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I | GAMBARAN UMUM
Rencana Aksi Indonesia untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka tahun 2013 
menggarisbawahi komitmen-komitmen dalam meningkatkan transparansi anggaran 
belanja dalam pengelolaan sumber daya alam dan transparansi dalam menjalankan 
pelayanan publik. Dalam Mekanisme Pelaporan Independen pertama, ditemukan 
beberapa komitmen ambisius yang mengalami kemajuan. Akan tetapi, tingkat ambisi 
komitmen tersebut mengalami penurunan pada laporan kedua, dimana hanya terdapat 
beberapa komitmen yang telah selesai dilaksanakan atau belum selesai dan dilanjutkan 
pada rencana aksi berikutnya.  
Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau OGP merupakan 
sebuah inisiatif sukarela di tingkat Internasional yang 
bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah 
kepada warganya dalam meningkatkan transparansi, 
memberdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan 
memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat 
sistem pemerintahan. Mekanisme Pelaporan 
Independen atau IRM memberikan ulasan kegiatan 
OGP di setiap negara sekali dalam dua tahun.  

LAPORAN AKUNTABILITAS KHUSUS
Sebagai salah satu negara pendiri OGP, Pemerintah 
Indonesia menyampaikan Rencana Aksi OGP pertama 
mereka di tahun 2011 untuk rencana pelaksanaan 
komitmen dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Laporan 
kemajuan IRM untuk rencana aksi yang pertama 
diterbitkan pada bulan Januari 2014. Rencana Aksi 
kedua disampaikan pada tahun 2013 untuk rencana 
pelaksanaan komitmen tahun 2013 sampai tahun 2015. 

Dipimpin oleh badan penasehat yang biasa disebut 
Panel Ahli Internasional atau IEP dan setelah 
berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia dan 
masyakarat sipil, Mekanisme Pelaporan Independen 
atau yang biasa disebut IRM memilih untuk 
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Khusus 
untuk mengevaluasi kemajuan pada Rencana Aksi 
kedua. Karena Rencana Aksi ketiga dan perubahan 
administrasi dilakukan pada tahap evaluasi, kerangka 
waktu dan periode evaluasi pada laporan ini pun lebih 
pendek dari laporan kemajuan IRM pada umumnya. 
Laporan Akuntabilitas Khusus ini telah dipadatkan 
agar sesuai dengan kerangka waktu pada Rencana 

Aksi pemerintah. Laporan ini memiliki pertanyaan 
yang lebih sedikit dan akan menjelaskan pelaksanaan/
implementasi Rencana Aksi tahun 2013 seperti yang 
telah disetujui oleh pemerintah dan masyarakat sipil.

KONSULTASI PUBLIK DAN KONTEKS 
INSITUSIONAL
Di Indonesia, Program-program dan Rencana Aksi 
OGP disusun oleh “Tim Inti” Pemerintah Terbuka 
Indonesia atau biasa disebut OGI (Open Government 
Indonesia). Sejak tahun 2013, anggota Tim Inti tersebut 
terdiri dari tujuh kementrian pemerintah dan tujuh 
organisasi masyarakat sipil yang dipimpin oleh Unit 
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP-PPP atau UKP4).1

Konsep komitmen telah didiskusikan terlebih dahulu 
dalam Tim Inti sebelum dikonsultasikan lebih luas 
dengan masyarakat sipil.2 Konsultasi dengan pemangku 
kepentingan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2013. 
Tujuan konsultasi tersebut adalah untuk memberikan 
kesempatan kepada publik untuk berpastisipasi dalam 
penyusunan Rencana Aksi OGP. Acara ini dibagi menjadi 
dua bagian, yaitu bersama dengan organisasi-organisasi 
masyarakat sipil (OMS) dan para ahli di bidang akademis, 
dan bagian lain dengan sektor swasta, termasuk Badan 
Usaha Milik Pemerintah.3

Proses konsultasi ini tidak mengikuti pedoman OGP. 
Jangka waktu dan jadwal konsultasi tidak tersedia 
secara luas bagi publik sebelum acara konsultasi 
dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan. 
Pengumuman bahwa pemerintah mengundang 
masyarakat untuk memberi masukan terhadap 
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rancangan Rencana Aksi diumumkan 12 hari setelah 
acara konsultasi dengan pemangku kepentingan dan 
jangka waktu untuk menerima masukan tersebut hanya 
6 hari.4 Sosial Media seperti Facebook dan Twitter 
dimanfaatkan sebagai wadah untuk menampung 
opini publik, namun responnya sangatlah rendah.5 
Acara konsultasi dengan para pemangku kepentingan 
tanggal 13 Februari 2013 telah diumumkan pada situs 
web OGP Indonesia. Akan tetapi, laporan tentang 
masukan terhadap rencana aksi ataupun ringkasan 
masukan yang diterima pada kegiatan konsultasi 
sebelumnya tidak ada dalam pengumuman tersebut.6

Setelah acara konsultasi dengan pemangku 
kepentingan dilaksanakan, pemerintah bersama 
dengan Kementrian/Lembaga yang ditugasi untuk 
melaksakanan Rencana Aksi tersebut mengadakan 
lokakarya.7 Bila dalam lokakarya ternyata Kementrian/
Lembaga terkait menolak rancangan Rencana Aksi 
ini, target komitmen akan lebih disederhanakan atau 
kerangka waktunya diperpanjang. Namun, kegiatan ini 
bukanlah konsultasi publik karena pesertanya hanyalah 
lembaga pemerintah. Tidak ada lagi konsultasi 
tambahan selama tahap implementasi berlangsung. 

Pemerintah mengeluarkan laporan kinerja 
[pertengahan tahun] (Government Self-Assessment 
Report  atau GSAR) pada tanggal 4 Agustus 2013 dan 
melaporkan adanya jangka waktu untuk menjaring 
opini publik selama 11 hari.8

Rencana Aksi pemerintah Indonesia yang kedua juga 
memuat komitmen transparansi biaya dan prosedur 
Haji, tanah, investasi, selain proyek percontohan 
implementasi OGP pada tiga daerah yang terpilih. 
Beberapa sektor yang sama juga menjadi target 
Rencana Aksi sebelumnya, seperti anggaran 
pendanaan sekolah, sumber daya alam, dan pelayanan 
di bidang pertanahan. Walaupun kedua Rencana 
Aksi menargetkan transparansi di beberapa sektor 
yang masih sama, Rencana Aksi kedua lebih terfokus 
pada isu-isu yang berbeda di setiap sektornya. Hal 
ini merupakan tindak lanjut dari agenda transparansi 
pemerintah di sektor-sektor tersebut. 

Rencana Aksi tersebut tidak sepenuhnya menjawab 
tuntutan dari masyarakat sipil. Salah satu pemangku 
kepentingan menganggap proses perumusan 
rencana aksi terlalu didominasi oleh UKP4 – meskipun 

masyarakat sipil juga diberi ruang untuk berpartisipasi 
pada rancanan usulan yang telah disiapkan 
sebelumnya.9 Dalam banyak kesempatan, anggota 
tim inti dari masyarkat sipil seringkali mengadakan 
pertemuan, hanya jika difasilitasi oleh UKP4. Hal 
ini mencerminkan bahwa sumber daya dan rasa 
kepemilikan di dalam Organisasi Masyarakat Sipil 
sendiri masih perlu ditingkatkan. 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pemangku 
kepentingan mengkritik proses konsultasi yang hanya 
melibatkan OMS di pulau Jawa.10 Pemangku kepentingan 
lainnya juga menggarisbawahi kurangnya pemanfaatan 
prasarana teknologi informasi yang sebenarnya bisa 
dipakai untuk menjangkau OMS diluar pulau Jawa.11 
Beberapa pemangku kepentingan juga berpendapat 
bahwa rancangan final Rencana Aksi sangat jauh berbeda 
dari hasil diskusi awal dengan OMS.12

Aksi sangat jauh berbeda dari hasil diskusi awal 
dengan OMS. Namun demikian, ada juga pendapat 
yang mengatakan bahwa secara keseluruhan, apabila 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 
2013 OMS lebih siap, dalam hal pembagian peran 
dan kekuatan tawar dengan pemerintah – terutama 
karena ada OMS yang duduk sebagai anggota panitia 
pengarah OGP.13 Salah satu pemangku kepentingan 
beranggapan bahwa seluruh saran-saran dari pihaknya 
diikutkan dalam versi final dari Rencana Aksi – dan 
ini mungkin dimungkinkan karena partisipasi aktif 
selama proses pembuatan Rencana Aksi dan dalam 
mengemukakan idenya kepada UKP4.14

Pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo 
dilantik dan UKP4 dibubarkan. Pemerintahan baru 
ini akan merestrukturisasi badan pemerintahan 
yang terlibat proses OGP. Ketika laporan ini ditulis, 
masih belum ada badan pemerintah definitive 
yang akan memimpin inisiatif OGP. Proses transisi 
pemerintahan juga dalam hal tertentu mengganggu 
respons pemerintah terhadap proses IRM. Namun 
demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
telah dengan cepat mengambil inisiatif dengan 
mengambil alih peranan UKP4. Ada rencana bahwa 
secretariat gabungan, terdiri dari Bappenas, Kantor 
Staf Kepresidenan dan Kementrian Luar Negeri akan 
dibentuk. Karena peranan badan yang akan memimpin 
OGP sangat penting, IRM mengharapkan agar 
pemerintah segera mewujudkan rencana ini.



1    Pemerintah Indonesia, Unit Kerja Preseiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Laporan Implementasi Gerakan OGI 2013 (Government Self-Assessment Report; 
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Team,” Blog, Open Government Partnership (OGP), 7 July 2014, http://bit.ly/1yGcmNZ.

2   Fajar Muhammad Subchan, “Pertemuan Rutin Tim Inti OGP Indonesia” (catatan rapat ditulis dalam Bahasa Indonesia, Indonesia, 2013).
3   UKP4, “Konsultasi Publik Renaksi OGI 2013: Menyerap Masukan Masyarakat,” (Report, 2013), http://bit.ly/1FoGB0k.
4   Sekretariat Open Government Indonesia, “Mari Berpartisipasi dalam Konsultasi Publik Rencana Aksi OGI 2013,” (Report, 2013), http://bit.ly/1B9rgO9.
5   Pejabat pemerintah, UKP4, wawancara dengan peneliti IRM, 10 September 2014.
6   Sekretariat Open Government Indonesia.
7   Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan BAPPENAS, Memorandum No.72/Dt.8.2/05/2013, May 23, 2013.
8   UKP4, “Laporan Implementasi Gerakan Open Government Indonesia 2013: Masa Penerimaan Masukan Publik,” 2014, http://bit.ly/1wqUib2.
9   Sad Dian Utomo, Pattiro, interview with the IRM Researcher, 19 Novermber, 2014.
10   Iskandar Saharudin, Program Officer di PATTIRO, wawancara dengan peneliti IRM, 2 September 2014; Pejabat pemerintah dari UKP4, wawancara, September 2014.
11   Muhammad Maulana, FITRA, wawancara dengan peneliti IRM, 2 September 2014.
12   Danardono Siradjudin, IPC, wawancara dengan peneliti IRM, 2 September 2014; Hendrik Rosdinar, YAPPIKA, wawancara dengan peneliti IRM, 4 September 2014.
13   Maryati, Publish What You Pay, interview with the IRM researcher, 31 October, 2014.
14   Maryati, Publish What You Pay, interview with the IRM researcher, 31 October, 2014.
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CAKUPAN WAKTU

Rencana Aksi ini mencakup agenda kegiatan sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai tanggal 31 Desember 2013.

