraan rakyat, poin tersebut dapat dikatakan
sebagai kata kunci dari kelahiran LSM. Secara umum tujuan tersebut
sejalan dengan tujuan negara maupun aktivitas ekonomi di sektor swasta.
Usaha mencapai masyarakat yang sejahtera acap kali terkendala akibat
munculnya benturan kepentingan. Antara kepentingan penguasa dengan
masyarakat, maupun kepentingan pelaku ekonomi di sektor swasta dengan
masyarakat. Persaingan tersebut selalu dimenangkan oleh kepentingan
jangka pendek dari agenda politik sang penguasa atau terpinggirkan oleh
keserakahan para pelaku ekonomi di sektor swasta. Seperti konsep
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pembangunan dengan proyek mercusuar, yang hanya menguntungkan
kelompok elit dan merugikan masyarakat akar rumput. Secara politik
masyarakat teralienasi dari diskursus pembuatan kebijakan. Secara
ekonomi kebijakan politik yang diputuskan hanya menguntungkan
kelompok kecil saja. Secara sosial dan budaya, akibat tidak meratanya
distribusi pembangunan muncul kesenjangan sosial baik secara vertikal
maupun hortizontal yang sangat tajam. Pembangunan juga telah
mencerabut masyarakat dari nilai-nilai lokal yang memiliki kearifan sendiri
bagi penghuninya. Keserasian antara ekosistem terabaikan, demi
keberlangsungan

pembangunan.

LSM

muncul

dan

memfokuskan

perhatiannya kepada program-program yang diabaikan oleh kedua sektor
tersebut.

Kesukarelaan

atau

mandiri,

dilihat

dari

basis

ekonomi

LSM

diidentifikasikan sebagai organisasi nirlaba. Nirlama berarti kegiatan atau
program yang dilaksanakan oleh LSM tidak bertujuan untuk mencari
keuntungan keuangan.

Sejalan dengan konsep kesukarelaan, dalam

konteks Amerika, pengertian lain dari NGO, Ornop atau LSM, adalah

Private Voluntary Organization (PVO).
Berswadaya dan otonom dari pemerintah, untuk membiayai programprogramnya LSM bersawadaya. Swadaya mencerminkan sebuah upaya
yang dilakukan dengan segenap kekuatan yang dimiliki. Untuk itu LSM
senantiasa melibatkan seluruh modal sosial yang tersedia pada lingkungan
masyarakat. Namun, pengalangan dana yang berasal dari swadaya
masyarakat dilingkungan terdekat, seperti derma sosial masih sangat kecil

persentasenya. Sekarang ini, hampir sebahagian besar LSM mendapatkan
dukungan pendanaan dari donor-donor internasional. Eksistensi LSM
sangat tergantung pada funding agency. Dilain pihak, program-program
dari lembaga donor internasional memang diperuntukan bagi negaranegara berkembang.
Ciri-ciri di atas, setidaknya dapat menjadi alat untuk membedakan
antara LSM dengan lembaga lainnya. Penegasan terhadap ciri-ciri di atas
perlu ditekankan. Terutama ketika melihat LSM dalam konteks Indonesia.
Selain LSM juga muncul istilah yang relatif berdekatan yaitu organisasi
kemasyarakatan (Ormas), dan organisasi kepemudaan (OKP). Keduanya
sama-sama mengukuhkan dirinya sebagai organisasi masyarakat yang
memiliki keotonomian dan kemandirian dari pemerintah. Selanjutnya yang
lebih penting lagi, ke tiga bentuk organisasi di atas (LSM, Orrnas, dan
OKP) dalam konteks demokrasi berada pada wilayah yang sama yaitu
sektor masyarakat sipil.
Penegasan pada ciri-ciri tersebut, maka Organisasi kemasyarakatan
seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama; atau organisasi kepemudaan
dan mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam, lkatan Mahasiswa
Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau; organisasi
profesi seperti KADIN, PWI, tidak dikelompokkan pada jenis organisasi
yang bernama LSM.

Tipologi Gerakan LSM

Meskipun memiliki ciri-ciri khusus, namun bukan berarti LSM homogen.
Sebaliknya LSM adalah spektrum yang luas, dengan demikian peran yang
dimainkan oleh LSM juga memiliki keberagaman. Keberagaman LSM
tergambar dari tipologi gerakan LSM. Jika dikelompokkan tipologi gerakan
LSM dapat diklasifikasikan atau dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek
hubungan LSM dengan pemerintah, aspek sejarah perkembangan dan
kegiatan yang dimainkan, aspek perubahan sosial dan ukuran organisasi.
Aspek hubungan LSM dengan pemerintah; Tipologi yang dikenal luas di
Indonesia, adalah tipologi yang dikembangkan oleh Philip ~ l d r i d e ~ Dilihat
'.
dari bentuk hubungan antara LSM dan pemerintah, Eldrideg membagi
menjadi tiga kategori, yaitu: (1) tingkat kemitraan tinggi (high level
partnership:

grassroots

development),

adalah

LSM

yang

dalam

menjalankan programnya memilih untuk berkerja sama atau menjadi
bermitra pemerintah. Keterlibatan LSM dalam melaksanakan proyek lebih
cenderung bersifat teknis dan menghindari terlibat dalam kegiatan yang
mengarah pada kegiatan politik, seperti memobilisasi massa. Meskipun
bersikap kooperatif dengan pemerintah, namun dalam pendekatan
program berbeda dengan pemerintah. Jika pemerintah lebih cenderung
dengan pendekatan sentralisasi yang top down, maka LSM lebih
mengedepankan bottom-up atau partisipasi masyarakat; (2) politik tinggi
dan mobilisasi akar rumput (high level politics: grassroots mobilization)
adalah LSM dimana program yang ditampilkan lebih terfokus pada
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kelompok-kelompok marginal atau terpingirkan. Beda dengan kelompok
pertama, LSM tipe ini lebih cenderung mengambil posisi berseberangan
dengan pemerintah dan menempatkan posisi lebih dekat kepada
kepentingan masyarakat marginal. Walaupun ada bentuk-bentuk program
kerjasama dengan pemerintah sifatnya lebih terbatas seperti penelitian,
pelatihan

dan

pemberdayaan

masyarakat.

Untuk

memperjuangan

kepentingan masyarakat, LSM bertipe ke dua ini tidak menabukan untuk
masuk ke wilayah politik, kalau perlu dengan cara non konvensional,
seperti melakukan gerakan protes atau memobilisasi massa. Sehingga
program yang dilakukan lebih banyak kepada kegiatan advokasi dan atau
pendampingan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pendidikan
politik; dan (3) pemberdayaan akar rumput (powerment at the grassroots) ,
adalah LSM yang memusatkan perhatian dan tenaganya kepada
pemecahan

masalah-masalah

sosial

dengan

orientasi

program

membangun kemandirian masyarakat. LSM bertipologi ini, melihat bahwa
kemandirian, kesadaran dan

keberdayaan adalah kunci kekuatan

masyarakat marginal. Jika masyarakat telah mandiri, memiliki kesadaran
dan berdaya secara kelompok, ia akan dapat mempertahankan dan
menuntut hak mereka. Atas dasar paradigma tersebut, LSM jenis ke tiga
tidak berusaha untuk masuk ke ranah politik. Sedangkan bentuk hubungan
dengan pemerintah, LSM tipe ke tiga ini lebih cenderung untuk tidak
bekerjasama dengan pemerintah.

Isu yang diangkatkan biasanya

berhubungan dengan ekologi, hak azasi manusia, bantuan hukum, buruh,
pemberdayaan perempuan dan lainnya.

Aspek sejarah perkembangan dan kegiatan, berdasarkan rumusan

yang dilakukan oleh "Tim Fasilitasi LP3ES untuk Kode Etikn, dilihat dari
sejarah perkembangan dan kegiatan yang dilakukan oleh LSM, dapat
dikelompokkan kedalam tiga tipologi, yaitu6: (1) LSM berorientasi karikatif,
dengan fokus aktivitas diarahkan kepada kegiatan amal sosial (charity),
seperti bantuan bencana alam, penyedian pelayanan dan kesejahteraan.
Karena bersifat kegiatannya tersebut, sehingga jangka waktu pelaksanaan
program lebih singkat. Tipe ini biasanya menjalan kegiatan melalui wadah
organisasi sosial, organisasi keagamaan atau organisasi lain yang peduli
pada pelayanan dan kedermawanan untuk menolong masyarakat maginal;
(2) LSM pembangunan, dengan fokus kegiatan yang berorientasi pada

perubahan dan pembangunan. LSM ini berkerja secara langsung untuk
menjawab pertanyaan bagaimana mengorganisasi dan memberdayakan
masyarakat marginal. Sehingga aktifitas kegiatan lebih lama; dan (3) LSM
advokasi,

dengan

fokus

kegiatan

tidak

sekedar

pendampingan terhadap masyarakat marginal tapi juga

memberikan
melakukan

advokasi terhadap permasalahan yang dihadapinya, khususnya yang
disebabkan karena ketimpangan struktural. Seperti, pembelaan terhadap
pencemaran lingkungan, jender, hak azasi manusia, diskriminasi rasial,
korupsi dan penegakan demokrasi.
Disamping pembangian di atas, terdapat sejumlah pendekatan lain
yang dapat dipergunakan untuk melihat peran dari LSM. Diantaranya
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berdasarkan telaah terhadap perkembangan sejarah LSM, clark7 membagi
ke dalam enam aliran pemikiran atau paradigma, yaitu: (1) Agen
Penyantun dan Kesejahteraan (APK), yaitu LSM yang melakukan
melakukan santunan atau pelayanan kepada masyarakat dengan pola
kedermawanan; (2) Organisasi Pengembang Teknologi (OPT), yaitu LSM
yang melaksanakan proyek untuk memelopori pendekatan baru atau
memperbaiki pendekatan yang telah ada, dan cenderung untuk tetap
mengkhususkan diri pada bidang yang dipilih; (3) Kontraktor Pelayanan
Umum (KPU), yaitu LSM yang dikontrak untuk melaksanakan program
karena dipandang bahwa ukuran, fleksebilitas mereka membantu
pelaksanaan proyek lebih efektif dari pada dilaksanakan oleh dapartemen
pemerintahan; (4) Agen Pengembangan Masyarakat (APM), yaitu LSM
menaruh perhatian kemandirian, pembangunan sosial dan demokrasi
masyarakat lapisan bawah; (5) Organisasi Pengembangan Masyarakat
Bawah (OPMB), yaitu LSM yang berusaha membentuk suatu proses
pembanguna pada masyarakat lapisan bawah; (6) Kelompok Jaringan
Advokasi (KJA), yaitu LSM yang tidak memiliki proyek tapi keberadaannya
terutama untuk melakukan pendidikan.

Aspek perubahan sosial, tipologi ini dikembangkan oleh Mansour
~ a k i h ~Fakih
.
menderifikasikannya dari pandangan aktivis LSM tentang
bagaimana mereka mendefenisikan masalah-masalah rakyat dan implikasi
defenisi ini dalam program-program aksi LSM. Fakih melihat terdapat tiga
' Hcry Bachriral Aziz, Zaiyardarn Zubir. Pro31 Lembaga Anggota KPMM Dalam Konteb
Mernhangun Transparansi dun Akrmtabilitas, (laporan penelitian) Padang, 2002
Mansor Faki h, Masyarakat Sipil Ilntirk Transformasi SosialPergolakan ldiologi LSM Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal: 117 - 119

kemampuan untuk memecahakan masalah sendiri: dan (3) LSM besar,
adalah memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengerjakan
program jangka panjang.
Dari berbagai tipologi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa
apapun tipologi yang dipakai oleh para ahli atau para praktisi LSM
penekanan utama dari kerja-kerja LSM adalah pemberdayaan dan
pendampingan

terhadap

masyarakat

yang

termaginalkan

akibat

kesenjangan struktural. Kesejangan struktural bisa diakibatkan oleh kondisi
internal masyarakat itu sendiri, seperti faktor perilaku, sosial budaya atau
disebabkan kondisi eksternal masyarakat seperti hegemoni kekuasaan
atau monopoli pasar oleh pelaku ekonomi.
Untuk lebih fokus, selanjutnya akan dibahas bahagaimana hubungan
antara LSM yang defenisi dan tipologi telah dibahas sebelumnya dengan
konsep masyarakat sipil.

Hubungan antara LSM dengan Masyarakat Sipil
Sebelum melihat apa hubungan antara LSM dengan masyarakat sipil,
ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu apa itu masyarakat sipil. Pengertian
masyarakat dalam konteks masyarakat sipil tidak sesederhana pengertian
masyarakat dalam kontek sosiologi. Pengertian s o s i ~ l o g i ' masyarakat
~
diartikan sebagai kumpulan bersama dalam satu wadah seperti kampung,
dusun dan sebagainya atau defenisikan sebagi unsur yang dinamis dalam
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satu proses. Maka dalam kontek masyarakat sipil, diartikan sebagai
pengertian kehidupan sosial yang terbuka, lahir secara mandiri, setidaknya
berswadaya secara parsial, otonom dari negara dan terikat secara legal
atau seperangkat nilai-nilai bersama".
Dari penelusuran sejumlah ahli dapat diketahui bahwa diskusi tentang
masyarakat sipil memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Konsep
masyarakat sipil telah mulai dikenal sejak zaman pencerahan oleh para
filosof waktu itu. Konsep ini terus berkembang sampai dipenghujung abad
dua puluhan, ketika konsep ini ditemukan kembali oleh para aktivis pro-

Selama itu pula teori dan konsep masyarakat sipil mengalami
perkembangan dan perubahan. Sejumlah ahli yang berkonstribusi dalam
mengembangkan

konsep

masyarakat

sipil

memiliki

keberagaman

pemikiran. Locke, Rousseau, dan Hobbes mengidentikan masyarklat sipil
dengan negara (masyarakat politik), sedangkan Ferguoson, Smith, Hegel,
dan Marx selain memisahkan kedua entitas itu juga memandang
masyarakat

sipil

(masyarakat ekonomi)

independen

dari

negara

(masyarakat politik). ~ocquieville'~
dan Gramsci memperluas konsep itu
dengan memisahkan negara (masyarakat politik) dari masyarakat ekonomi
dan masyarakat sipil.
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Dalam konteks perubahan tersebut, Hikam mencoba melakukan
klasifikasi terhadap pengunaan istilah masyarakat sipil. Setidaknya ia
mencatat ada empat pengertian, yaitu sebagai visi etis dalam kehidupan
masyarakat, sebagai sisteam kenegaraan, sebagai elemen idiologi kelas
dominan, dan terakhir sebagai kekuatan penyeimbang dari negara14.
sedangkan15 dalam konteks hubungan dengan negara konsep
masyarakat sipil dapat dibagi menjadi dua. Pendapat pertama menyatakan
bahwa masyarakat sipil sama dengan negara, sedangkan pendapat kedua
dan yang paling banyak diikuti berpendapat bahwa masyarakat sipil
merupakan kekuatan penyeimbang yang tumbuh di luar negara.
Belakangan Anthony Giddens juga menawarkan konsep "jalan ketiga"
sebagai diskursus baru. Dimana negara dan masyarakat sipil adalah mitra
saling memberi kemudahan dan saling mengontrolI6.
Lebih lanjut Larry ~iamnond", menjelaskan setidaknya ada lima ha1
yang membedakan masyarakat sipil dengan organisasi lainnya. (1)
masyarakat sipil memusatkan perhatian pada hal-ha1 publik. Oleh karena
itu masyarakat sipil bersifat terbuka, dalam artinya dapat diakses secara
luas oleh masyarakat dan dapat rnenerima berbagai masukan dari pihak
luar; (2)

masyarakat sipil dalam beberapa ha1 berhubungan dengan

negara namun tidak berusaha merebut kekuasaan dari negara; (3)
mencakup
l4

pluralisme

dan

keberagaman;

(4)

tidak

berusaha

/hid, hal: 127- 128
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mengedepankan kepentingan individu; dan (5) masyarakat sipil harus
dibedakan dari fenomena yang lebih jelas meningkatkan demokrasi.
Dari pengetian tersebut masyarakat sipil dapat diklasifikasikan ke dalam
dua komponen penting, yaitu pranata masyarakat sipil dan lembaga
swadaya masyarakat. Pranata masyarakat sipil merupakan pranatapranata masyarakat yang bertujuan untuk memajukan demokrasi, aturan
hukum, transparansi, dan pertangungjawaban. Sedangkan lembaga
swadaya masyarakat merupakan kelompok-tempat masyarakat berkumpul
untuk memajukan kepentingan bersama.
Dalam khasanah perkembangan masyarakat sipil Michael W. Foley dan
Bob ~dwards" melihat perkembangan konsep masyarakat sipil dapat
dipetakan menjadi dua aspek, yaitu aspek horizontal dan aspek vertikal.
Pada aspek horizontal keberadaan masyarakat sipil diartikan sebagai

"civility" dan keberadapan. Pada aspek ini yang dijadikan indikator atau alat
ukur dari keberasilan adalah tingkat kepercayaan (trust) di antara
kelompok-kelompok sosial. Sedangkan pada aspek vertikal masyarakat
sipil diartikan sebagai "civil" dan "liberty". Dimana diartikan sebagai otonomi
masyarakat terhadap negara. Dengan alat ukurnya adalah keterlibatan
lembaga swadaya masyarakat.
Dalam konteks penelitian ini, akan difokuskan pada aspek horizontal
yaitu tingkat kepercayaan (trust) diantara kelompok-kelompok sosial.
Tingkat kepercayaan dapat dilihat dari dua sisi yaitu apa yang disebut oleh
---
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Sipil" yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi
(yappikal2'. Dari hasil survey masyarakat menilai LSM tidak akuntabel
dalam penyelengaraan prograrm dan sering melakukan penyelewengan
keuangan.
Perubahan ke tiga adalah penyelengaran pengelolaan yang baik
sejalan dengan apa yang diperjuangan para aktivis LSM sendiri. Ketidak
transparanan, ketidak jelasan akuntabilitas dan legitimasi merupakan isu
penting yang selalu diusung para aktivis ketika menyoroti peran pemerintah
dan pengusaha. Maka, ketika pemerintah dan pengusaha mulai berbenah
tidak ada pilihan lain bagi LSM juga harus melakukan ha1 serupa dalam
tubuhnya.
Secara teoritis pengelolaan LSM relatif sama dengan pengelolaan
pemerintah atau perusahaan. Pendekatan paling mutkhir dalam kaitannya
dengan pengelolaan ini adalah apa yang disebut dengan good governance.
Pada awalnya promosi good governance merupakan sebuah proyek dan
sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga donor internasional seperti
.
disadur dalam dalam sistem
Bank Dunia, UNDP dan I M F ~ ~Kemudian
pemerintahan. Model pengelolaan ini berkembang pesat dalam organisasi
pemerintahan. Di Indonesia melalui Lembaga Administrasi Negara, good
governance dirumuskan kedalam sembilan aspek fundamental, yaitu;
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, resposisi, orientasi kebijakan,
keadilan, efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis.
-
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Kata governance sering dirancukan dengan goverment. Akibatkan,
negara dan pemerintahan menjadi korban utama dari seruan kolektif ini23.
Tapi menurut MM. Billah, istilah ini merujuk pada arti asli kata Governing
yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi
masalah publik dalam satu negeriZ4. Artinya, baik dari segi pengertian
maupun dalam prakteknya good governance tidak hanya berada dalam
ranah negara atau pemerintahan, tetapi juga pada struktur masyarakat di
luar birokrasi pemerintahan seperti perusahaan dan masyarakat sipil
termasuk LSM. Ketika sampai keranah LSM pelaksanaan good governane
dikenal dengan istilah good NGO Governance.
Adapun kaitannya dengan LSM pendapat Meuthia Ganie dapat
dijadikan rujukanZ5
" Karena, satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini
(good governance) justru terletak pada kearifan sektor negara, masyarakat dan
pasar untuk berintegrasi. Oleh karena itu good governance sebagai sebuah
proyek sosial, harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara ".