Penjelasan lengkap terkait kemajuan Rencana Aksi OGP yang pertama bisa dilihat pada laporan kemajuan IRM yang 
mencakup kegiatan tahun 2011 sampai tahun 2012.

http://bit.ly/14D1E1r
http://bit.ly/1yGcmNZ
http://bit.ly/1FoGB0k
http://bit.ly/1B9rgO9
http://bit.ly/1wqUib2
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II | IMPLEMENTASI KOMITMEN
Sebagai bagian dari gerakan OGP, negara-negara anggota gerakan ini membuat  
Rencana Aksi untuk jangka waktu dua tahun. Tabel 1 menjelaskan komitmen secara 
singkat, termasuk tahap penyelesaian, ambisi, apakah rencana tersebut masuk ke dalam 
rencana Indonesia yang telah terjadwal sebelumnya, serta langkah kunci dalam Rencana 
Aksi OGP selanjutnya. 
Semua pemerintah negara anggota OGP 
mengembangkan rencana aksi yang menjelaskan 
komitmen dalam dua tahun pertama. Pemerintah 
memulai Rencana Aksi OGPnya dengan menjelaskan 
usaha-usaha dan tantangan besar yang sedang 
dijalankan dan dihadapi, termasuk strategi pemerintah 
terbuka dan program yang sudah berjalan. Rencana 
Aksi tersebut mengemukakan komitmen OGP dari 
pemerintah, yang berkomitmen untuk memperluas 
praktik-praktik yang sudah ada melampaui program-
program yang sudah berjalan sebelumnya sesuai 
dengan kebijakan yang ada. Komitmen ini dapat 
berupa perbaikan dari program yang sudah ada, 
mengidentifikasi langkah-langkah baru untuk 
melengkapi perubahan/ reformasi yang sedang 
berjalan, atau memulai sebuah program yang sama 
sekali baru di wilayah baru. 

Walaupun komitmen konrit yang memiliki tantangan 
besar bersifat fleksibel dan menonjolkan cirri khas 
setiap negara, komitmen OGP harus berkaitan erat 
dengan nilai-nilai OGP yang tertuang dalam Artikel 
OGP mengenai tata kelola pemerintahan dan Deklarasi 
Pemerintah Terbuka yang ditanda tangani semua 
negara anggota OGP. IRM menggunakan panduan ini 
untuk menilai hubungan antara komitmen dengan nilai 
utama pemerintah terbuka:

• Akses Informasi — Komitmen ini: 

 o terkait dengan informasi yang dipegang oleh 
pemerintah;

 o tidak terbatas pada data saja tapi seluruh 
informasi yang ada;

 o dapat mencakup publikasi informasi yang 
dibuka secara proaktif dan reaktif;

 o dapat terkait dengan penguatan hak untuk 
mendapatkan informasi; dan,

 o harus menyediakan akses informasi yang 
terbuka untuk semua (tidak terbatas untuk 
orang-orang tertentu atau hanya untuk pihak 
internal pemerintahan.)

• Partisipasi Masyarakat — Pemerintah mengajak 
dan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat 
dalam debat publik, memberi masukan, dan 
memberikan kontribusi untuk tata kelola 
pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan 
efektif. Komitmen ini:

 o memberi kesempatan kepada semua anggota 
masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan yang terbuka; forum ini 
biasanya dilakukan dengan pendekatan “atas 
ke bawah” atau “top-down” yang dibentuk 
pemerintah (atau tokoh yang aktif dalam 
pemerintahan) untuk memberi tahu proses 
pengambilan keputusan;

 o seringnya menggunakan elemen akses 
informasi untuk memastikan adanya masukan 
yang berguna dari anggota masyarakat dalam 
pengambilan keputusan;

 o kadangkala mencakup peningkatan hak 
masyarakat untuk didengar, namun tidak serta 
merta memasukkan hak masyarakat agar input 
mereka diperhatikan (dan ditindaklanjuti).

• Akuntabilitas Publik — Peraturan, perundang-
undangan, dan mekanisme yang sudah ada 
menuntut aktor-aktor pemerintah untuk memberikan 
alasan setiap tindakan mereka, bertindak sesuai 
dengan kritik atau permintaan yang dilayangkan 
kepada mereka, dan menerima tanggung jawab 
jika gagal dalam memberikan kinerja yang sesuai 
dengan hukum atau komitmen yang telah ada. 
Sebagai bagian dari pemerintah terbuka, komitmen-
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komitmen tersebut juga mempunyai elemen yang 
“terbuka”, dengan maksud bahwa elemen tersebut 
tidak sekedar sistem akuntabilitas internal tapi juga 
harus diterima publik.

• Akuntabilitas dan Transparansi Teknologi dan 
Inovasi — Komitmen penggunaan teknologi 
dan inovasi mendorong terciptanya penggunaan 
teknologi baru, menawarkan kesempatan berbagi 
informasi, partisipasi publik dan kolaborasi. 
Komitmen ini:

 o Sebaiknya memberikan lebih banyak informasi 
yang dapat diakses publik agar masyarakat 
dapat memahami apa yang dikerjakan 
pemerintah dan masyarakat dapat memberikan 
masukan;

 o Terus mendukung pemerintah dan masyarakat 
untuk menggunakan teknologi untuk 
tranparansi dan akuntabilitas;

 o Meminta pemerintah dan masyarakat untuk 
menggunakan teknologi yang sama;

 o Berfokus di tingkat nasional, lokal, dan/atau 
subnasional – dimana usaha pemerintah 
memberikan dampak yang besar.

Dengan kesadaran bahwa untuk mencapai target 
komitmen pemerintahan terbuka seringkali melibatkan 
proses yang panjang dan cukup berbelit, pemerintah 
harus memiliki kerangka waktu dan standar 
pengukuran komitmen yang menunjukkan target yang 
harus tercapa setiap tahunnya, jika dimungkinkan.

Bagian ini menerangkan lebih rinci akan komitmen 
yang ditulis dalam Rencana Aksi yang pertama.

Indikator-indikator  yang digunakan untuk menilai 
setiap komitmen sudah sangat jelas, namun ada 
beberapa indikator yang harus dijelaskan lebih lanjut. 

1. Keterkaitan: Peneliti IRM menilai apakah setiap 
komitmen memiliki kaitan dengan nilai-nilai dan 
tantangan besar OGP.

 o Nilai-nilai OGP: Untuk mengenali apakah 
komitmen tersebut memiliki kaitan dengan 
nilai-nilai OGP, peneliti IRM membuat 
penilaian dari komitmen tertulis. Penilaian ini 
akan memperlihatkan komitmen mana yang 
memiliki hubungan erat dengan prinsip dasar 
keterbukaan. 

 o Tantangan Besar: Meskipun sebagian 
komitmen bisa relevan dengan lebih dari satu 
tantangan besar, peneliti IRM hanya akan 
menilai tantangan yang telah diidentifikasi oleh 
pemerintah.

2. Ambisi: Peneliti IRM menilai tingkat ambisi setiap 
komitmen dengan melihat kegiatan yang baru 
ataupun yang sudah ada yang melampaui usaha 
pemerintah yang sudah berjalan sebelum adanya 
Rencana Aksi OGP:

 o Dampak yang mungkin terjadi: Dalam usaha 
meningkatkan ambisi, peneliti IRM memberikan 
penilaian akan perubahan-perubahan yang 
mungkin terjadi dalam wilayah kebijakan. 
Hal ini dibuat berdasarkan temuan IRM dan 
pengalaman sebagai ahli kebijakan publik. 
Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 
dampak, IRM mengenali masalah kebijakan, 
membuat panduan tingkatan kinerja di awal 
Rencana Aksi, dan menilai tingkat dampak 
implementasi komitmen pada kinerja dan pada 
penanggulangan masalah kebijakan.

 o Kegiatan yang sudah ada dan yang baru: 
Peneliti IRM juga mencatat apakah setiap 
komitmen sudah dipublikasikan pada Rencana 
Aksi terlebih dahulu (atau tingkat ketegasannya 
meningkat) atau apakah komitmen tersebut 
dimasukkan dalam dokumen publik lainnya.

3. Penetapan Waktu: Peneliti IRM menilai penetapan 
waktu setiap komitmen, bahkan saat target kerja 
sudah jelas dan usulan pencapaian setiap tahun 
tidak tersedia. 

 o Perhitungan Penuntasan Komitmen: bila 
informasi tidak tersedia, peneliti IRM membuat 
penilaian yang terbaik berdasarkan bukti sejauh 
mana komitmen dapat dilaksanakan dalam 
masa penilaian.
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Jumlah Komitmen: 15

Jumlah Target Capaian: 33

TINGKAT KOMITMEN YANG TERLAKSANA

Selesai: 2 (13%)

Substansial terlaksana: 5 (33%)

Terbatas pelaksanaannya: 8 (53%)

Belum dimulai: 0

JUMLAH KOMITMEN DENGAN

Keterkaitan yang jelas dengan nilai OGP: 14 (93%)

Potensi dampak sedang atau transformatif: 8 (53%)

Pelaksanaan yang telah selesai atau substansial: 7 (46%)

Ketiga hal di atas () 3 (20%)

Tabel | Uraian Singkat
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 �KOMITMEN DIANGGAP 
SPESIFIK DAN DAPAT 
DIUKUR, RELEVAN 
TERHADAP NILAI NILAI 
OGP, MEMILIKI POTENSI 
DAMPAK PENTING 
DAN SELURUHNYA 
SELESAI ATAU SECARA 
SUBSTANSIAL SELESAI 
DIIMPLEMENTASIKAN.

KETERKAITAN DEN-
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1.1 Layanan untuk Kendaraan 
Bermotor ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.2 Pendanaan Sekolah 
Negeri ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.3 Layanan Ibadah Haji: 
Kementrian Agama ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.4 Layanan Pernikahan: 
Kantor Urusan Agama ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.5 Jalan Tol ✗ ✗ ✗ ✗

2.1 Transparansi Urusan 
Pertanahan ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

2.2 Pengelolaan Hutan ✗ ✗ ✗ ✗

2.3 Aktifitas Pengelolaan 
Sumber Daya Alam ✗ ✗ ✗ ✗

2.4 Transparansi Pendapatan 
dari Hasil Tambang, Gas dan 
Minyak

✗ ✗ ✗ ✗

3.1 Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi ✗ ✗ ✗ ✗

 3.2 Layanan Ijin Usaha/
Penanaman Modal1 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

 3.3 Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi 
di tingkat daerah2

✗ ✗ ✗ ✗

4.1 Proyek Contoh 
Pemerintah Terbuka tingkat 
Subnasional

Tidak Jelas ✗ ✗ ✗

4.2 Gabungan Anggaran 
berdasarkan Kinerja ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

 4.3 Menjamin Publikasi 
Rencana Anggaran3 ✗ ✗ ✗ ✗

Tabel | Rangkuman Komitmen

1  Komitmen dengan tanda bintang dianggap sebagai komitmen OGP yang dapat dijadikan contoh. Untuk mendapatkan tanda bintang, komitmen tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. 
(1) Komitmen tersebut harus cukup spesifik sehingga dapat dibuat penilaian kemungkinan terjadinya dampak tertentu. Komitmen bertanda bintang memiliki tingkat ketegasan “menengah” 
atau “tinggi”. (2) Bahasa yang dipakai dalam menyampaikan sebuah komitmen harus menjelaskan hubungannya dalam membuka pemerintah dan secara khusus harus berhubungan dengan 
paling tidak satu nilai OGP seperti Akses terhadap Informasi, Partisipasi Masyarakat, atau Akuntabilitas Publik. (3) Komitmen-komitmen tersebut harus memiliki tingkat dampak yang “cukup” 
atau “transformatif” bila di implementasikan. Pada akhirnya, komitmen-komitmen tersebut harus memperlihatkan kemajuan yang berarti selama masa implementasi (untuk menerima tingkat 
kemajuan yang “penting” atau “lengkap”).

2   Komitmen-komitmen yang dapat dijadikan contoh, menerima tanda bintang. Untuk penjelasan rumusan komitmen yang memiliki tanda bintang, lihat Catatan Kaki 1, hal 6.
3   Komitmen-komitmen yang dapat dijadikan contoh, menerima tanda bintang. Untuk penjelasan rumusan komitmen yang memiliki tanda bintang, lihat Catatan Kaki 1, hal 6.
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DAMPAK PENTING 
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KETERKAITAN DEN-
GAN NILAI-NILAI OGP POTENSI DAMPAK TERLAKSANA KEKHUSUSAN

A
ks

es
 In

fo
rm

as
i

Pa
rt

is
ip

as
i m

as
ya

ra
ka

t

A
ku

b
ta

b
ili

ta
s 

p
ub

lik

Te
kn

o
lo

g
i d

an
 in

o
va

si
 

un
tu

k 
tr

an
sp

ar
an

si
 d

an
 

ak
un

ta
b

ili
ta

s

T
id

ak
 a

d
a

K
ec

il

Se
d

an
g

Tr
an

sf
o

rm
at

if

B
el

um
 d

im
ul

ai

Te
rb

at
as

Su
b

st
an

si
al

Te
rla

ks
an

a

T
id

ak
 a

d
a

R
en

d
ah

Se
d

an
g

T
in

g
g

i

1.1 Layanan Kendaraan 
Bermotor ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.1.1. Informasi terkait dengan 
layanan ✗ ✗ Tidak Jelas ✗

1.1.2. Mekanisme pengaduan ✗ ✗ ✗ ✗

1.1.3. Sosilisasi tentang 
keselamatan di jalan ✗ ✗ ✗ ✗

KELOMPOK 1. LAYANAN DASAR

1.1. Layanan Kendaraan Bermotor1

1.1.1. Tersusunnya rancangan poster untuk publikasi layanan masyarakat. Publikasi informasi yang terkait dengan 
layanan termasuk jenis-jenis layanan, mekanisme/prosedur, biaya, serta jangka waktunya, tersebar melalui poster-
poster di provinsi-provinsi di Sumatera, Jawa, dan Bali

1.2.1. Terbentuknya mekanisme rancangan awal sistem pelaporan dan pengaduan layanan Surat Ijin Mengemudi 
(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam kantor Sistem 
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Sumatera, Jawa, dan Bali. Publikasi Informasi yang terkait 
dengan layanan polisi berhubungan dengan SIM, STNK, dan BPKB melalui poster dan media publik lain, 
termasuk mekanisme sistem pelaporan dan pengaduan di seluruh wilayah provinsi Sumatera, jawa dan Bali

1.3.1 Tersusunnya rancangan/panduan/petunjuk untuk sosialisasi cara mengemudi yang aman dan sosialisasi/
kampanye melalui media radio dan televisi.

Komitmen ini bertujuan untuk membangun prosedur 
yang jelas serta rincian biaya untuk mendapatkan 
surat ijin mengemudi dan surat tanda kendaraan 
bermotor. Sejauh ini, tidak ada satupun informasi baik 
mengenai biaya dan prosedur pelayanan tersebut. 
Surat Ijin Mengemudi sering sekali didapatkan melalui 
perantara/calo yang menawarkan jasa cepat dengan 
biaya yang lebih tinggi.2 Seringkali biaya pasti dalam 
pembuatan surat ijin mengemudi dan surat tanda 
kendaraan bermotor tidak diketahui dan beberapa 
oknum pejabat membebankan pemohon surat ijin 
tersebut dengan biaya tinggi.3 Persyaratan dan 
Prosedur untuk mendapatkan surat ijin mengemudi 

dirumuskan dalam peraturan yang ditetapkan oleh 
kepala polisi tahun 2012, dan biayanya ditetapkan 
pada tahun 2010.4 Namun, peraturan tersebut ditulis 
dengan bahasa yang sangat teknis sehingga sulit 
dipahami oleh orang-orang awam.5

Rencana Aksi informasi terkait layanan dan sosialisasi 
tentang keselamatan di jalan memiliki potensi dampak 
yang kecil karena program-program serupa sudah 
pernah diselenggarakan sebelum adanya Rencana 
Aksi. Namun, mekanisme pengaduan dinilai oleh 
IRM memiliki dampak “sedang” dan bisa berpotensi 
untuk “membawa perubahan” bila mekanisme 
pengaduan tersebut dimasukkan dalam kerangka 
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waktu pengaturan. Walaupun, dengan tanpa dasar 
hukum yang jelas, mekanisme pengaduan ini tidak 
akan efektif.

Untuk menanggapi masalah ini, pemerintah membuat 
tiga “kriteria pencapain”

1. Publikasi informasi terkait layanan termasuk biaya, 
jangka waktu, dan prosedur dalam mendapatkan 
ijin mengemudi, bukti pemilik kendaraan bermotor, 
surat keterangan kepolisian dan surat tanda nomor 
kendaraan

2. Rancangan, Publikasi, dan Operasionalisasi 
Mekanisme Pengaduan. 

3. Rancangan dan Publikasi Materi tentang cara 
mengemudi yang aman. 

Baik laporan kinerja pemerintah (GSAR) dan surat 
resmi dari Kantor Kepolisian Negara Republik 
Indonesia kepada peneliti IRM menyampaikan bahwa 
target Rencana Aksi tersebut telah dicapai.6 Menurut 
Kepolisian Negara Republik, tahapan pencapaian 
1.1.1. dan 1.1.3. dapat diimplementasikan sepenuhnya 
(100%), sedangkan tahapan 1.1.2 hanya dapat 
terlaksana sebanyak 90%. Namun karena kurangnya 
informasi, peneliti IRM tidak dapat membuktikan 
bahwa poster (untuk tahapan 1.1.1) disebarkan ke 
kantor-kantor polisi sebagai tempat membuat surat ijin 
mengemudi dan surat tanda kendaraan bermotor di 
provinsi Sumatera, Jawa, dan Bali seperti yang sudah 
direncanakan dalam Rencana Aksi.

Peneliti IRM tidak dapat memastikan apakah 
mekanisme pengaduan sudah terbentuk dan 
apakah sosialisasi tentang keselamatan di jalan 
sudah dilaksanakan. Beberapa kepolisian daerah 
dan kepolisian nasional kerap menjalankan program 
edukasi tentang keselamatan di jalan setiap tahunnya. 
Namun program-program ini tidak dapat dihubungkan 
dengan Rencana Aksi OGP.7 Surat resmi dari Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang diterima IRM tidak 
menyatakan dengan jelas bahwa program tersebut 
dijalankan sebagai wujud hasil dari Rencana Aksi.

Di dalam laporan kinerja (GSAR) tersebut, dilaporkan 
bahwa telah diluncurkan sebuah situs web dengan 
alamat http://bit.ly/1nxzug8 yang mengandung semua 
informasi penting sesuai dengan permintaan pada 
Rencana Aksi. Artikel-artikel pada situs web ini ditulis 

pada tahun 2012, sebelum Rencana Aksi tahun 2013 
dikembangkan, dan selain itu, situs ini menggunakan 
alamat situs blogger, bukan alamat situs resmi 
kepolisian. Hal ini tidak mengurangi manfaat serta 
keterkaitan informasi yang ada di dalam situs tersebut, 
tetapi informasi yang ada sulit untuk ditemukan dan 
dengan tidak dipakainya website pemerintah dapat 
terjadi keraguan apakah informasi ini resmi atau tidak.
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1.2. Pendanaan Sekolah Negeri8
1.2.1. Rancangan publikasi data dari alokasi dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah-
sekolah di 33 Provinsi di situs web Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan publikasi di situs web tersebut 
selama 12 bulan.

1.2.2. Rancangan publikasi dari alokasi dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah pada papan-papan 
pengumuman di sekolah-sekolah di pulau Jawa dan Bali dan implementasi dana tersebut selama 12 bulan.

 �KOMITMEN DIANGGAP 
SPESIFIK DAN DAPAT 
DIUKUR, RELEVAN 
TERHADAP NILAI NILAI 
OGP, MEMILIKI POTENSI 
DAMPAK PENTING 
DAN SELURUHNYA 
SELESAI ATAU SECARA 
SUBSTANSIAL SELESAI 
DIIMPLEMENTASIKAN.

KETERKAITAN DEN-
GAN NILAI-NILAI OGP POTENSI DAMPAK TERLAKSANA KEKHUSUSAN

A
ks

es
 In

fo
rm

as
i

Pa
rt

is
ip

as
i m

as
ya

ra
ka

t

A
ku

b
ta

b
ili

ta
s 

p
ub

lik

Te
kn

o
lo

g
i d

an
 in

o
va

si
 

un
tu

k 
tr

an
sp

ar
an

si
 d

an
 

ak
un

ta
b

ili
ta

s

T
id

ak
 a

d
a

K
ec

il

Se
d

an
g

Tr
an

sf
o

rm
at

if

B
el

um
 d

im
ul

ai

Te
rb

at
as

Su
b

st
an

si
al

Te
rl

ak
sa

na

T
id

ak
 a

d
a

R
en

d
ah

Se
d

an
g

T
in

g
g

i

1.2 Pendanaan Sekolah 
Negeri ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.2.1. Dana BOS -33 provinsi ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.2.2. Dana BOS – seluruh 
sekolah ✗ ✗ Tidak Jelas ✗

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didapat dari 
anggaran nasional untuk sekolah-sekolah. Bank Dunia 
berpendapat bahwa transparansi alokasi dana sangatlah 
penting untuk meningkatkan kualitas pendanaan.9 
Akibat kurangnya transparansi informasi tentang 
alokasi dan pembelanjaan dana yang minim, dana BOS 
seringkali dikorupsi. Pencairan dana seringkali terlambat 
dan hal ini menghambat kegiatan dan operasional 
sekolah.10 Sebagian besar siswa dan orangtua tidak 
pernah diberitahu oleh sekolah tentang laporan 
pertanggungjawaban dana BOS, bagaimana alokasi 
dan pemanfaatan dana tersebut.11 Bila dana bantuan 
dipublikasikan di internet, aktivis pendidikan dan anti 
korupsi akan dapat mengakses informasi dengan 
mudah dan melihat besar kecilnya pengeluaran. 

Rencana Aksi OGP yang pertama di tahun 2012, 
transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah 
menjadi target komitmen yang harus diimplementasi. 
Perbedaan antara komitmen tahun 2012 dan 2013 
adalah bahwa di tahun 2012, Rencana Aksi bertujuan 
untuk mempubliksikan data subsidi di setiap 
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 
di 411 pemerintah daerah tingkat kecamatan, 

sedangkan Rencana Aksi tahun 2013 bertujuan untuk 
mempublikasikan data pada situs web Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan di “semua sekolah 
penerima dana bantuan” di Jawa dan Bali (tidak 
terbatas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama).12 Menurut laporan IRM sebelumnya, 
publikasi pada papan-papan pengumuman di 
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama hanya 
terlaksana sebesar 1%.13

Komitmen di tahun 2013 menargetkan dua hal: 
publikasi pada situs web dan publikasi di papan-papan 
pengumuman sekolah. 