Walaupun memiliki kesamaan prinsip, tapi pengaturan organisasi
pemerintahan atau perusahaan tidak sepenuhnya sama dengan LSM.
Seperti telah disinggung sebelumnya, LSM memiliki sejumlah ciri-ciri yang
membedakannya dengan

pemerintahan, perusahaan atau

dengan

organisasi kemasyarakatan lainnya. Kemandirian dan bersifat non-provit
dari sisi pendanaan, otonom dari segala bentuk intervensi kekuasaan
23
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BAB Ill
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan
akuntabilitas dan transparansi sebagai salah satu dari prinsip good

governance dalam lembaga swadaya masyarakat, serta mengetahui
dampak dari penerapan tersebut bagi pengoganisasian lembaga dan bagi
publik.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharap dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pertumbuhan lembaga swadaya masyarakat, setelah

melewati periode awal pertumbuhan;
2.

Sebagai bahan komparasi bagi lembaga swadaya masyarakat yang
ingin mengembangkan kelembagaan ;

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualititatif
dengan mengunakan strategi studi kasus. Sedangkan untuk menjawab
setiap permasalahan yang diajukan dilakukan dengan pengupulan data.
Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu, melakukan observasi,
studi kepustakaan dan wawancara.
Pengumpulan data melalui observasi, sebetulnya telah dilakukan dari
awal bahkan jauh sebelum penelitian ini dilakukan. Mengikuti berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh KPMM, lembaga anggota baik yang formal
maupun tidak formal setidaknya dapat mengetahui bagaimana riak atau
dinamika yang terjadi di dalam wacana transparansi dan akuntabilitas.
Obsevasi tersebut sangat membantu dalam mengungkapkan latar
belakang, semangat dan motivasi aktivis pengerak secara lebih dalam.
Artinya keterlibatan penulis didalam kelompok-kelompok tersebut secara
internal relatif dianggap sudah menjadi bahagian atau in-grup oleh
sejumlah aktivis pengerak. Kesulitan yang cukup dirasakan ketika
menuangkan dalam bentuk hasil penelitian adalah bagaimana memisahkan
antara pendapat yang mungkin subjektif penulis.
Pengumpulan data kedua dilakukan dengan cara pengumpulan datadata pustaka. Data pustaka berupa dokumentasi, buku-buku bacaan,

jurnal, bulettin, dan AD1 ART lembaga. Pengumpulan data dokumentasi
banyak membantu dalam memberi kesimpulan terhadap dinamika yang
muncul dikalangan aktivis penggerak. Dinamika pemikiran terkadang tidak
tersimpulkan dari satu, dua kali pertemuan dan kadang juga timbul dalam
forum-forum informal. Artinya dari data dokumentasi penulis dapat
"merekam" kembali dinamika tersebut.

Usaha

pengumpulan data

dukumentasi relatif tidak mengalami kesulitan. Perinsip transparansi dan
akuntabilitas yang mulai dikemnbangkan berdampak pada kerapian
dokumentasi dan keterbukaan publik untuk dapat mengakses langsung
data-data tersebut. Adapun kendala yang ditemui adalah masih kurangnya
buku-buku yang membicarakan masyarakat sipil khususnya dalam konteks
Lembaga

Sawadaya

Masyarakat. Buku

karangan

Mansor

Fakih,

"Masyarkat Sipil untuk Transformasi Sosial Pergolakan ldiologi LSM
Indonesia1', masih menjadi bacaan dan sumber utama yang tersedia.
Belakangan dipertengah penyelesaian penelitian muncul buku Adi Suryadi
Culla, menerbitkan buku "Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi
Ornop di Indonesia", yang secara materi lebih berdekatan dengan
penelitian ini. Berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, yang
belakangan muncul juga banyak membantu untuk melengkapi data.
Adapun referensi lain hanay bersifat tulisan singkat berupa artikel,
penjelasan dalam bahagian dari profil organisasi, atau salah satu BAB dari
bunga rampai kumpulan tulisan.

BAB V
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum masuk pada materi yang menjadi fokus dari BAB ini, ada
baiknya terlebih dahulu dipaparkan sejumlah informasi dasar berkaitan dengan
objek penelitian.
I.Berdirinya KPMM: "Self Rugulation"
Pada bahagian terdahulu telah diungkapkan sejumlah argumentasi
kenapa pembenahan LSM memiliki nilai urgensi. Secara sederhana paparan
tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kondisi internal; dan kondisi
eksternal. Kondisi internal berkaitan dengan situasi yang berkaitan langsung
dengan intenal LSM. Sedangkan kondisi eksternal adalah kondisi yang terjadi
di luar LSM, namun membawa pengaruh pada pertumbuhan LSM. Hal-ha1
yang termasuk dalam kondisi internal ialah: (1) banyaknya lahir LSM baru.
Liberalisasi politik sebagai langkah awal dari proses transisi menuju
demokrasi pada level masyarakat sipil tidak hanya ditandai dengan hiruk
pikuk aksi jalanan. Namun juga memberi kesempatan yang sangat luas bagi
masyarakat untuk berkumpul, berserikat dan membangun organisasi
kemasyarakatan, termasuk berdirinya banyak LSM. Fenomena tersebut
bertolak belakang dari kondisi sebelum (orde baru). Ketika LSM diakui
keberadaanya, namun diawasi secara ketat aktivitasnya, (2) Walau tidak ada
angka pasti, pesatnya pertumbuhan LSM sangat mudah dibaca dan cermati.

Dorongan yang tinggi untuk mendirikan LSM tidak hanya dapat dicermati
sebagai mulai terbukanya ruang untuk berdemokrasi, dapat dibaca dalam
kacamata lain. Seperti, banyaknya lembaga-lembaga donor dan pemerintah
yang menawarkan pembiayaan atau kerjasama untuk sejumlah kegiatan,
khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi dan
peningkatan kemandirian ekonomi rakyat. (3) Namun kalau dicermati lebih
dalam, kelahiran sejumlah LSM baru tidak selalu berdampak positif bagi
pemberdayaan masyarakat sipil. Kebanyakan LSM yang terakhir lahir hanya
untuk "menyulap" bantuan dari lembaga-lembaga donor internasional'.
Keberadaan LSM ini hanya muncul untuk menampung proyek-proyek yang
datang dari lembaga donor dan diberika pada pemerintah. Karena tujuan
seperti itu, maka LSM ini biasanya didirikan oleh pemerintah atau pejabat
negara dan, kehadiran LSM ini hanya terbatas sampai proyek tersebut usai.
Kemunculan LSM-LSM dengan orientasi pragmatis merugikan gerakan dan
pencitraan LSM secara keseluruhan, (4) rendahnya kemampuan aktivis LSM
dalam pengelolaan lembaga. Walaupun para aktivis selalu menyuarakan
perbaikan dalam pengelolaan pemerintah, tapi di dalam tubuh LSM sendiri
belum dibangun system yang cukup kuat. Diantara LSM yang berdiri tersebut
menunjukkan ketidakjelasan orientasi, visi. (5) pengalaman dari sejumlah
LSM di Negara lain.
Hal-ha1 yang dapat dikategorikan dalam kondisi eksternal, yaitu: (1) di luar
LSM atau masyarakat sipil, dua sektor lainnya yaitu sektor pemerintahan dan
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sektor pengusaha secara filosofis dan praktek telah banyak melakukan
perubahan. Perubahan tersebut pada dasarnya sejalan dengan kritikan dan
tuntutan yang disuarakan oleh LSM. Tapi sayangnya pada tingkat LSM
sendiri belum terlihat perubahan tersebut. (2) sejumlah lembaga donor
internasional mengisyaratkan pentingnya penerapan good governanace. (3)
akibat kevokalan kalangan LSM dalam menyuarakan ide-ide pembaharuan,
dalam waktu yang reltif singkat keberadaan LSM dikenal secara luas oleh
masyarakat. Dengan penilaian terhadap LSM yang beragam. Banyak
pertanyaan-pertanyaan cukup mendasar yang muncul di dalam masyarakat,
seperti: bagaimana LSM muncul? Kepada siapa LSM bertangungjawab?
darimana LSM dapat dana?, betulkan dana-dana LSM datang dari luar
negeri?, kalau iya apa kepentingan luar negeri mau membantu LSM?, dan
bayak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
tersebut membutuhkan penjelasan yang tidak sederhana dan mesti dapat
dibuktikan dengan perilaku atau fakta sesunguhnya.
Kedua kondisi di atas (internal dan ekternal) juga menjadi alasan
terbentuknya KPMM. Namun tentu tidak semua poin di atas menjadi faktor
dominan atau menjadi alasan utama. Juga terdapat sejumlah factor
pendukung yang ikut mempengaruhi lahirnya KPMM dan itu khas KPMM.
Keinginan untuk lahirnya sebuah konsorsium berupa forum LSM sudah
menjadi wacana jauh sebelum KPMM muncul. Beberapa diantaranya telah
berhasil melahirkan organisasi. Seperti terbentuknya Aliansi Pemantau
Pemilu lndependen (APPI) Sumatera Barat. Keanggotaan APPI bahkan

meluas sampai ketingkat perguruan tinggi, dan OKP. APPl dengan sangat
meyakinkan sanggup mensinergikan gerakan masyarakat sipil untuk
mencerdaskan dan memantau Pemilu 1999. Selain APPl keberadaan LBH
Padang, Walhi Sumbar dan PKBl Sumbar secara tidak langsung dan bersifat
informal dapat memfasilitasi forum LSM.