Data Alokasi dan Pencairan dana BOS dapat 
diakses melalui situ web Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan di http://bos.kemdikbud.go.id/. Dalam 
situs web tersebut, pengguna dapat mengakses data 
bagimana pengelolaan dana BOS di setiap sekolah 
setiap 3 bulan sekali. Data tersebut dibagi menjadi 
13 kelompok dana namun informasi tentang rincian 
pengeluarannya tidak disediakan. Hanya sekitar 
60% sekolah yang melaporkan data mereka dan hal 
ini tidak disampaikan pada situs web tersebut. Dari 
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hasil wawancara dengan pemerintah setempat dan 
masyarakat sipil, penyebab data tidak terunggah ke 
media internet adalah karena para guru dan kepala 
sekolah belum mengenal internet dan ada yang tidak 
memiliki akses internet sama sekali.14

Pada bulan Desember 2012, Kementrian Pendidikan 
mengirimkan panduan teknis ke sekolah-sekolah 
tentang pemanfaatan dan akuntabilitas dana BOS 
tahun anggaran 2013.15 Panduan ini mewajibkan 
sekolah untuk mempublikasikan Rancangan Anggaran 
dan Laporan Pembelanjaan ke papan-papan 
pengumuman sekolah16 di papan-papan pengumuman 
di sekolah. Untuk Rencana Anggaran, publikasi 
tersebut harus mencakup jumlah total sumber dana 
yang tersedia dan jumlah dana yang teralokasi untuk 
setiap pos anggaran. Untuk melihat pemanfaatan 
dana, sekolah harus melapor jenis pembelanjaan, 
tanggal, jumlah dan para pemasok. 

Pemerintah Nasional memonitor jalannya pelaksanaan 
komitmen ini dengan mengadakan evaluasi langsung 
ke sekolah-sekolah dengan mengambil dua kabupaten 
di setiap provinsi dan dua sekolah di setiap kabupaten 
sebagai sampel.17 Laporan-laporan dari kabupaten/
kota dan kantor dinas pendidikan provinsi yang masuk 
ke Kementrian Pendidikan juga termasuk dalam 
evaluasi pemerintah.  

Peneliti IRM menemukan bahwa sistem untuk 
akuntabilitas dana Bantuan Operasional Sekolah 
sudah siap dipakai: situs web sudah dapat beroperasi 
dan walaupun belum lengkap, peraturan teknis 
untuk publikasi data sudah tersedia dan pemerintah 
sudah menjalankan sistem tersebut sesuai dengan 
peraturannya. Pengurus sekolah yang kurang 
memahami bagaimana menggunakan internet 
menjadi kendala pengumpulan data untuk situs web. 
Namun, situs akuntabilitas ini sudah siap sejak tahun 
2012, sebelum Rencana Aksi tahun 2013 disusun. Bila 
dibandingkan kondisi sebelumnya, Rencana Aksi tahun 
2013 memberikan cukup banyak kontribusi dalam 
hal banyaknya jumlah data yang dipublikasikan pada 
situs web kementrian pendidikan dan ketersediaan 
peraturan teknis untuk publikasi data. 

Jumlah sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan 
publikasi meningkat, namun peneliti IRM tidak 
dapat mengukur atau memvalidasi penyempurnaan 

pencapaian kedua – publikasi alokasi dan pemanfaatan 
dana Bantuan Operasional Sekolah di papan-papan 
pengumuman di sekolah-sekolah penerima bantuan 
di Jawa dan Bali. Bila komitmen ini terimplementasi 
dengan baik, para orang tua dan murid akan dapat 
langsung mengakses informasi melalui laporan 
pemanfaatan dana BOS tanpa memerlukan akses 
internet. Mereka dapat meminta penjelasan langsung 
dari sekolah bila terdapat informasi yang tidak jelas 
atau jika terdapat ketidak sesuaian, dimana hal ini 
dapat memudahkan masyarakat dan meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam mengawasi anggaran 
untuk pendidikans. 
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1.3. Layanan Haji: Kementrian Agama18  
1.3.1. Rancangan publikasi dan layanan terkait jumlah pemberangkatan haji, Daftar rencana perjalanan, jasa 
pengantrian status keberangkatan, dan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) selama 6 bulan.

1.3.2. Publikasi Layanan Ibadah Haji pada situs web Kementrian Agama (selama 12 bulan), termasuk rincian biaya 
ibadah haji, total pemberangkatan Haji di setiap kabupaten/kota, Daftar rencana Perjalanan di setiap kelompok 
terbang dan Pemberangkatan, jasa pengantrian status keberangkatan, dan informasi yang terkait dengan 
Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
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TERHADAP NILAI NILAI 
OGP, MEMILIKI POTENSI 
DAMPAK PENTING 
DAN SELURUHNYA 
SELESAI ATAU SECARA 
SUBSTANSIAL SELESAI 
DIIMPLEMENTASIKAN.

KETERKAITAN DEN-
GAN NILAI-NILAI OGP POTENSI DAMPAK TERLAKSANA KEKHUSUSAN
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1.3 Layanan Haji: Kementrian 
Agama ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.3.1 Informasi terkait layanan  
ibadah Haji ✗ ✗ ✗ ✗

1.3.2 Publikasi layanan ibadah 
haji pada situs web ✗ ✗ ✗ ✗

Kementrian Agama mengawasi dan mengatur 
Perjalanan Ibadah Haji untuk warga Indonesia ke 
Mekah. Karena permintaan untuk menunaikan 
ibadah haji sangatlah tinggi, pemerintah akhirnya 
menerapkan sistem kuota. Di tahun 2013 saja terdapat 
kira-kira 2.2 juta calon jamaah haji yang masih dalam 
status menunggu.19 Selain masih dalam status 
menunggu, para calon jamaah tersebut juga masih 
harus membayar sekitar 2,000 dolar Amerika (20 Juta 
Rupiah). Mereka bisa saja menunggu sampai 12 tahun 
dan para calon jamaah merasa status menunggu 
mereka belum disampaikan dengan jelas. Kendala 
seperti ini dapat dihilangkan dengan menyediakan dan 
mempublikasikan informasi yang terkait dengan ibadah 
haji. Karena kurangnya transparansi dalam sistem 
pemberangkatan jamaah Haji, terdapat beberapa 
dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat 
tinggi di Kemetrian Agama. Beberapa pejabat telah 
ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena 
dugaan penyalahgunaan dana dan dilarang melakukan 
perjalanan keluar negeri. Pada saat laporan ini disusun, 
para penyelidik sedang dalam proses menyusun bukti-

bukti untuk pemeriksaan pengadilan dalam sidang 
korupsi di Jakarta.20

Sistem lama sebelum Komputerisasi Haji Terpadu 
(Siskohat) dibuat sekitar tahun 1990.21 Gambaran 
singkat sistem “Mesin Internet Wayback” atau Mesin 
Index Tiga Dimensi (http://archive.org/web/), yang 
memberikan informasi kepada pengguna tentang 
bagaimana sebuah situs web pada tanggal tertentu 
dapat memunculkan status antri calon jamaah haji 
yang sudah terdaftar sejak tanggal 31 Desember 
2011.22 Dengan sistem ini, setiap calon jamaah haji 
dapat memeriksa status pengantrian mereka. Karena 
sistem ini telah terbangun sejak tahun 2011, tahapan 
pencapaian dalam Rencana Aksi OGP ini bukanlah hal 
baru atau spesifik, sehingga dampak yang mungkin 
terjadi cenderung “kecil” dan bukan “sedang.”

Biaya Ibadah Haji ditetapkan di Surat Keputusan 
Presiden dan biaya tersebut berbeda-beda berdasarkan 
lokasi keberangkatan. Surat Keputusan Presiden dan 
beberapa informasi yang terkait dengan pembiayaan di 
publikasikan di situs web Kemetrian Agama.23 Walaupun 
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Surat Keputusan Presiden tentang Biaya Ibadah 
Haji ditetapkan setiap tahunnya, dokumen ini tidak 
menyampaikan rincian biaya yang harus dikeluarkan 
sehingga peneliti IRM tidak dapat menemukan data 
tersebut di situs web Kementrian Agama. 

Wawancara dengan narasumber dari pihak pemerintah 
mengatakan bahwa informasi yang berkaitan dengan 
total jumlah pemberangkatan jamaah Haji sudah 
dipublikasikan di alamat situs ini: http://bit.ly/1tDXakY. 
Namun sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014, tidak 
terdapat data jumlah pemberangkatan calon jamaah 
di setiap Kabupaten/Kota.24 Daftar Rencana Perjalanan 
berdasarkan lokasi pemberangkatan dipublikasikan 
di situs web Kementrian Agama.25 Informasi tentang 
status antri pemberangkatan juga tersedia dalam situs 
web tersebut.26 Namun, sistem ini sudah berjalan sejak 
tahun 2011, sebelum Rencana Aksi tersusun.

Dapat disimpulkan bahwa Publikasi Informasi  
terkait pengelolaan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji (BPIH) tidak dapat ditemukan dan hal  
ini ditegaskan dalam sebuah wawancara dengan 
pejabat yang mengelola data tersebut.27 Situs Web 
pemerintah memuat laporan neraca/jumlah saldo 
anggaran Haji setiap bulannya, termasuk neraca/
jumlah saldo Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang 
sudah disetorkan.28 Akan tetapi, tidak ada informasi 
akan rincian pengelolaannya.
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1.4. Layanan Pernikahan: Kantor Urusan Agama29  
1.4.1. AB06 dan B12: Rancangan Poster dan Publikasi Pelayanan Informasi Pernikahan dan Publikasi Informasi 
Pelayanan Pernikahan melalui poster, mencakup: mekanisme/prosedur, biaya dan jangka waktu pelayanan. Sistem 
pelaporan/pengaduan di Kantor Urusan Agama di setiap Kabupaten/Kotamadya di provinsi Jawa, Sumatera, dan Bali.

1.4.2. Rancangan sistem pelaporan/pengaduan di Kantor Urusan Agama di di setiap Kabupaten/Kotamadya di 
provinsi Jawa, Sumatera, dan Bali. Sistem pelaporan dan pengaduan yang berjalan dengan baik di Kantor Urusan 
Agama di setiap Kabupaten/Kotamadya di provinsi Jawa, Sumatera, dan Bali.
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1.4 Layanan Pernikahan: 
Kantor Urusan Agama ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1.4.1. Informasi layanan 
pernikahan ✗ ✗ ✗ ✗

1.4.2. Mekanisme pengaduan 
Kantor Urusan Agama ✗ ✗ ✗ ✗

Kantor Urusan Agama, yang memiliki kewenangan 
mendaftarkan pasangan yang akan menikah dan 
bercerai, tidak menyediakan informasi tentang 
prosedur dan biaya pencatatan pernikahan yang 
mudah diakses, begitu pula dengan prosedur 
pengaduan. KUA tingkat kecamatan ada di setiap 
tingkat kecamatan.

Peraturan yang terkait pendaftaran pernikahan 
ditetapkan pada tahun 200730 dan peraturan teknis 
yang lebih rinci dipublikasikan oleh Kementrian Agama 
dan tersedia pada tahun 2013.31 Karena KUA berada 
di bawah payung Kementrian Agama, KUA diwajibkan 
untuk mematuhi peraturan ini, di mana terdapat 
ketentuan/syarat dan prosedur untuk pendaftaran 
pernikahan. Namun, peraturan tersebut ditulis dengan 
bahasa yang sangat teknis, yang sulit dipahami  
orang-orang awam.  

Pada saat laporan ini disusun (akhir tahun 2014), 
pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah 
No 48/2014, yang menyatakan bahwa pendaftaran 
pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya. Bila 

pendaftaran dilakukan di luar KUA, para pendaftar 
harus membayar kira-kira 60.32 Dollar Amerika.32 
Keputusan penetapan biaya ini menjadi pemberitaan 
yang hangat di kalangan media.

Sekalipun masyarakat sudah mengetahui biaya 
resmi dari pendaftaran pernikahan dari banyaknya 
liputan media tentang peraturan yang baru tersebut, 
informasi penting lainnya seperti prosedur, jangka 
waktu pelayanan, dan mekanisme pengaduan masih 
sulit dicari. Menurut hasil wawancana dengan pejabat 
pemerintahan, informasi ini disebarkan melalui poster 
yang ditempel di setiap KUA, termasuk pada situs web 
direktorat-direktorat di Kementrian Agama.33 Menurut 
narasumber, semua KUA (terdapat 5382 KUA di seluruh 
Indonesia) sudah mendapatkan poster tersebut.34 
Poster tersebut dibuat oleh Direktorat Jendral Bima 
Islam, lalu kemudian disebarkan ke semua Kantor 
Urusan Agama. 

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak 
pengaduan, surat tertulis atau surat elektronik.35 Salah 
satu tantangan yang dihadapi Kementrian adalah 
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menyediakan kotak tersebut untuk semua Kantor 
Urusan Agama di provinsi Sumatera, Jawa, dan 
Bali. Pada akhirnya, kotak disediakan oleh masing-
masing Kantor Urusan Agama. Salah satu narasumber 
dari pemerintah mengatakan kepada peneliti IRM 
bawa pemerintah belum memberikan pelatihan 
tentang bagaimana menanggapi sistem pengaduan 
tersebut. Prosedur pengaduan sudah tersedia dan 
dipublikasikan, namun karena masyarakat tidak yakin 
dengan kelengkapan informasinya, sistem ini belum 
bisa dikatakan berhasil. Sepertinya belum ada sektor 
yang ditugaskan secara khusus untuk menanggapi 
sistem pengaduan ini, namun mekanisme ganti rugi 
sudah tersedia dibawah undang-undang tentang 
pelayanan publik.36
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1.5. Jalan tol37  
1.5 Jalan tol; Publikasi informasi jalan tol tentang Standar Pelayanan Minimum untuk jalan tol.
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1.5 Jalan tol ✗ ✗ ✗ ✗

Banyak Pengguna Jalan Tol tidak mengetahui hak-hak 
mereka dan standar pelayanan yang tersedia untuk 
mereka. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah 
tersedia sejak tahun 2005 melalui peraturan menteri 
yang kemudian diperbaiki pada tahun 2014.38 Namun 
demikian, peraturan menteri ini tidak menyebutkan 
kewajiban para operator jalan tol untuk mempublikasi 
standar tersebut. Di tahun 2006, Badan Pengatur 
Jalan Tol (BPJT) meenetapkan prosedur pengawasan 
internal untuk segera menjalankan standar tetapi 
menurut prosedur internal, tidak ada kebijakan tentang 
mempublikasikan standar atau memonitor hasil-
hasilnya.39 Kemungkinan munculnya dampak manfaat 
untuk komitmen ini adalah “kecil” karena publikasi 
standar pelayanan tidakla mengubah standar yang 
sudah ada. Penetapan standar pelayanan tidaklah 
memiliki dampak signifikan bila tidak disertakan 
dengan prosedur ganti rugi untuk masyarakat bila 
standar-standar tersebut tidak dipenuhi.

Laporan kinerja pemerintah (GSAR) melaporkan 
bahwa standar tersebut sudah dipublikasikan dalam 
situs web operator jalan tol, di alamat http://bit.
ly/1FAjZKx. Akan tetapi, isi standar pada situs web 
hanya menyalin pasal 3 Undang-undang tahun 2005, 
yang hanya menyebutkan kerangka kerja tentang 
bagaimana mengukur standar minimal pelayanan 
jalan tol.40 Parameter minimal standar yang lebih 
terinci sebenarnya sudah ada pada surat keputusan di 
tahun 2006 tentang Pengaturan Jalan Tol (BPJT) dan 
Peraturan Menteri tahun 2014. Surat Keputusan BPJT 

tersebut tidak hanya mengatur untuk menjalankan 
standar sesuai parameter minimal, tetapi juga 
menetapkan prosedur pelaksanaan dan pengawasan 
standar tersebut.  

BPJT menerbitkan standar pelayanan minimum di 
laman http://x.crpg.info/1EV1ksT. Situs tersebut berisi 
parameter rinci standar pelayanan minimum yang 
harus dipenuhi oleh jalan tol. Komitmen ini dianggap 
telah selesai dengan adanya publikasi tersebut. 
Laman BPJT mengenai standar pelayanan minimum 
sebenarnya dapat lebih ditingkatkan untuk bisa 
menampilkan tingkat kepatuhan standar minimum 
setiap jalan tol. 

Potensi lain yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan komitmen yang ada adalah untuk 
mengintegrasikan standar pelayanan minimum dengan 
mekanisme keluhan dan penegakan hukum. Dalam 
surat resmi kepada IRM, BPJT menjelaskan bahwa 
kewenangan untuk menangani keluhan konsumen 
terletak pada Kementrian Pekerjaan Umum dan bukan 
pada BPJT.41 IRM merekomendasikan agar standar 
layanan minimum, mekanisme keluhan, laporan tingkat 
kepatuhan, serta monitoring dan evaluasi agar dapat 
diintegrasikan dan dibuat akuntabel. Langkah ini 
akan membawa dampak positif yang lebih besar bagi 
pengguna dan masyarakat pada umumnya.
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2.1 Transparansi Bidang 
Pertanahan ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

2.1.1. Konsultasi publik ✗ ✗ Tidak jelas ✗

2.1.2. Peraturan Penggunaan /
kepemilikan tanah ✗ ✗ Tidak jelas ✗

2.1.3. Publikasi di situs web 
BPN ✗ ✗ ✗ ✗

KELOMPOK 2. LAYANAN URUSAN BISNIS DAN PENANAMAN MODAL1

2.1. Transparansi Bidang Pertanahan2

2.1.1. Konsultasi Publik terkait akta/buku panduan pertanahan.

2.1.2. Publikasi buku/dokumen/berkas yang mencakup peraturan kepemilikan dan manfaat tanah

2.1.3. Publikasi situs web Badan Pertanahan Negara (BPN)

Sebelum Renaksi ini dilaksanakan, peraturan dan 
ketentuan mengenai urusan pertanahan sudah 
dinyatakan dalam beberapa kebijakan dan perundang-
undangan dan dipublikasikan pada situs web milik badan 
pertanahan nasional.3 Namun peraturan-peraturan 
tersebut tidak mudah diakses orang awam. Biaya 
pelayanan pendaftaran hak atas tanah tidak sepenuhnya 
transparan untuk pihak awam, walaupun sebenarnya 
informasi ini dapat dicari melalui analisa hukum. Tidak 
ada penjelasan singkat yang seragam mengenai 
pelayanan pendaftaran hak akan tanah, biaya, dan 
prosedurnya. Bila komitmen untuk mempublikasikan 
semua informasi tersebut pada situs web terlaksana, 
pengguna akan dapat menerima informasi tentang biaya, 
jangka waktu, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 
untuk mendaftarkan hak atas tanah.

Peneliti IRM tidak dapat membuktikan apakah 
konsultasi publik dan publikasi buku panduan 
kepemilikan tanah sudah dilaksanakan, namun situs 
web yang dibuat pemerintah sudah memuat informasi 
penting yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan. 

Situs web pemerintah (http://bit.ly/1x7IEQr) 
mengelompokkan pelayanan-pelayanan pemerintah 
terkait dengan pertanahan dan untuk setiap kelompok 
pelayanan, portal situs membuat daftar prasyarat dan 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan, juga jangka 
waktu yang diperlukan dari tahap awal sampai akhir. 
Bagan yang menjelaskan setiap tahapan birokrasi juga 
dimuat dalam situs tersebut, dan tidak hanya itu, portal 
juga menyediakan alat penghitung perkiraan biaya 
yang disesuaikan dengan keadaan pengguna. Dengan 
menyertakan alat perhitungan biaya dan lainnya, situs 
web ini jauh melebihi harapan dan target Renaksi. 
Semua calon pendaftar dapat memperkirakan biaya 
pelayanan, dapat mengetahui dan mempersiapkan 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan perkiraan 
waktu yang dibutuhkan untuk mengurus hak akan 
tanah. Penjelasan mengenai biaya dan tahapan 
birokrasi yang tersedia dapat mengurangi terjadinya 
korupsi dan meningkatkan efisiensi. Peneliti IRM 
tetap mengusulkan untuk menambahkan mekanisme 
pengaduan ke dalam usaha transparansi ini.
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2.2 Pengelolaan Hutan ✗ ✗ ✗ ✗

2.2.1. Pelaporan data tentang 
produk hutan ✗ ✗ ✗ ✗

2.2.2. Pelaporan data 
pengelolaan hutan di situs web ✗ ✗ ✗ ✗

2.2.3. Kemudahan mengakses 
situs web kementrian 
kehutanan

✗ ✗ ✗ ✗

2.2.4. Publikasi di situs web BPN ✗ ✗ Tidak Jelas ✗

2.2. Pengelolaan Hutan4

2.2.1. Publikasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang kewajiban melaporkan data Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). 

2.2.2. Publikasi data dan informasi terkait dengan pengelolaan hutan melalui situs web Kementrian Kehutanan, 
termasuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)

2.2.3. Penyempurnaan situs web Kementrian Kehutanan agar lebih mudah dipahami pengguna dan lebih terarah.

2.2.4. Penerbitan Prosedur Tetap / Standard Operating Procedures (SOP) dan Pelengkapan laporan dalam hal 
menanggapi pengaduan publik melalui situs web.

Sampai tahun 2009, daerah tutupan hutan di Indonesia 
mencapai 46% dari seluruh jumlah lahan.5 Sementara 
itu, tingkat deforestasi Indonesia mencapai 2 juta 
hektar lahan per tahun, yang menjadikan Indonesia 
kontributor ketiga terbesar di dunia dalam hal emisi 
gas rumah kaca.6 Penggundulan hutan juga sangat 
berkaitan dengan korupsi, dalam bentuk persetujuan 
konsesi hutan maupun kolusi dengan pejabat 
lokal.7 Data produksi hutan dan jumlah royalty yang 
dibayarkan kepada pemerintah dengan demikian 
menjadi data penting dalam rangka tata kelola hutan 
Indonesia. Transparansi anggaran dan transparansi 
data manajemen kehutanan memiliki potentsi untuk 
mengulangi sirkulasi kayu illegal, meminimalisir 
korupsi, dan memberikan legitimasi serta jaminan kayu 
legal kepada industri.  

Rencana Aksi ini bertujuan untuk mengurangi 
penyalahgunaan anggaran dan mengurangi korupsi 
dalam manajemen kehutunan dengan cara membuat 
data tentang penebangan kayu terbuka kepada publik.  

Publikasi online pemnayaran royalty dan sisyem 
pelacakan kayu di implementasikan tahun 2009 lewat 
Peraturan Menteri mengenai Penatausahaan Hasil 
Hutan.8 Dalam Peraturan Menteri tersebut tidak ada 
kewajiban untuk mempublikasikan data ke public, tapi 
sejak 2010, Kementerian telah mempublikasikan data 
pembayaran royalty melalui websitenya.9 Pada 2014, 
Peraturan Penatausahaan Hutan tersebut diganti. 
Peraturan tahun 2014 ini lebih detail ketimbang 
peraturan 2014 – walaupun didalamnya masih belum 
terdapat keharusan untuk melakukan publikasi.  
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Sistem pelacakan kayu, yang sudah tersedia sejak 
2009, dapat diakses public lewat website pemerintah 
http://bit.ly/1xbfujr. Sistem tersebut memberikan 
data atas izin kehutanan, volume produksi kayu dan 
pendapatan Negara dari produksi. Versi yang terkini 
(2014) dari website tersebut menganduk lebih banyak 
data dibandingkan versi 2010, dimana terdapat data 
perizinan sementara sebelumnya hanya terdapat data 
pendapatan dan produksi. 

Nemun demikian, website pemerintah tersebut 
belum memiliki mekanisme complain sebagaimana 
dimaksudkan dalam Rencana Aksi. Peneliti IRM 
tidak dapat memverivikasi apakah Prosedur Standar 
Operasi perihal pengaduan tersedia. Laporan Evaluasi 
Pemerintah (GSAR) juga tidak menyebutkan perihal 
SOP tersebut.  