Namun semua gagal bertahan

lama. APPl bubar karena krisis kepercayaan diantara anggota aliansi.
Sedangkan forum-forum LSM, tidak efektif karena sifatnya informal dan tidak
mengikat.
Termotifasi dengan kegagalan tersebut ditambah dengan dorongan dan
kesadaran beberapa aktivis LSM maka digagas untuk membentuk sebuah
lembaga yang sifatnya konsorsium. Konsorsium merepukan tempat para
aktivis LSM berkumpul dan melakukan refleksi dirinya. Dari situ dirumuskan
Program

utama

konsorsium

dan

secara

bersama-sama

berusaha

memperbaiki kondisi LSM secara internal.
Atas dasar itu, dibentuk sebuah lembaga yang kemudian diberi nama
KPMM. Pada awal berrdiri tercatat sebanyak 12 LSM yang bergabung.
Namun pada awal-awal perjalan keanggotaan KPMM, keanggotaan KPMM
berkurang menjadi 10 LSM. Keduabelas LSM tersebut adalah Lembaga
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Garda Era) Sumbar, Kabisat Indonesia,
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Lembaga Pendidikan dan
Pengembangan Ekonomi Sosial Masyarakat (LP2ESM) Padang, Lembaga
Pengkajian dan

Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)

Padang,

Pusat

Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya (P3SD) Padang, dan Pusat

Advokasi Hukum dan Hak Azazi Manusia (PAHAM) Padang, Perkumpulan
Keluarga Berencana lndonesia (PKBI) Sumbar, Society Empowerment and
Development Institute (SCEDEI), Totalitas, Yayasan Citra Mandiri (YCM) dan
, Yayasan Madani.

Sesuai dengan cita-cita awal pendirian, KPMM merumuskan dua gagasan
utama yang diusung oleh KPMM, yaitu: perfama; perlunya sebuah Kode Etik
yang berfungsi untuk menjaga nilai-nilai etik LSM, dan Kedua; perlunya
peningkatan kapasitas LSM.
2. Profil Anggota KPMM
Sebagai sebuah konsorsium KPMM tidak akan ada artinya jika tidak
didukung oleh anggota yang bergabung dalam konsorsium. Sebelum lanjut
kepenjelasan selanjutnya, terlebih dahulu dilihat profil ke 10 LSM yang
menjadi anggota KPMM'.

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang
LBH Padang merupakan bahagian dari jaringan nasional, memiliki
induk organisasi di tingkat nasional. Adapun hubungan LBH Padang
dengan organisasi pusat (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum lndonesia seterusnya disingkat menjadi YLBHI) bersifat sentralistik. Sebagai salah
satu bahagian dari organisasi pusat, struktur kelembagaan LBH Padang
mengikuti aturan nasional. Begitu juga dengan pembiayaan, LBH Padang
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2. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
Relatif sama dengan LBH Padang, PKBl merupakan LSM yang
memiliki induk organisasi di tingkat Pusat (Jakarta). Adapun perbedaanya
adalah jika aktivis penggerak dan pendiri LBH Padang dari kalangan
pengusaha dan profesional, maka PKBl aktivis penggerak dan pendirinya
berlatar belakang pegawai negeri. Oleh karenanya hubungan struktur
kelembagaan PKBl baik ditingkat internal maupun dengan pihak eksternal
lebih condong kebentuk birokrasi pemerintahan. Walapun, dalam
perkembangannya pola hubunganan ini mulai bergeser ke arah "sipil",
yang biasa dipakai oleh kalangan LSM.
Sesuai dengan namanya, program PKBl mengarah pada peningkatan
pengetahuan masyarakat tentang keluarga sejahtera, artian luas. Ada
enam sasaran program PKBI, yaitu: (I)
remaja, (2) pelayanan kesehatan,

(3) gender, (4) anak pra remaj, (5) Lansia, dan (6) organisasi. Ujung
tombak dari program PKBl adalah relawan, yang jumlahnya tergolong
banyak jika bandingkan dengan LSM lainnya. Kegiatan dan atau nama
PKBl terangkat selain karena kegiatan PKBl itu sendiri juga disebabkan
oleh keberadaan Cemara. Cemara adalah sebuah lembaga yang
bergerak dan berada di bawah payung PKBI.
3. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi Sosial

Masyarakat (LP2ESM)

Andalas, pemerintahan daerah dan Dinas Pekerjaan Umum, setidaknya
memperjelas posisi idiologi LP2SEM.
4. Lernbaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)

Didirikan tanggal 17 September 1997 oleh sejumlah aktivis LSM yang
tergolong senior. Walaupun berkumpul sejumlah aktivis senior, bukan
berarti LP2M secara kelembagaab telah memiliki manajemen organisasi
yang baik. Buktinya saja pada awal-awal pendiriannya LP2M belum
mempunyai rumusan yang fokus dan jelas. Namun, usaha ke arah
penentuaan isu sentral dari LP2M terus diupayakan. Setelah dua tahun
berdiri akhirnya LP2M menemukan jati dirinya, dengan menempatkan isu
gender sebagai fokus gerakan.
Pemahaman gender yang dikembangkan oleh LP2M tidak sebatas
perjuangan terhadap hak-hak perempuan, tapi jauh dari itu dikembangkan
untuk menjadi kesadaran kritis. Artinya, perjuangan gender tidak hanya
untuk mengkampanyekan bahwa persamaan hak antar perempuan dan
laki-laki, tapi mencari akar persoalan kenapa muncul ketidak setaraan
tersebut.
Pemahaman tersebut berdampak terhadap pengembangan program
kerja. Pendekatan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan
keterampilan perempuan, tapi juga membangun kesejajaran antara
perempuan dan laki-laki. Karena persoalan ketidak sejajaran itu
disebabkan oleh kesenjangan struktural yang bersumber dari budaya,

maka program k e j a yang dikembangkan berkaitan dengan kebijakan dan
merobah paradigama masyarakat.

5. Society Empowetment and Development Institute (SCEDEI)
Pembidanan kelahiran SCEDEI tidak dapat dilepaskan dari arus
keterbukaan yang dibawa oleh gerakan reformasi. Bahkan pertumbuhan
SCEDEI sebagai LSM baru, dalam waktu relatif pendek dapat meroket
dan sejajar dengan sejumlah LSM yang telah terlebih dahulu lahir. Dari
sisi program kerja, SCEDEI yang baru "balita" langsung mendapat
dukungan dana dari lembaga donor. Bahkan sejumlah staf program
direkrut secara terbuka da mendapat gaji yang layak. Begitu juga dengan
fasilitas sekretariatan, untuk ukuran LSM jauh dari lengkap, modren dan
sangat memadai.
SCEDEI didirikan oleh Teddy Alfonso, Zulkifli dan Rahmadi. Ke tiga
nama tersebut adalah tokoh LSM dan untuk ukuran Sumatera Barat tidak
asing lagi. Pengaruh dan posisi Tedy Alfonso yang Ketua APPl Sumar
dan Rahmadi sebagai Ketua Walhi Sumbar menjadi kekuatan untuk
mendapatkan jaringan kerja dan sosialisasi SCEDEI. Program kerja
SCEDEI mengarah pada pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi
dan advokasi dengan menyuarakan hak-hak masyarakat.
Namun aktivitas SCEDEI tidak bertahan lama. Dalam tempo cepat
SCEDEI tinggal "papan nama". Konflik internal berkaitan dengan
pengelolaan keuangan yang tidak transparan, kepemimpinan tidak

partisipatif menjadi awal mimpi buruk SCEDEI. Belakangan diantara
anggota konsorsium KPMM, SCEDEI termasuk yang dikategorikan lemah.
6. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya P3SD

P3SD, didirikan oleh seorang aktivis gerakan mahasiswa '90-an
Ridwan Jamal. Namun P3SD sendiri baru muncul setelah gerakan
reformasi 1998, tepatnya bulan Desember 1998. Fokus dari P3SD adalah
pengembangan

sumber

daya

masyarakat

dengan

mengunakan

pendekatan interdisipliner. Artinya, dalam bentuk program kegiatan P3SD
memiliki cakupan yang luas, seperti masalah ekonomi rakyat, masalah
politik, agraria, pendidikan dan kegiatan lainnya.

7. Yayasan Citra Mandiri (YCM)
Dibandingkan dengan anggota konsorsium lainnya, bahkan LSM
lainnya di Sumatera Barat YCM dapat dikatakan satu dari sekian banyak
LSM yang hanya memkonsentrasikan perhatiannya pada satu daerah,
yaitu Mentawai. Didirikan oleh sejumlah aktivis yang berasal dari
Mentawai. Semangat pendirian YCM adalah ketertinggalan masyarakat
Mentawai dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera
Barat. Ketertinggalan tersebut tidak hanya berdampak pada lambatnya
pembangunan daerah Mentawai yang secara georafis "terisolir" dari
perhatian dan keberpihakan pemerintah daerah, tapi juga dimanfaatkan
oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan sepihak. Kondisi
tersebut didukung pula dengan budaya masyarakat Mentawai yang masih
pada tahap berburu dan meramu. Akibatnya bukan saja masyarakat yang

tereksploitasi namun juga lingkungan atau alam Mentawai. Salah satu
jalan untuk keluar dari kondisi tersebut muncul ide untuk mendirikan satu
organisasi yang dapat berkontribusi langsung bagi daerah Mentawai.
Pertama berdiri YCM bernama Yayasan Mentawai Mandiri. Namun,
dengan alasan taktis dan nama tersebut dipandang tidak cukup strategis
diganti menjadi YCM.
Sejalan dengan latar belakng pendiriannya, YCM memfokuskan
perhatiannya pada penyelamatan lingkungan. Kelestarian lingkungan
tidak hanya bermakna alam namun juga sosial. Kehidupan masyarakat
yang berburu dan meramu sangat tergantung dengan kondisi alam.
Kerusakan lingkungan atau alam akan berdampak secara langsung pada
lingkungan sosial. Untuk itu masyarakat melalui program-program YCM
didampingi agar lebih memahami saling keterkaitan tersebut. Selain itu,
juga diberi pengetahuan tentang hak masyarakat sebagai warga negara.
Program YCM banyak bekerjasama dengan donor-donor internasional
PBB atau non PBB. Meskpipun, secara penuh lebih bayak bekerjasama
dengan donor internasional, bukan berarti YCM mengambil posisi
berhadap-hadapan dengan pemerintah secara langsung. YCM lebih fokus
pada pemberdayaan masyarakat Mentawai, masyarakat yang berdaya
akan sangup membela dirinya sendiri.
8. Yayasan Garda Era
Jika LSM lainnya lahir dari lingkaran aktivis LSM, maka Garda Era
memulai aktivitasnya dari komunitas mahasiswa. Emrio Garda Era, dari

aktivitas Forum Studi lslam (FSI), Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
Sebagai organisasi mahasiswa yang berbasis di kampus dan berorientasi
ke-Islam-an, FSI memfokuskan kegiatannya pada pengembangan wacana
keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Bermula dari
rekomendasi seminar "Perbangkan Isalam", dibentuk sebuah yayasan
yang mengkoordinir Baitul Ma1 dan Tanwil (BMT). Dalam mengerakkan