Secara umum, komitmen ini tidak dianggap baru 
karena didasarkan pada infrastruktur yang telah ada. 
Walau demikian, terdapat penambahan data dan 
informasi dalam versi website yang terkini.  
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2.3. Aktivitas Pengelolaan 
Sumber Daya Alam ✗ ✗ ✗ ✗

2.3.1. Publikasi Informasi 
tentang minyak, gas, dan 
pertambangan pada situs web 
Kementrian.

✗ ✗ ✗ ✗

2.3.2. Peluncuran situs web 
Kebebasan Informasi Publik 
(KIP)

✗ ✗ ✗ ✗

2.3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Aktivitas Pengelolaan Sumber Daya Alam10 
2.3.1. Publikasi data dan informasi terkait aktivitas pertambangan, minyak, dan gas pada situs web Kementrian 
Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, termasuk informasi tentang produksi minyak, gas, dan hasil tambang; 
pendapatan; dan daftar pemegang ijin bisnis tambang Clean and Clear (CnC)/bisnis yang bersih dan jujur

2.3.2. Rancangan dan peluncuran Situs Web Kebebasan Informasi:  www.kip.esdm.go.id.

Pendapatan negara yang berasal dari minyak dan gas 
dan kapasitas produksi membentuk bagian dari target 
Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif yang dapat 
dijalankan (lihat Komitmen 9 dalam Rencana Aksi). 
Publikasi daftar pemegang ijin bisnis tambang Clean 
and Clear (CnC)/bisnis yang bersih dan jujur untuk tiap 
provinsi dimulai tahun 2011.11 Perusahaan baru terus 
ditambahkan ke dalam daftar tersebut setiap tahunnya 
bila dianggap memenuhi syarat untuk mematuhi 
kesepakatan. Selain itu, persiapan meja layanan 
Kebebasan Informasi di kantor-kantor kementrian, 
dan pengumuman informasi terkait kepentingan 
publik pada situs web juga menjadi bagian dari 
berbagai program Kebebasan Informasi. Komitmen 
ini bertujuan untuk menambah akses masyarakat dan 
pemanfaatan anggaran dan informasi prosedural 
tentang industri ekstraktif. Data yang dipublikasikan 
untuk inisiatif ini akan berguna bagi masyarakat untuk 
menelusuri pembelanjaan pendapatan negara dari 
sektor ekstraktif. Dampak Rencana Aksi ini dianggap 
kecil karena publikasi CnC telah menjadi bagian dari 

program yang sudah ada dan penyertaannya dalam 
Rencana Aksi tidak membuat perubahan yang berarti.

Laporan penilaian mandiri Pemerintah mengatakan 
bahwa publikasi dan CnC terdapat pada situs web 
Kementrian (http://kip.esdm.go.id/), namun peneliti 
IRC tidak dapat menemukan informasi terkait kedua 
hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
narasumber Pemerintah, data CnC seharusnya tersedia 
di dalam menu “statistik” pada halaman utama situs 
web, namun peneliti IRM tetap tidak menemukan data 
tentang CnC ataupun data tentang pendapatan.12

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Indonesia terus mempublikasikan daftar pemegang 
ijin bisnis tambang Clean and Clear (CnC) di beberapa 
halaman utama (http://bit.ly/1tZesFE and http://bit.
ly/1tZetJG). Daftar ini dapat dipublikasikan pada situs 
web Kebebasan Informasi (FoI) agar dapat diakses 
pembaca dengan mudah. Peneliti IRM mengusulkan 
pembaruan data setiap tahun untuk mengenalkan 
perusahaan baru dalam daftar dan untuk menambah 
cakupan data. 
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Situs web FoI (http://kip.esdm.go.id) dan pengarsipan 
di Internet menunjukkan bahwa situs tersebut telah 
tersedia sejak bulan Maret 2013, setelah Rencana Aksi 
tersusun. Peneliti IRM melihat bawa target Rencana 
Aksi sudah tercapai, namun daftar pemegang ijin 
bisnis tambang Clean and Clear (CnC) harus segera 
disatukan ke dalam satu halaman situs web saja. 
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2.4. Transparansi Pendapatan 
Hasil Tambang, Minyak, dan 
Gas

✗ ✗ ✗ ✗

2.4.1. Ketersediaan 
data rekonsiliasi Inisiatif 
Transparansi Industri Ekstraktif 
Indonesia

✗ ✗ ✗ ✗

2.4.2. Publikasi Laporan 
Pendapatan Negara tahun 
2010-2011.

✗ ✗ ✗ ✗

2.4. Transparansi Pendapatan Hasil Tambang, Minyak, dan Gas13 
2.4.1. Ketersediaan data rekonsiliasi Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia

2.4.2. Publikasi Laporan Pendapatan Negara tahun 2010-2011

Menurut Laporan IRM yang pertama, Indonesia 
telah mempublikasikan data Pendapatan Negara 
dan Pendapatan Daerah yang berasal dari industri 
ekstraktif sebagai bagian dari Rencana Aksi pertama 
(tahun 2011). Untuk Rencana Aksi kedua (2013), 
Pemerintah Indonesia ingin mempublikasikan data 
rekonsiliasi dan laporan pendapatan negara di tahun 
2010-2011. Laporan Rekonsiliasi Inisiatif Transparansi 
Industri Ekstraktif Indonesia mendapatkan data dari 
Pemerintah (dalam hal data pendapatan negara 
dari Industri Ekstraktif) dan dari sektor swasta 
(dalam hal apa saja yang mereka bayarkan kepada 
Pemerintah). Secara teori, masyarakat akan dapat 
melihat ketidakcocokan antara yang dibayarkan pada 
pemerintah dan yang diterima. Hal ini juga akan 
memudahkan para pemangku kepentingan untuk 
mengetahui informasi dari setiap sektor industri 
tambang, minyak, dan gas serta informasi dari  
setiap perusahaan.

Ketersediaan data rekonsiliasi Inisiatif Transparansi 
Industri Ekstraktif Indonesia untuk transparansi 
anggaran memiliki dampak “sedang” dan merupakan 
usaha untuk memberantas korupsi. Bila terdapat 
ketidakcocokan data, badan audit dan pihak terkait 

dapat menggunakan data ini sebagai bukti untuk 
menjalankan pemeriksaan. Namun hal ini tergantung 
pada rincian dan banyaknya data yang diberikan.14

Setelah memberikan penjelasan kepada pejabat 
pemerintah terkait, peneliti IRM yakin bahwa data 
rekonsiliasi yang merupakan bagian dari tahapan 
pencapaian pertama dari komitmen ini sesungguhnya 
dimaksudkan untuk masuk dalam laporan EITI tahun 
2009 (pada saat itu, tidak terdapat data rekonsiliasi 
pada laporan EITI yang sudah disusun).15 Hal ini juga 
disebutkan dalam laporan IRM yang pertama16 Laporan 
rekonsiliasi EITI tahun 2009 disampaikan sebagai 
bagian dari Laporan Tahunan EITI pada bulan April 
2013 dan dikerjakan oleh akuntan independen dan 
dipublikasikan dalam situs web Kementrian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Indonesia.17 Laporan tersebut 
mengatakan bahwa terdapat perbedaan dari yang 
dibayarkan dan yang diterima pemerintah sebesar 
1.5%. Menurut laporan tersebut, ketidaksesuaian ini 
terjadi karena beberapa perusahaan tambang tidak 
melaporkan pajak yang mereka bayarkan kepada 
Pemerintah. Namun, data rekonsiliasi yang terdapat 
dalam laporan ini menunjukkan semuanya berjalan 
dengan normal.
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Peneliti IRM menganggap bahwa komitmen ini sudah 
selesai terlaksana. Meskipun demikian, Rencana 
Aksi seharusnya memiliki “ukuran pencapaian” yang 
menargetkan waktu untuk publikasi data tahun 2010-
2011, namun target capaian (Capaian 2.4.1.) tidak 
menetapkan kapan data tersebut akan dipublikasi. 
Data tentang pendapatan pemerintah tahun 2010-2011 
dipublikasikan pada bulan Desember 2013.18 Menurut 
Rencana Aksi, data rekonsiliasi tersebut seharusnya 
dipublikasikan di akhir tahun 2013.19 Data rekonsiliasi 
untuk sektor tambang, minyak, dan gas ini akhirnya 
dipublikasi pada bulan April 2014 dan bulan Juni 2014.20

1   Penomoran Komitmen pada dokumen Rencana Aksi yang Asli: OGI2P1A1.
2   Penomoran Komitmen pada dokumen Rencana Aksi yang Asli: OGI2P1A1.
3   Badan Pertanahan Negara (Kementerian Agraria Dan Tata Ruang), Peraturan dan Perundang-undangan, http://bit.ly/1w7Bz5B.
4   Penomoran Komitmen pada dokumen Rencana Aksi yang Asli i: OGI2P1A2.
5   Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia: Periode Tahun 2000-2009 by Wirendro Sumargo et al. (Report, Indonesia, 2011), http://bit.ly/14DPtBG.
6   Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia: Periode Tahun 2000-2009 by Wirendro Sumargo et al. (Report, Indonesia, 2011), http://bit.ly/14DPtBG.
7   Joyotee Smith et al., “Illegal Logging, Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan, Indonesia,” International Forestry Review 293 (2003): 5.
8    Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.8/Menhut-II/2009, Tentang Perubahan Kedua Atas; Peraturan Menteri Kehutanan, Nomor P.55/Menhut-II/2006, Tentang Penatau-

sahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
9   Internet Archive Wayback Machine, http://bit.ly/1uDbHLE.
10   Penomoran Komitmen pada dokumen Rencana Aksi yang Asli: OGI2P1A3.
11    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Penjelasan Tambahan Terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP, 30 Juni 2011, http://bit.ly/1tZesFE; Kementrian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, Index, http://bit.ly/1tZetJG.
12   Pejabat pemerintah dari  Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral; ESDM, wawancara dengan Pius Widiyatmoko, 17 September 2014.
13   Penomoran Komitmen pada dokumen Rencana Aksi yang Asli: OGI2P1A4.
14    Susan Ariel Aaronson, “Limited Partnership: Business, Government, Civil Society, and the Public in the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),” Public Administration and  

Development 31 (2011): 31.
15   Ambarsari dari the Kementrian Koordinator Bidang Perkonomian, wawancara dengan Pius Widiyatmoko, 17 September 2014.
16   Septiandrica, CR, Mekanisme Pelaporan Independen: Laporan Kemajuan Indonesia 2011-2013 (Laporan Kemajuan Pertama, 2013).
17   EITI Indonesia, Laporan Rekonsiliator EITI Indonesia Tahun 2009 by KAP Gideon Ikhwan Sofwan (Final report, 22 April 2013), http://bit.ly/1A2NI8Y.
18    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia EITI Indonesia Laporan Tahunan 2013 yang dipersiapkan oleh Sekretariat Deputi 

Tim Sumber Daya Alam dan Enerygi Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia EITI Indonesia (Laporan, Desember 2013), http://bit.ly/1shIcSj.
19   Ambarsari dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, wawancara, September 2014.
20    EITI Indonesia, Download, Reports of EITI Indonesia Year 2010-2011, Oil and Gas Sector, http://bit.ly/1nIZOUP; EITI Indonesia, Download, Reports of EITI Indonesia Year 2010-2011, Mining 

Sector, http://bit.ly/1nIZQff.

http://bit.ly/1w7Bz5B
http://bit.ly/14DPtBG
http://bit.ly/14DPtBG
http://bit.ly/1uDbHLE
http://bit.ly/1tZesFE
http://bit.ly/1tZetJG
http://bit.ly/1A2NI8Y
http://bit.ly/1shIcSj
http://bit.ly/1nIZOUP
http://bit.ly/1nIZQff
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3.1. Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi ✗ ✗ ✗ ✗

3.1.1. Pengangkatan 50 PPID ✗ ✗ Tidak jelas ✗

3.1.2. Pengangkatan 70 PPID ✗ ✗ ✗ ✗

KELOMPOK 3. INFRASTRUKTUR IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT INDONESIA

3.1. Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID)  
di Lembaga Nasional dan Penetapan Prosedur Tetap mereka1

3.1.1. Pengangkatan 50 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

3.1.2. Pengangkatan 70 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik di 
Indonesia mewajibkan Badan Publik untuk mengangkat 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
yang bertugas untuk, salah satunya, merespon 
permohonan informasi dan mempublikasikan Daftar 
Informasi Publik. Meskipun UU KIP sudah berlaku 
efektif sejak tahun 2010, tingkat implementasi untuk 
pengangkatan dan publikasi ini sangatlah rendah. 
Komitmen ini ingin meningkatkan jumlah Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan-
badan nasional dan menerbitkan Prosedur Tetap atau 
Standard Operating Procedures (SOP).

Laporan kinerja pemerintah (GSAR) menyatakan 
bahwa hanya 37 dari 70 badan yang telah mengangkat 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 
Seorang narasumber dari Kementerian Komunikasi 
dan Informatika menyatakan bahwa ada 38 badan yang 
sudah mengangkat PPID.2 Namun hanya 2 (dari 38) 
PPID yang dibentuk di bulan Februari 2013, setelah 
tersusunnya Rencana Aksi OGP. Badan-badan baru 
yang mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) adalah sekretariat kabinet (yang 
membentuk PPID nya tanggal 1 Maret 2013) dan 
Perpustakaan Nasional (pada tanggal 12 November 
2013). Badan-badan lainnya sudah memiliki PPID 
dalam periode 2010 – 2012. Kementerian Komunikasi 

dan Informatika tidak memiliki kewenangan untuk 
memaksa badan-badan nasional untuk menunjuk dan 
mengangkat PPID; mereka hanya dapat memberikan 
rekomendasi dan menyediakan panduan 

Karena adanya sistem desentralisasi dalam 
pemerintahan Indonesia, setiap institusi pemerintah 
memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengangkat 
PPID mereka. Menurut seorang narasumber dari 
pemerintah, target sejumlah 70 PPID dihitung 
berdasarkan jumlah badan yang memiliki anggaran 
mandiri berdasarkan surat keputusan yang mengangat 
PPID tersebut.3 IRM melihat bahwa pembentukan 
PPID akan bergantung akan definisi “badan publik” 
itu sendiri. IRM setuju pada konsep bahwa tingkat 
otonomi perwujudan dan fungsi sebuah badan publik 
terlihat pada besarnya anggaran dan surat keputusan 
pembentukan badan publik tersebut. 

“Ukuran Capaian” komitmen juga menargetkan 
Prosedur Tetap atau SOP, namun Kementrian 
Komunikasi dan Informatika tidak mengevaluasi hal 
ini.4 Hanya ada dua PPID yang terbentuk selama 
menjalankan Rencana Aksi dan Laporan kinerja 
pemerintah (GSAR) juga menyatakan bahwa hanya 37 
badan nasional yang mengangkat PPID, peneliti IRM 
menganggap komitmen ini tidak tuntas.
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 3.2 Layanan Ijin Usaha/
Penanaman Modal ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

 3.2. Pembentukan Rencana Kerja dan Sistem Penelusuran yang Efektif untuk 
Pelayanan Perizinan Bisnis/Penanaman Modal di 10 Provinsi dan 10 Kabupaten / 
Kotamadya5,6

Dalam komitmen ini, Sistem Pelayanan Informasi 
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 
yang sudah terintegrasi akan memproses semua 
permohonan ijin secara online dan sistem penelurusan 
akan membantu para pemohon ijin untuk mengetahui 
status permohonan mereka dan perkiraan waktu 
yang dibutuhkan sampai mendapatkan ijin.7 Sebuah 
dokumen dari Pemerintah menyatakan bahwa 
pelatihan untuk menjalankan Sistem Pelayanan 
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 
(SPIPISE) dan sistem penelusuran sudah berlangsung 
di bulan Juni dan Agustus 2013.8 Wilayah yang sudah 
menjalankan SPIPISE terpilih menjadi calon pengguna 
untuk sistem penelusuran. Komitmen ini dianggap 
“membawa perubahan” karena sangat berguna dan 
memudahkan mereka yang bergerak di sektor bisnis.

Menurut seorang narasumber dari Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), sistem ini berhasil 
dijalankan di 10 provinsi dan 10 kabupaten/
kotamadya.9 Provinsi-provinsi tersebut adalah: 
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 
Lampung, Jawa Tengah, JawaTimur, Kalimantan Barat, 
dan Papua. Kabupaten yang sudah menjalankannya 
adalah: Sragen, Kab, Pinrang, Kubu Raya, Demak, 
Sidoarjo, Sukabumi, dan Gresik dan juga Kotamadya 
Pekalongan, Serang, dan Tarakan. Pemohon ijin dapat 
menggunakan sistem ini dengan mengetik nomor 
permohonan ijin ke situs web Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM).10

Komitmen ini tuntas dijalankan dan peneliti IRM 
menyarankan untuk memperluas penggunaan sistem 
ini ke provinsi, kabupaten, dan kotamadya lain untuk 
Rencana Aksi berikutnya.
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 3.3 Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi 
di tingkat daerah

✗ ✗ ✗ ✗

3.3.1 Manfaat Radiogram 
Menteri Dalam Negeri ✗ ✗ ✗ ✗

3.3.2. Strategi  pelaksanaan 
dan pembentukan formasi 
PPID tingkat daerah

✗ ✗ ✗ ✗

3.3.3. Tim untuk membantu 
dan mengawasi pembentukan 
formasi PPID tingkat daerah

✗ ✗ ✗ ✗

3.3.4. Evaluasi pembentukan 
formasi PPID di pemerintahan 
daerah secara keseluruhan

✗ ✗ ✗ ✗

3.3.5. Pertemuan Koordinasi 
Nasional PPID di tingkat 
daerah.

✗ ✗ ✗ ✗

 3.3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat Pembentukan 
Operasional Pelayanan Informasi melalui Pengangkatan PPID serta kelengkapannya 
di Pemerintahan Daerah11,12

3.3.1. Radiogram Menteri Dalam Negeri dan/atau surat edaran disebarkan untuk (i) mendorong mempercepat 
pengangkatan PPID dalam pemerintahan daerah dan (ii) mengevaluasi pengangkatan tersebut.

3.3.2. Tersusunnya strategi pengangkatan PPID tingkat daerah dan pembuatan rencana kerja. Menyelesaikan 
laporan implementasi bantuan dan pengawasan pembentukan formasi PPID tingkat daerah.  

3.3.3. Surat Keputusan Pemerintah tentang pembentukan tim asistensi untuk membantu dan mengawasi 
pengangkatan PPID tingkat daerah dan mengevaluasi kemajuan kinerja tim tersebut

3.3.4. Evaluasi pengangkatan PPID di pemerintahan daerah secara keseluruhan.

3.3.5. Mengadakan Pertemuan Koordinasi Nasional untuk PPID di tingkat daerah.
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Hampir sama dengan komitmen 3.1 (di atas). yang 
sudah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) mewajibkan 
adanya pengangkatan PPID di badan publik. Karena 
UU KIP yang dapat dikatakan sebagai UU yang 
masih baru, banyak pihak pemerintah daerah yang 
masih kurang paham dengan isi undang-undang dan 
prosedur pelaksanaannya.

Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan radiogram 
pada bulan April dan Oktober 2013.13 Buku panduan 
untuk pengangkatan PPID juga sudah diterbitkan 
melalui surat edaran.14 Selain itu, surat keputusan 
untuk membentuk tim yang membantu dan 
mengawasi penugasan PPID dalam pemerintahan 
daerah diterbitkan pada bulan Juni 2013.15 Pertemuan 
Koordinasi Nasional diselenggarakan tanggal 21 
sampai tanggal 23 Oktober di Jakarta dan dihadiri 
oleh perwakilan PPID daerah dari seluruh wilayah 
Indonesia.16 Kementrian Dalam Negeri membuat daftar 
semua PPID di seluruh wilayah Indonesia, termasuk 
Pemerintahan Daerah, dan tercantum dalam situs web: 
http://bit.ly/1so39nI. Menurut ulasan yang ditulis pada 
tahun 2013, 24 dari 33 provinsi, 99 dari 408 kabupaten, 
dan 38 dari 92 kotamadya telah mengangkat PPID.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pejabat 
pemerintah, masalah-masalah yang timbul dari 
pengangkatan PPID terjadi karena tujuh faktor: 

1. Kebijakan: Beberapa Pemerintah Daerah menunggu 
panduan dari pemerintah (sehingga harus ada 
komitmen untuk membuat panduan tersebut);

2. Institusi/Lembaga: Pemerintah Daerah belum 
mengetahui apakah mereka harus mengangkat 
PPID sebagai bagian dari Dinas Komunikasi dan 
Informatika atau Biro Hubungan Masyarakat (seperti 
yang tertulis pada buku panduan);

3. Kurangnya informasi dan sumber-sumber seperti: 
pesan radio, panduan, dan pertemuan koordinasi 
nasional yang semuanya bertujuan untuk memberikan 
informasi mengenai pengangkatan PPID;

4. Kurangnya tanggapan dari pegawai pemerintah 
daerah dan kekuatiran akan penambahan beban 
kerja;

5. Pola pikir “ekslusif” dan kekuatiran tentang 
keterbukaan, dan juga kurangnya informasi teknis 
terkait cara mengumpulkan informasi. 

6. Kurangnya kebutuhan akan PPID di pemerintah 
daerah; dan,

7. Kekuatiran keterbatasan anggaran yang 
dihubungkan dengan pengangkatan PPID.    

Sebagian masalah sudah diulas dalam buku panduan 
dan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementrian 
Dalam Negeri.  

Peneliti IRM juga mendapatkan ulasan mengenai 
PPID dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. 
Pada tanggal 1 Juli 2014, terdapat 224 PPID dalam 
pemerintahan daerah kabupaten dan kotamadya. 
Jumlah kabupaten dan kotamadya terus berubah karena 
Pembagian Administratif dan pemekaran. Survey/
Penelitian terakhir Biro Pusat Statistik di tahun 2013 
menyatakan bahwa terdapat 503 kabupaten/kotamadya; 
namun sumber tidak resmi lainnya menyebutkan bahwa 
terdapat 514 kabupaten/kotamadya.17

Berdasarkan Evaluasi yang dibuat oleh Kementrian 
Dalam Negeri pada bulan Februari 2013 (saat Rencana 
Aksi dimulai), hanya 22% pemerintah daerah yang 
mengangkat PPID di dalamnya. Di bulan November 
2013, jumlahnya meningkat menjadi 43%. 20 Peneliti 
IRM menganggap bahwa 21% adalah jumlah 
peningkatan yang signifikan. 