BMT, Yayasan Garda Era bertindak sebagi pengurus dan konsultan.
Selain melakukan pendampingan, Garda Era juga melakukan advokasi.
Namun, apapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Garda Era, tetap
terfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat berbasiskan Islam.
9. Yayasan Kabisat

Sama dengan Yayasan Garda Era, Yayasan Kabisat juga lahir dari
komunitas mahasiswa. Bedanya jika Yayasan Garda Era lahir dari
organisasi intra kampus, maka Yayasan Kabisat lahir dari organisasi
ekstra kampus. Yayasan Kabisat bermula dari kelompok studi mahasiswa
di lingkungan Himpunan Mahasiswa lslam (HMI) Cabang Padang dengan
nama Kelompok Studi Lingkar Kabisat. Ketika memasuki tahun 1998,
seiring dengan bergulirnya reformasi dan mengikuti jiwa zaman Kelompok
Studi Lingkar Kabisat mengembangkan dirinya menjadi Yayasan Kabisat.
Sejalan derngan perubahan tersebut, program kerja Kabisat mulai
bergeser dari

kelompok-kelompok diskusi

ke aksi-aksi

lapangan.

Sejumlah pendampingan pada masyarakat menjadi agenda Kabisat.

Eksistensi Yayasan Kabisat masih kurang maju jika dibandingkan
dengan anggota KPMM lainnya. Bahkan kalau dibandingan ketika masih
berupa kelompok studi Yayasan Kabisat tertinggal. Ketergantungan pada
satu pimpinan sentral menjadi penyebab utama mundurnya Yayasan
Kabisat

10.Totalitas
Jika Garda Era lahir dari sejumlah aktivis organisasi ektrakurikuler intra
kampus dan Kabisat bermula dari kelompok studi aktivis di ekstra
kampus, maka Totalitas berawal dari perkawanan mahasiswa sosiologi
Universitas Andalas. Hiruk pikuk reformasi menyisakan kebingungan dari
sejumlah mahasiswa atau eks. Mahasiswa yang secara langsung tidak
berkesempatan ikut dalam dinamika gerakan mahasiswa. Pendirian
Totalitas bertujuan untuk mengambil peran dalam proses masyarakat
yang sedang berubah tersebut. Kondisi eksternal waktu itu cukup
mendukung untuk ikut mengambil peran. Maka atas prakarsa sejumlah
senior sosiologi pada bulan April didirikanlah Totalitas.
Strategi gerakan Totalitas lebih bersikap reformis dengan pemerintah.
Sejumlah program yang dilakukan merupakan hasil kerjasama dengan
pihak pemerintahan.

11.Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM)
PAHAM Sumatera Barat ini merupakan cabang dari Yayasan
PAHAM

Indonesia

yang

berkantor

pusat

di

Jakarta

dan

dideklarasikan pada tahun 1999. Di Sumatera Barat berdiri pada
tahun 2001.
Dasar pemikiran terbentuknya PAHAM dilator belakangi masih
banyaknya hak-hak masyarakat yang terabaikan. Rakyat sering kalah
dan menjadi korban dalam pertarungan kehidupan karena minimnya
akses kepada hukum dan instrument-instrumen HAM. Banyak yang
awam dengan hukum positif, apalagi dengan instrument-instrumen
HAM Universal.
Pada banyak lapangan hukum, hukum dipandang sebagai jalinan
huruf - huruf mati yang hanya dapat dimengerti para sarjana hukum,
dan tidak untuk yang lainnya. Padahal, saat ini hampir tak ada sector
dalam masyarakat yang tidak bersentuhan dengan hukum.
Demi menegakkan keadilan yang berketuhanan maka muncul
pemikiran dari beberapa orang yang terdiri dari praktisi hukum,
akademisi maupun aktivis untuk mendirikan Pusat Advokasi Hukum
dan Hak Asasi Manusia ( PAHAM)
Visi : "Bahwa Keadilan Adalah Milik Semua Warga Masyarakat
Tanpa Ada Perbedaan Sedikitpun (Justice For All) Keadilan Akan
Tercipta Manakala Ada Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality
Before The Law) Dan Ke Pastian Hukum (certainly Of Law).
Sedangkan misi: " Menciptakan Masyarakat dan Bangsa Indonesia
yang Menjunjung Tinggi Keadilan Melalui Penghargaan Terhadap
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

12.Yayasan Madani Sumatera Barat
Berdirinya Yayasan Madani Sumbar mengacu pada sebuah keyakinan
bahwa otonomi daerah akan tercipta apabila didalamnya telah banyak
komonitas yang otonom. Komunitas yang otonom akan terciptabila setiap
individu masyarakat yang ada didalam komunitas tersebut telah mulai
menghargai dan menumbuhkembangkan hak otonomi berfikirnya tanpa
melupkan batasan norma untuk tetap menghargai buah pikiran orasng
lain.
Atas dasar itulah yayasan madani Sumbar didirikan untuk ditawarkan
sebagai salah satu contoh ditengah masyarakat agar masyarakat
mengerti akan hak dan kewajibannya dalam setiap gerak pembangunan
yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan tetap menjaga serta
mamacu percepatan terbentuknya kehidupan yang demokratis sebagai
manifestasi adagium vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan).
Yayasan madani sumbar didirikan pada tanggal, tanggal 25 September

2000.
Visi Yayasan Masyarakat Madani adalh terwujudnya masyarakat
madani yang sejahtera, agamis serta demokratis. Sedangkan Visi adalah
menggali serta mengkaji potensi SDA dan SDM yang dimiliki Sumatera
Barat (khususnya kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh), menjadi
kekayaan

aktual,

yang

diarahkan

semata

untuk

kesejahteraan

masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk memahami serta
menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Berpedoman dari profil anggota konsorsium di atas, berdasarkan
latar belakangan pendirian dan aktor pendiri dapat diklasifikasikan
menjadi tiga, yaitu: (1) LSM yang didirikan oleh aktivis LSM dan
merupakan pemekaran atau pengembangan dari LSM sebelumnya, yang
termasuk dalam kelompok ini adalah P3SD, LPZM, YCM, SCEDEI,
LP3ESM (2) LSM yang didirikan oleh aktivis mahasiswa dan merupakan
LSM baru, yang termasuk jenis ini adalah Garda Era, Kabisat dan
Totalitas (3) LSM yang merupakan perpanjangan dari LSM dari pusat
(Jakarta), yang termasuk jenis ini adalah LBH Padang dan PKBI.
TEMUAN
1. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dalam dua
sisi, pertama pada organisasi KPMM itu sendiri dan pada anggota KPMM.
Secara keseluruhan yang telah menerapkan prinsip tranparansi dan
akuntabilitas secara total baru pada tubuh KPMM, sedangkan pada
organisasi anggota masih terbatas dan beragam antara satu anggota dengan
anggota lainnya.

1.1. Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas di KPMM
Melihat bagaimana pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada
tingkat KPMM, dapat dilihat dari visi, misi, program kerja, pengaturan
keuangan dan strukutur organisasi.

Vis; dan Misi
Sejalan dengan latar belakang pendirian KPMM dirumuskan visi dan misi
KPMM. Visi KPMM adalah "Mewujudkan Masyarakat Madani". Sedangkan
untuk misi KPMM, adalah:
a. Mendorong pengembangan profesionalisme dan kemandirian lembagalembaga anggota konsorsium yang mengutamakan transparansi dan
akuntabilitas publik.
b. Mendorong terjadinya transformasi sosial pada multi pihak untuk
mewujudkan masyarakat madani.
Program Kerja
Program utama K P M M ~adalah mengembangkan transparansi dan
akuntabilitas publik lembaga anggota. Transparansi adalah penyampaian
inforrnasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program dan hasil
audit keuangan kepada masyarakat mitra dan publik baik diminta rnaupun
tidak4.

Sedangkan akuntabilitas adalah pemberian laporan berkala dan

keuangan kepada masyarakat mitra dan
kesempatan

kepada

masyarakat

mitra

publik, serta

dan

publik

memberikan

untuk

meminta

pertanggungjawaban5.
Dari defenisi transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat ditarik dua
kesimpulan, yaitu: (1) penerapan transparansi dan akuntabilitas ditujukan
untuk kalangan internal KPMM (anggota konsorsium), dan (2) penerapan
transparansi dan akuntabilitas dilaksankan secara bersamaan dan dilakukan
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pada semua proses organisasi. Meliputi proses-proses dalam setiap
pengambilan

keputusan,

optimalisasi

struktur,

peningkatan

fungsi

pengawasan dan pelaksanaan, pola rekrutmen, pengelolaan dana dan
pengadaan peralatan.
Defenisi dari transparansi dan akuntabilitas seperti yang ditulis di atas
dirumuskan secara bersama oleh anggota konsorsium. Secara umum konsep
transparansi dan akuntabilitas bukanlah wacana baru. Dari sisi konsep
transparansi dan akuntabilitas sudah lama dikenal oleh aktivis LSM. Bahkan
pada tahap tertentu isu transparansi dan akuntabilitas menjadi senjata bagi
para aktivis LSM untuk mengkritisi kinerja pemerinatahan dan pelaku swasta.
Namun

sebaliknya,

secara

internal

pelaksanaan

transparansi

dan

akuntabilitas merupakan satu yang baru dalam tubuh LSM.
Ketika KPMM dibentuk, diskusi transparansi dan akuntabilitas dipertajam
dan diarahkan agar menjadi dokumen tertulis. Dokumen tertulis yang akan
menjadi dasar bagi aktivitas KPMM dan seluruh lembaga anggotanya.
Tentang nilai-nilai dasar

tersebut, kemudian disepakati dan dirumuskan

sepuluh nilai dasar, yaitu: (1) non-partisan, (2) professional, (3) independent,

(4) transparan, (5) akuntabilitas, (6) kesetaraan dan keadilan jender, (7) anti
diskriminatif, (8) kerelawanan, (9) egaliter, dan (10) demokrasi.
Kesepuluh nilai yang menjadi azas KPMM, dikembangkan diuraikan
dalam Pedoman Prilaku KPMM. Posisi Pedoman Perilaku KPMM sama
dengan AD/ ART sebuah organisasi. Pedoam Perilaku KPMM mengatur
seluruh aktifitas lembaga, dengan menempatkan nilai transparansi dan

akuntabilitas sebagai landasaan utama. Pedoman prilaku tidak hanya
mengatur dan mengikat lembaga anggota dalam artian institusi, tapi juga
perilaku aktivitas aktor atau penggiat lembaga dalam bertingkah laku di
tengah-tengah masyarakat. Pedoman perilaku secara resmi diberlakukan
sejak ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2005~.
Berkaitan dengan proses transparansi dan akuntabilitas kepada publik,
KPMM melakukan publikasi. Dengan demikian aktivitas lembaga tidak hanya
menjadi kosumsi atau diketahui oleh kalangan internal saja tapi juga oleh
masyarakat dalam artian luas, seperti kelompok dampingan, pemerintah,
kelompok atau organisasi masyarakat sipil lainnya dan masyarakat umum
yang ingin mengetahui.
Wujud dari program publikasi ini adalah diterbitkannya buletin enam
bulanan Meditras (Media Transparansi dan Akuntabilitas LSMI Ornop).
Sampai saat ini Meditras telah terbit sebanyak empat edisi. Meditras
didistribusikan disamping ke lembaga anggota, juga kepada kelompokkelompok masyarakat sipil lainnya dan kelompok masyarakat dampingan.
Untuk memperluas jangkauan media, sekarang KPMM juga

sedang

merancang web site dengan nama akses !?v_'a{rd.~ ~ I T - I I or.
? ~ .id .
Selain Meditras dan web site, KPMM juga memanfaatkan media masa
lokal seperti surat kabar, radio dan W. Bentuk publikasi lainnya adalah
berupa kelender. Usaha yang dilakukan oleh KPMM dapat dikatakan optimal
dan berusaha mengunakan berbagai strategi atau pendekatan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi KPMM 2005

Penyusunan program kerja KPMM, mengembangkan model perencanaan
stategis (Stategic

lai inn in^)^. Sebuah model yang dianggap model baru

dalam perencanaan. Model ini bertumpu pada anggapan bahwa sebuah
organisasi harus tanggap terhadap lingkungan yang dinamis dan sulit
diramalkan. Konsep ini berbeda dengan medel perencanaan jangka panjang
yang banyak dipakai oleh organisasi selama ini. Perencanaan jangka panjang
pada umumnya dianggap mengendalikan bahwa pengetahuan yang ada
sekarang tentang keadaan masa depan.
Sumber Pendanaan
Untuk mendukung program kerja, KPMM mendapat bantuan dari dari
sejumlah lembaga donor internasional. Sampai sekarang ada dua lembaga
donor yang membiayai program KPMM, yaitu Ford Foundation dan TIFA.
Ford Foundation, memberi dukungan dana sejak tahun 2002. Dukungan dana
yang dibantu oleh Ford Foundation meliputi dukungan institusi, biaya rapatrapat KPMM dengan lembaga anggota, transportasi lokal, monitoring, dan
dukungan terhadap program kerja. Sedangkan dukungan anggaran dari TlFA
baru mulai tahun 2005. TlFA memberi dukungan dana untuk membayar 50
persen dari sewa

sekretariat

KPMM, perlengkapan training center,

pengembangan institusi, dan operasional kantor.
Sumber pendanaan lain berasal dari (institutional fee), yaitu anggaran
yang didapat dari keterlibatan KPMM baik secara institusi maupun
anggotanya dalam program kerjasama. Seperti keterlibatan anggota KPMM
7
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dalam proyek penelitian, seminar dan lainnya. Karena memakai waktu kerja,
maka anggota KPMM diwajibkan membayar 12,5 persen ke KPMM. Untuk itu
KPMM memiliki dua jenis rekening, rekening program dan rekening lembaga.
Adapun untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas KPMM
membuat terobosan yang tidak popular dilakukan oleh banyak lembaga.
Seperti dalam penyusunan anggaran KPMM menerapkan prinsip real cost,
artinya anggaran yang disusun dan diajukan ke pihak lembaga donor atau
lainnya adalah jumlah anggaran berlaku dan sesuai dengan kebutuhan
sebearnya. Konsekwensi dari pemerlakukan prinsip real cost adalah
meniadakan istilah pencadangan anggaran (saving). Sedangkan untuk
pelaporan atau pertangungjawaban keuangan KPMM mengunakan standar
akuntansi dan diaudit oleh auditor public. Untuk menjamin transparansi
keuangan, KPMM secara rutin juga mempublikasikan keuangan lembaga
melalui media local. Sejauh ini KPMM telah melakukan publikasi di Harian
Haluan, Harian Pagi Padang Ekspres dan Harian Singgalang.

Struktur Organisasi
Bentuk dari struktur organisasi memainkan peran penting dalam
mengaplikasikan visi, misi, program kerja dan kontrol terhadap keuangan.
Tanpa struktur yang baik tidak mungkin segala kebijakan yang telah
dirancang dapat berjalan dengan baik.

Di dalam tubuh KPMM terdapat tiga struktur kepengurusan, yaitu:
1. Badan Pengurus, merupakan badan yang bertangungjawab menjalankan
roda organisasi. Struktur badan pengurus terdiri dari atas ketua, wakil ketua,

dan sekretaris. Ketiga orang tersebut dipilih melalui Musyawarah KPMM dan
berasal dari lembaga anggota. Untuk melaksanakan kerja-kerja pengurus
dibantu oleh pelaksana KPMM. Pelaksana KPMM terdiri berjumlah empat
orang. Masing-masing bertangungjawab pada bidang program, kesekretarian,
keuangan dan publikasi. Anggota pelaksana KPMM direkrut secara terbuka
dan diikat dengan sebuah kontrak kerja.
2. Majelis Anggota, merupakan badan yang mempresentasikan lembaga

anggota. Keanggotaan majelis anggota ditentukan dan merupakan utusan
dari lembaga anggota, dengan demikian jumlah majelis anggota sama
dengan jumlah lembaga anggota. Struktur majelis anggota terdiri dari ketua,
sekretaris, dan anggota.
3. Dewan Penegak Pedoman Perilaku (DP3), merupakan badan yang
mengawasi perilaku lembaga anggota dan aktivis penggiatnya, sesuai
dengan Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan. Struktur DP3 terdiri atas
ketua, sekretaris dan anggota. DP3 berjumlah lima orang dengan komposisi
dua orang dari lembaga anggota, tiga orang dari luar lembaga anggota. Tiga
orang yang berasal dari luar anggota diklasifikasikan menjadi satu orang
berasal dari kalangan aktivis LSM dan dua orang berasal dari luar aktivis

LSM, seperti akademisi.
Dalam

pengambilan keputusan, terdapat

empat

tingkatan,

yaitu

Musyawarah Besar (Mubes), Rapat Badan Pengurus dengan Majelis
Anggota, Majelis Anggota dan Rapat Badan Pegurus.

Musawarah besar ( Mubes) dilakukan satu kali dalam dua tahun, dan
merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Peserta Mubes adalah
utusan dari lembaga anggota. Selain menetapkan langkah-langkah strategis
kedepan, Mubes juga memilih Direktur dan Badan Pengurus. Setelah lima
tahun berdiri KPMM telah melakukan dua kali Mubes.
Rapat Majelis Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh badan pengurus
dan utusan lembaga anggota. Rapat mejelis anggota dilaksanakan tiga bulan
sekali. Rapat Majelis Anggota berfungsi untuk melakukan evaluasi atas
kinerja Badan Pengurus dan aktivitas dari lembaga anggota.
Rapat Badan Pengurus adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Dewan
Pengurus. Rapat ini mertujuan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Badan
Pengurus.
Adapun bagan dari struktur pengambilan keputusan di KPMM adalah:

Musyawarah Besar KPMM

Rapat Badan Pengurus dengan
Majelis Anggota

Rapat Majelis Anggota

Rapat Badan Pengurus

terjalin dengain baik. Untuk itu KPMM sebagai wadah bagi lembaga anggota
melakukan sosialisasi dan

internalisasi berkaitan dengan penerapan

transparansi dan akuntabilitas ini. Terdapat tiga program yang dilakukan
KPMM untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas lembaga anggota
sekaitan dengan penerapan transparansi dan akuntabiitas, yaitu:

1. Melakukan penyamaan persepsi lembaga anggota tentang transparansi
dan akuntabilitas. Pada dasarnya wacana tentang transparansi dan
akuntabilitas sudah lama menjadi diskusi ditingkat LSM. Namun, menjadi
komitmen dalam aktivitas kelembagaan kedua ide tersebut adalah satu
ha1 yang baru dan butuh keberanian. Oleh karena itu pendefenisian
terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam tataran operasional para
pengerak LSM belum memiliki kesamaan. Dengan demikian mimbar
gagas dalam merumuskan penjabaran dari transparansi dan akuntabilitas
menjadi perioritas KPMM terhadap lembaga anggota. Salah satu hasil dari
penyamaan presepsi itu adalah menetapan sepuluh nilai dasar KPMM ke
konstitusi lembaga anggota.

2. Menilai kemajuan, kekuatan, dan kelemahan penerapan transparansi dan
akuntabilitas pada lembaga anggota. Untuk melakukan evaluasi terhadap
sejauh mana penerapan sepuluh nilai dasar, KPMM menyusun program
monitoring. Monitoring diarahkan untuk mengetahui kemajuan penerapan
sepuluh nilai di lembaga anggota sekaligus mendata kekuatan dan
kelemahan penerapan transparansi dan akuntabilitas pada masingmasing lembaga anggota. Hasil monitoring selain dapat menjadi masukan

bagi lembaga anggota untuk melakukan perbaikan juga berguna untuk
menyusun program kerja tahun berikutnya.
Selama ini telah dilakukan tiga kali monitoring. Untuk tercapainya
efektitas monitoring, instrument yang digunakan adalah: (1) visi dan misi,
meliputi

keterwakilan dalam

perumusan, keterlibatan

stakeholder,

desiminasi ke stakeholder, dan relevansi visi dan misi, (2) struktur,
meliputi kelengkapan organisasi, personil organisasi, dan relasi dengan
partai politik, (3) aturan, meliputi ADIART dan prosedur pembuatannya
serta fungsi pengawasan dan pelaksanaan, (4) pengambilan keputusan,
keterlibatan unsur, mekanisme, dan proses pengambilan keputusan, (5)
rekruitmen dan regenerasi kepemimpinan, meliputi aturan, mekanisme,
dan proses, (6) pengembangan staf dan voluntier, meliputi program
pengembangan, reward and punishment, dan pembagian kerja, (7)
program,

meliputi keterencanaan program, pembiayaan, pelaksanaan,

dan monitoring evaluasi, (8) pengelolaan dana, meliputi sumber dana,
perencanaan dana, penggunaan dana, dan laporan keuangan, (9)
peralatan, meliputi pengadaan peralatan, penggunaan, dan inventarisir,
dan (10) publikasi dan jaringan, meliputi penggunaan sarana media,
perpustakaan, dan jaringan yang dirniliki8

Peningkatan kapasitas lembaga anggota dalam penerapan transparansi
dan akuntabilitas. Hasil monitoring menjadi bahan bagi KPMM dan
lembaga anggota untuk menyusun progaran kerja selanjutnya, khususnya
yang berkaitan dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas
Profil KPMM Sumbar, dokumen KPMM Surnbar

lembaga. Pengembangan program bertujuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan pengelolaan organisasi dan memaksimalkan penerapan
tranparansi dan akuntabilitas, baik ditingkat KPMM maupun lembaga
anggota. Agar program yang dijalankan tepat sasaran, masing-masing
anggota menyusun skala perioritas sesuai dengan kebutuhan masingmasing lembaga. Bentuk kegiatan yang akan direkomendasikan berupa
peningkatan kapasitas (capacity building) lembaga anggota dalam ha1
penerapan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam penyelengaraan program peningkatan kapasitas lembaga tersebut
KPMM sebagai konsorsium berperan sebagai mediator dan fasilitator.
Kemudian sesuai dengan

kebutuhan lembaga

anggota

kegiatan

peningkatan kapasitas bisa berlanjut ketingkat pendampingan (tehnical
assistant) bagi lembaga anggota.
Adapun

bentuk

kegiatan

peningkatan

kapasitas

lembaga

dan

pedampingan yang dilakukan antara lain: (1) pelatihan untuk tenaga
fasilitator, (2) pelatihan penyadaran gender, (3) pelatihan jurnalistik dan
komunikasi sosial, (4) diskusilpertemuan reguler antar lembaga anggota
KPMM, (5) pelatihan dokumentasi data, (6) pelatihan manajemen
keuangan, dan (7) pelatihan fundrising. dan program kerja yang.
Untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus efesiensi anggaran tahun
2006, KPMM membuat training center. Training center, bertempat di
sekretariat KPMM sangup menampung 50 orang.

2. Efektifitas Pelaksanaan Transisi dan Akuntabilita

Efektifitas berkaitan dengan keberhasilan, kesuksesan pelaksanaan
program atau pencapaian program sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Jadi jika ingin melihat efektifitas penerapan transparansi dan akuntabilitas,
maka usaha dapat dilakukan adalah memperbandingan kondisi sebelum dan
sesudah.
Bahan yang akan dipergunakan untuk memperbandingkan adalah hasil
monitoring yang dilakukan oleh KPMM. Seperti yang telah dituliskan pada
bahagian sebelumnya, dalam rangka penilaian penerapan transparansi dan
akuntabilitas LSM beberapa aspek yang dilihat adalah (1) lembagaanl
organisasi menyangkut aspek visi, misi dan tujuan, (2) strategi organisasi
menyangkut struktur, badan pendiri, pengurus dan pelaksana harian, (3)
proses pengambilan kebijakan dan keberlajutan organisasi, (4) penerapan
prinsip keadilanl kesetaraan, dan (5) pengelolaan keuangan.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Monitoring pada tahun
2003, rata-rata lembaga anggota KPMM belum memilikig:
a. Rumusan strategi membangun jaringan yang dibuat secara sistematis
dan tertulis;
b. Sasaran pertangungjawaban kepada pendiri, pengurus, pelaksana
konstituen dan publik, dimana komponen konstituen dan publik
merupakan sasaran pertangungjawaban yang paling terpingirkan;
c. Keterlibatan mitral konstituen dalam penyusunan program;
9
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mengimplementasikan

pertangungjawaban

program

kepada

pendiri,

pengurus, pelaksana konstituen dan publik
Dalam pengelolaan keuangan Tim Monitoring mencatat belum satupun
lembaga yang sudah menerapkan standar akuntansi, baik dalam perencanan
maupun pelaporan. Tujuhpuluh parsen dikategorikan sedang pengelolaan
secara transparan.

Artinya, sebahagian besar lembaga anggota KPMM

belum menerapkan secara penuh prinsip keuangan publik'l.
Angka di atas memang cukup tinggi, namun kalau dicermati dari
penjelasan kualitatif angka tersebut tidak cukup kuat untuk menyimpulkan
belum terjadi perubahan penting di dalam tubuh anggota KPMM. Satu
lompatan kuantum yang perlu dicatat adalah telah semua lembaga
melakukan perencanaan kerja dengan mengunakan metode perencanaan
stategis''.

Selama ini belum semua lembaga memiliki program yang jelas,

kehadiran program hanya berdasarkan proyek yang ditawarkan atau
dikerjasamakan oleh pihak donor. Secara bertahap lembaga anggota dan
konsorsium telah berupaya untuk melakukan rapat kerja, menyusun aturan
organisasi keseriusan untuk membangun jaringan13
Walau dengan instrumen yang berbeda dengan monitoring 2003, hasil
monitoring 2005 menunjukan peningkatan. Satu ha1 yang penting dicatat
adalah semakin menyadarinya lembaga anggota KPMM akan pentingnya
penerapan transparansi dan akuntabilitas14. Peningkatan kesadaran tersebut

Wawancara dengan Sondri BS, tanggal 12 Oktober 2006
Wawancara dengan Nova Indra, tanggal 18 Oktober 2006
13
Nawir Sikki, op.cir
l4 Hasil Monev KPMM 2005. Meditras Edisi 111, Tahun I1 Oktober 2005
I'
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B. PEMBAHASAN
1. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas
Penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dikembangkan oleh
KPMM dengan lembaga anggotanya sepeti yang telah dipaparkan pada
poin

temuan

di

atas,

merupakan

loncatan

kuantum

dalam

pengorganisasian masyarakat sipil. Apa yang dilakukan oleh KPMM atau
organisasi masyarakat sipil lainnya perlu mendapat perhatian lebih, jika
dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh dua sektor lainnya
(pemerintah dan swasta). Karena jika kedua sektor yang disebut terakhir
menerapkan tranparansi dan akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari
tuntutan dan tekakan publik. Namun bagi KPMM, keinginan untuk
menerapkan transparansi dan akuntabilitas dibangun dari kesadaran
internal dan relatif tidak mendapat tekanan langsung dari publik. Fakta
tersebut tentu saja nilai lebih yang jarang atau mungkin tidak ditemukan di
sektor lain.
Membangun organisasi dari dalam dan atas kesadaran sendiri oleh
KPMM pada dasarnya sejalan dengan prinsip yang dianut oleh organisasi
masyarakat sipil, yaitu otonom, mandiri dan mengedepankan partisiasi
aktif. Dengan demikian perubahan yang akan dihasilkan tidak atau
memperkecil peluang adanya intervensi dari pihak luar.
Pada konteks ini, KPMM sengaja dan penuh kesadaran membangun
wacana dan sistem yang efektif untuk mengembangkan pelaksanaan
transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut terlihat dari rangkaian diskusi

yang dilakukan oleh penggiat organisasi baik ketika akan membentuk
maupun ketika KPMM telah berdiri sebagai organisasi. Keseriusan
tersebut terus terbaca ketika mereka membidani lahirnya KPMM. Sebagai
sebuah organisasi yang kelahirannya bersumber dari keinginan untuk
menerapkan good "NGO" governance, KPMM setidaknya berhasil
mencatat tiga lompatan kuantum. Pertama KPMM berhasil menggali dan
merumuskan seperangkat aturan dan nilai yang akan dipakai bersama.
Dimana aturan dan nilai tersebut dapat memberikan dukungan terhadap
penerapan transparansi dan akuntabilitas. Ada dua poin penting yang
dapat diambil dari sini yaitu; (1) Keberhasilan KPMM dalam membuat
aturan main tertulis, apakah itu berupa AD, ART maupun visi, misi dan
tujuan dari organisasi. (2) Proses tersebut dilakukan secara bersamasama dengan tingkat partisipasi anggota yang tinggi dan juga melibatkan

stakeholder di luar lembaga anggota.
Kedua poin di atas secara teoritis merupakan artikulasi kejelasan
keberadaan organisasi seperti apa yang disampaikan oleh Wolf.
Kejelasan aturan dasar akan membantu LSM dalam mengidentifikasikan
dirinya dan secara normatif merupakan prasyarat bagi sebuah LSM. Lebih
dalam lagi kegiatan tersebut sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang
dikembangkan dalam transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, sedangkan untuk keberlanjutan dan konsistensi program kerja
dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan
secara terencana dan terukur. Poin-poin yang akan dievaluasi dan

monitoring disusun berdasarkan nilai-nilai dasar organisasi yang telah
ditetapkan secara bersama. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
anggota tim evaluasi dan monitoring melibatkan orang dari luar anggota
KPMM. Temuan dari evaluasi dan monitoring dibukukan (cetak dan jilid)
untuk kemudian dibagikan pada seluruh lembaga anggota. Hasil
monitoring berguna untuk penyusunan program kerja ke depan dan
menjadi pedoman bagi langkah perbaikan kelembagaan.
Permasalahan yag paling sensitif dan menjadi pengetahuan terbatas
bagi pihak luar bahkan ditingkat anggota sendiri adalah persolan
keuangan. Walaupun tidak ada niat untuk melakukan penyelewengan
anggaran, tapi masalah keuangan tetap mejadi suatu yang rahasia.
Sebahagian besar lembaga swadaya tumbuh dan bubar disebabkan
karena konflik secara internal. Katidak tranparanan progam dan minimnya
pendanaan menjadi banyak alasan muncunya konflik
Efektivitas Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas
Secara teoritis penerapan transparansi dan akuntabilitas akan
berdampak positif bagi pertumbuhan organisasi. Adapun kaitannya
dengan

KPMM, setelah

hampir lima tahun

pelaksanaan prinsip

transparansi dan akuntabilitas berdampak positif bagi pertumbuhan
organisasi baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas para penggiat
lembaga. Proses evaluasi dan monitoring sangat efektif untuk melacak
perjalanan dan perkembangan program.

Pada tingkat kelembagaan efektifitas program dapat dilihat dari
pembenahan struktur organisasi. Dibandingkan dengan awal berdirinya
struktur kelembagaan terlihat lebih rasional. Rasional dalam artian ada
fokus kegiatan yang mejadi garapan lembaga, visi, misi jelas dan realistis.
Penetapan fokus lembaga, penyusunan visi, misi dan pembuatan program
dilakukan secara bersama-sama, melibatkan seluruh anggota organisasi
dan stakeholder. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, motode yang
dipakai adalah model perencanaan strategis. Sebuah model yang secara
konsep sudah kenal lama, namun relatif baru untuk organisasi masyarakat
sipil khususnya di Indonesia. Untuk memandu pelaksanaan perencanaan
strategis

sengaja

didatangkan

seorang

fasilitator

yang

memiliki

pengalaman.
Adapun kaitannya dengan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas,
penerapan model perancanaan strategis sangat efektif untuk menata
organisasi

agar

lebih

transparan

dan

akuntabel.

Transparansi

mengisyaratkan pentingnya keterbukaan akses inforrnasi terhadap segala
proses yang terjadi pada pengelolaan lembaga. Kemudahan dalam
mendapatkan

mengakses

informasi

akan

berdampak

pada

pertangungjawaban atau akuntabilitas lembaga. KPMM bersama dengan
anggota,

telah

memulainya

dengan

cara

menerapkan

metode

perencanaan strategis yang notabene akan melibatkan partisipasi
anggota organisasi. Setidaknya karena nilai dan penyusunan program
kerja dibuat secara bersama-sama maka inforrnasi tentang organisasi

sudah tersosialisasi dari awal. Artinya, ketika kesemua kesepatan awal
yang dibuat dalam perencanaan strategis dilaksanakan secara konsisten
maka ketika itu organisasi telah mempunyai kerangka kerja dan
mekanisme yang tetap. Selain itu metode perencanaan strategis juga
mendorong organisasi memperhitungkan kondisi sosial yang pada
dasarnya sangat berpengaruh pada penetapan dan pilihan program.
Bahkan untuk tingkat konsorsium aturan yang dibuat berjalan dengan
tingkat keberhasilan yang boleh dikatakan dapat dijadikan model bagi
organisasi masyarakat sipil lainnya. Bahkan pada tataran tertentu KPMM,
berhasil

memperluas

kampanye

transparansi

dan

akuntabilitas.

Keberhasilan KPMM ini setidaknya berimbas pada kepercayaan pihak
donor untuk terus memberikan dukungan pembiayaan bagi kampaye
transparansi dan akuntabilitas. Pada tahun 2005, setidaknya ada dua
lembaga donor yang memberikan dukungan dana yaitu Ford Fundation
dan Yayasan TIFA.
Sedangkan pada level aktor, terjadi peningkatan keterampilan para
pengurus dan anggota dalam pengelolaan organisasi. Sejumlah program
dirancang untuk meningkatkan kapasitas aktor. Program tersebut
berkaitan dengan kebutuhan anggota. Pada tahap-tahap KPMM lebih
banyak mengirim anggotanya mengikuti pelatihan di luar. Namun dengan
alasan pemerataan kesempatan bagi setiap orang dan mengurangi biaya,
KPMM melakukan secara internal dengan mendatangkan nara sumber
yang dipandang menguasai nateri pelatihan. Atas bantuan dari TIFA,

sekarang KPMM telah memiliki ruang traning berkapasitas 30 orang.
Peningkatan kapasitas anggota bersambungan kuat dengan penguatan
organisasi dan efektifitas pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas.
Tidak akan ada transparansi dan akuntabilitas jika tidak didukung oleh
aktor-aktor yang memiliki kualitas.
Berkaitan dengan aktor, salah satu sisi lemah yang sering ditemui
adalah tingginya "mobilitas" para aktor. Pada konteks ini mobilitas yang
dimaksud adalah proses "datang" dan "pergi". Artinya, bekerja di sektor
masyarakat sipil sebetulnya tidak menjadi pilihan dari banyak anggota
atau penggiat LSM. Sehingga ketika ada kesempatan untuk berpindah
pekerjaan mereka akan memilih peluag tersebut. Konsekwensinya adalah
ketika seorang telah dilatih dan memiliki keterampilan khusus, tapi ketika
mendapat pilihan pekerjaan lain mereka akan meninggalakan lembaga.
Akibatnya, lembaga harus mulai dari awal lagi. Kondisi tersebut
diperburuk dengan masih sangat bergantungnya lembaga pada satu atau
dua orang aktor. Kecenderungan terus miningkat dan terjadi hampir
diseluruh lembaga. Artinya, walaupun mekanisme kelembagaan sudah
mengalami loncatan kuantum, namun dalam pelaksanaannya terkendala
dengan kualitas pengelola organisasi.
Namun kondisi berbeda akan dapat ditemui ketika memasuki ruangan
KPMM.

Masing-masing staf

memiliki keahlian masing-masingnya.

Pengurus KPMM mendapat gaji bulanan. Fasilitas lembaga sudah modern
dan dapat dengan layak menunjang tugas sehari-hari. Pada konteks

tersebut KPMM sebagi konsersium dapat menjadi contoh bagi lembaga
anggota.
adalah untuk lam artian jarang para aktor menjadi fasilitator dalam
berbagai macam kegiatan di luar konsorsium dan lembaga anggota.
Sejumlah pelatihan baik yang dilakukan oleh internal KPMM maupun
eksternal KPMM memberi konstribusi bagi kemajuan para aktor.
Kepercayaan tersebut setidaknya memberi rasa percaya diri lembaga
KPMM maupun para aktor dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok
di luar KPMM. Artinya, bagi KPMM dan seluruh aktor penggiat
transparansi dan akuntabilitas tidak lagi sebatas wacana tapi sudah mulai
dipraktek

BAB Vl
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penerapan transparansi dan akuntabilitas merupakan terobosan yang
positif dilakukan oleh KPMM bersama lembaga anggota. Suatu ha1 yang perlu
dicatat adalah keinginan untuk melakukan perbaikan dating dari kesadaran
sendiri. Secara pragmatis sebagai sebuah lembaga yang bergerak secara
"bebas" diluar tekanan Negara atau harus mengejar keuntungan keuangan
LSM dapat dan perlu memaksakan diri untuk harus "direpotkan" dengan
berbagai aturan yang ketat. Tapi dalam kerangka meningkatkan kualitas
kelembagaan yang berbuhungan dengan public muncul ide-ide untuk
menerapak penerapan transparansi dan akuntabilitas. Walaupun tidak
dipungkiri kemunculan ide-ide tersebut juga disebakan kondisi realitas baik
dari dalam tubuh masyarakat sipil maupun dari luar.
Hasilnya sebagai sebuah lembaga KPMM secara permanent dapat
dengan total menerpaka semua prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mulai
dari

perencanaan program,

pelaksanaan samapi

pertangungjawabab

melibatkan dan dilaporkan pada stakeholder . Namun, penerapan tersebut
belum bejalan serupa ditingkat lembaga anggota. Meskipun begitu syaratsyarat secara formal telah dimiliki oleh kesemua lembaga. Adapun titik
terlemah dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di tingkat lembaga
anggota adalah pelibatan konstituen atau masyarakat dampingan khususnya

dalam

persoalan

keuangan.

rnenyebabkannya yaitu

Secara

khusus

belum tersedianya

ada

dua

program yang

factor

yang

pasti dan

berkelanjutan dan masih lemahnya sumber daya anggota.

6. Saran
Secara internal usaha yang dilakukan oleh KPMM dan seluruh lembaga
anggotanya tentu dapat berlanjut dan rnenjadi contoh atau model bagi
banyak kelornpok rnasyarakat sipil lainnya. Sehingga sejurnlah pencitraan
yang kurang baik ke LSM selarna ini dapat terjawab.
Secara eksternal pengalarnan yang dilakukan oleh KPMM dan lernbaga
anggotanya rnerupakan rnotivasi bagi lernbaga-lernbaga public lainnya untuk
lebih berani transparansi dan akuntabilitas.
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