Patut dicatat bahwa komitmen ini dijalankan dengan 
peran serta aktif dari Organisasi Masyarakat Sipil 
dan kerjasama dengan organisasi pemberi bantuan 
seperti GIZ/ DecGG (Program Desentralisasi sebagai 
Kontribusi untuk Tata Kelola yang Baik), AusAid (AIPD/
Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi), 
PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional), 
dan ICEL (Indonesian Center for Environmental 
Law). Kerjasama antara Organisasi Masyarakat 
Sipil, Pemerintah, dan organisasi pemberi bantuan 
dapat menjamin mutu pelaksanaan komitmen dan 
pelaksanaan ini diawasi oleh Organisasi Masyarakat 
Sipil. Dalam hal ini, Organisasi Masyarakat Sipil 
membantu Kementrian terkait untuk mengawasi 
dan menyediakan bantuan teknis dan keahlian, 
kemudian Kementrian tersebut menyediakan akses 
untuk langkah-langkah birokrasi untuk memudahkan 
proses pengawasan, kemudian menyertakan masukan 
Organisasi Masyarakat Sipil kedalam kebijakan mereka.  
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Dengan adanya PPID, masyarakat seharusnya dapat 
lebih mudah mengakses pelayanan dari badan-
badan pemerintah dan pemerintah juga dapat lebih 
cepat menanggapi masalah terkait Kebebasan 
Informasi, walaupun keberadaan PPID tidak menjamin 
bahwa proses ini akan berjalan efektif. Peneliti IRM 
menyarankan pemerintah untuk terus mendorong 
Pemerintah Daerah untuk mengangkat PPID dan 
mengawasi prosesnya, serta mengevaluasi kinerja 
PPID daerah. Besarnya Anggaran untuk pengangkatan 
ini juga harus dievaluasi lebih lanjut dan bila perlu 
membuat standard pelayanan dengan prinsip 
efektivitas dan efisiensi.

1   Penomoran Komitmen pada dokumen Rencana Aksi yang Asli: OGI3P1A1.
2     Pegawai pemerintahan dari Kominfo, wawancara dengan Pius Widiyatmoko, 16 Oktober 2014. IRM melihat adanya perbedaan antara data yang dimiliki kedua Kementrian tentang jumlah 

PPID yang sudah dibentuk/diangkat. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan persepsi akan apa yang membentuk badan publik di luar kementrian.
3   Pejabat Pemerintah dari Kominfo, wawancara, October 2014.
4   Pejabat Pemerintah dari Kominfo, wawancara, October 2014.
5   Komitmen yang dapat dijadikan contoh yang mendapatkan tanda bintang. Untuk penjelasan formula komitmen yang mendapatkan tanda bintang, lihat Catatan kaki 1, hal 6.
6   Penomoran Komitmen pada dokumen Rencana Aksi yang Asli: OGI3P1A2.
7   Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), “Tracking System English,” (Podcast, 23 October 2012), http://bit.ly/1tzaFRW.
8   BKPM, Rencana Kerja Implementasi Tracking System Daerah, 2013..
9   Ade Maulana, Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), interview with Pius Widiyatmoko, 14 October 2014.
10   Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), http://www.bkpm.go.id.
11   Komitmen yang dapat dijadikan contoh yang mendapatkan tanda bintang. Untuk penjelasan formula komitmen yang mendapatkan tanda bintang, lihat Catatan kaki 1, hal 6.
12   Penomoran Komitmen pada dokumen Rencana Aksi yang Asli: OGI3P1A3.
13   Diah Anggraeni, Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/1987A/SJ, 22 April 2013; Diah Anggraeni, Radiogram Mendagri Nomor 188.2/7266/SJ, 3 Oktober 2013.
14     Diah Anggraeni, Surat Edaran Sekjen Kemendagri 061-3253-SJ, 21 June 2013;  juga lihat Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,  

Panduan Pembentukan dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota by Andi Kriarmoni et al. (Guide, Jakarta, 19 June 2013), 
http://bit.ly/1w7ngsz.

15    Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepmendagri Nomor 480.05 – 4579 Tahun 2013 Tentang Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah 
Daerah, 19 June 2013, http://bit.ly/1w7ngsz.

16   Andri Irawan, Ministry of Home Affairs, interview with Pius Widiyatmoko, 2 November 2014.
17   National Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik), Trends of Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), http://bit.ly/17tyiUm.

http://bit.ly/1tzaFRW
http://www.bkpm.go.id
http://bit.ly/1w7ngsz
http://bit.ly/1w7ngsz
http://bit.ly/17tyiUm
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4.1. Proyek Contoh 
Pemerintah Terbuka tingkat 
Subnasional

Tidak jelas ✗ ✗ ✗

4.1.1. Perumusan satu Program 
Percontohan Pemerintah 
Terbuka.

Tidak jelas ✗ ✗ ✗

4.1.2. Pelaksanaan satu 
Program Percontohan 
Pemerintah Terbuka.

Tidak jelas ✗ ✗ ✗

KELOMPOK 4. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN

4.1. Mendorong Pelaksanaan Pemerintah Terbuka yang Menyeluruh di Provinsi/
Kabupaten/Kotamadya percontohan1

4.1.1. Merumuskan rencana dan strategi pelaksanaan program percontohan di satu Provinsi/Kabupaten/Kota.

4.1.2. Melaksanakan program percontohan Pemerintah Terbuka di satu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Komitmen ini menargetkan daerah-daerah untuk 
menjalankan OGP. Akan tetapi, nilai OGP (transparansi, 
partisipasi, atau akuntabilitas) serta hambatan yang 
ingin disasar masih belum jelas. Tujuan komitmen 
ini adalah untuk mendorong OGP di daerah-daerah. 
Namun, penjelasan mengenai komitmen ini masih 
ambigu, tanpa adanya target pencapaian dan nilai ukur 
yang jelas. 

Sebelum pelaksanaan komitmen ini, UKP4 [Lihat 
Bagian 1: Gambaran Umum] memilih wilayah-wilayah 
yang akan menjadi wilaya percontohan berdasarkan 
beberapa ukuran: kemudahan untuk menanam modal, 
pemeringkatan Komisi Informasi, tingkat integritas 
pelaksanaan sistem anti-korupsi, dan karakter 
kepemimpinan para pejabat pemerintahan di daerah 
tersebut.2 Hasil pengukuran ini kemudian didiskusikan 
di dalam Tim Inti OGP. UKP4 juga harus mendapatkan 
persetujuan dari kepala pemerintah daerah dan 
membuat Nota Kesepahaman. Ada tiga wilayah yang 
dipilih untuk menjadi wilayah percontohan, yaitu 
Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Ambon, Kabupaten 
Indragiri Hulu. Ada tiga hal yang dilihat dari program 

percontohan ini: Pengangkatan PPID, Anggaran 
Terbuka, dan sebuah program Sekolah Terbuka.3 
Akan tetapi, rincian untuk hal ini tidak terdapat pada 
Rencana Aksi yang telah disusun sebelumnya. 

Berdasarkan Laporan kinerja pemerintah (GSAR), 
ketiga wilayah tersebut mengangkat PPID.4 Namun 
data dari Kementrian Dalam Negeri menunjukkan 
bahwa PPID di kota Ambon sudah mulai efektif bekerja 
sejak tanggal 7 Januari 2013, tanggal 15 Maret 2013 di 
Provinsi Kalimantan Tengah, dan tanggal 20 Agustus 
2011 di Kabupaten Indragiri Hulu.5 Jadi, dua dari tiga 
wilayah telah membentuk dan mengangkat PPID 
sebelum penyusunan Rencana Aksi. 

Ketiga wilayah tersebut juga memiliki situs web yang 
sangat informatif. Kinerja PPID dan lengkapnya isi dari 
situs web di Kota Ambon6 dan Kabupaten Indragiri 
Hulu7 mendapat pujian dari pemerintah. Namun 
peneliti IRM tidak dapat menemukan situs web PPID 
di Provinsi Kalimantan Tengah. Situs Web Anggaran 
Terbuka kota Ambon berisi informasi tentang rencana 
pengembangan, laporan akuntabilitas kineja instansi 
pemerintah (LAKIP), rencana pengadaan fasilitas, 
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dan lain-lain dan semua informasi dapat diakses dan 
diunduh masyarakat.8

Program Sekolah Terbuka menggunakan platform 
“SIAP” (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) dari 
PT Telkom, yang tersedia untuk semua sekolah 
di Indonesia dengan harga terjangkau.9 Salah 
satu keunggulan program ini adalah pengelolaan 
pendaftaran yang dilakukan secara online dan 
pengumuman penerimaan siswa baru setiap tahunnya. 
Laporan kinerja pemerintah (GSAR) menyatakan 
bahwa program Sekolah Terbuka OGP menggunakan 
wadah ini.10 Semua wilayah yang menjadi percontohan 
menggunakan wadah SIAP untuk program Sekolah 
Terbuka mereka, namun Pemerintah Kota Ambon 
memiliki situs web lain yang menyediakan basis data 
untuk pendaftaran dan penerimaan siswa baru di 
sekolah tersebut.11

Walaupun bahasa komitmen yang dipakai kurang 
spesifik dan sulit dipahami, target kerja yang ditetapkan 
dalam program ini (Sekolah Terbuka, pengangkatan 
PPID dan situs web Anggaran Terbuka) relevan dengan 
OGP. Pemerintah daerah kini lebih menerima nilai 
Pemerintah Terbuka dan OGP. Dalam hal perencanaan 
dan pelaksanaan ataupun dalam hal ketegasan dan 
pengukuran, komitmen ini dapat menjadi contoh kerja 
sama pemerintah dan masyarakat sipil.12
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4.2. Gabunan Anggaran 
berdasarkan Kinerja ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

4.2.1. Aplikasi Rencana Kerja 
Terintegrasi ✗ ✗ ✗ ✗

4.2.2. Publikasi Rencana 
dan Anggaran Kementerian 
Negara/ Lembaga

✗ ✗ ✗ ✗

4.2. Integrasi Anggaran Berbasis Kinerja13 
4.2.1. Rancangan Sistem Informasi untuk aplikasi rencana kerja terintergrasi.

4.2.2. Publikasi “Rencana Kerja Kementrian/Lembaga dan Informasi Rencana Kerja & Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Renja K/L RKA/KL).

Komitmen ini bertujuan untuk membuat Anggaran 
berdasarkan kinerja dalam sistem yang mudah diakses 
publik di tingkat nasional. Hasil wawancara dengan 
narasumber pemerintahan, komitmen bertujuan untuk 
meningkatkan transparansi perencanaan anggaran 
sehingga masyarakat dapat memiliki akses informasi 
mengenai anggaran negara yang akan dibelanjakan 
setiap lembaga pemerintah.14

Perencanaan anggaran berdasarkan kinerja telah 
berlangsung sejak tahun 2004-2005, sebagai hasil dari 
pengesahan undang-undang APBN.15 Meskipun setiap 
lembaga pemerintahan sudah menjalankan komitmen 
perencanaan anggaran berdasarkan kinerja, belum 
ada aplikasi satu perangkat lunak yang mengintegrasi 
perencanaan anggaran lembaga-lembaga tersebut 
secara nasional. Undang-undang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) secara khusus memandatkan 
lembaga-lembaga negara untuk mempublikasikan 
laporan keuangan dan kinerjanya, yang secara lebih 
rinci tertera dalam peraturan pemerintahan.16 Selain 
itu, Komisi Informasi juga membuat surat edaran 
di tahun 2011 yang mengatakan bahwa lembaga-
lembaga pemerintah harus terus mempublikasikan 
setiap rincian perencanaan anggaran.17

Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan 
Microsoft Access, dan contoh templat Microsoft Data Base 
(MDB) dapat diunduh dari situs web Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas).18 Bappenas juga 
mengeluarkan panduan teknis penggunaan format 
tersebut. Untuk menggunakan aplikasi ini, lembaga 
pemerintahan harus mengirimkan salinan cetak dan 
elektronik rencana anggaran mereka dan menurut seorang 
narasumber pemerintah, format ini dikembangkan di 
tahun 2005 dan masih terus digunakan.19

Informasi Rencana Kerja 2014 diumumkan dalam 
situs web Bappenas dan data tersebut tersedia untuk 
setiap kementrian/lembaga di tingkat nasional di 
alamat: http://bappenas.go.id/files/6513/8839/5260/
Data Renja per KL Tahun 2014.zip?&kid=1417146187. 
Data ini terbagi berdasarkan kode, program/kegiatan 
dan sumber dana. Namun, perumusan data program/
aktivitas masih sangat luas dan belum ada informasi 
yang memperlihatkan kinerja khusus atau target kerja. 

Data Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA/KL) tidak dipublikasikan dalam 
situs Bappenas karena tugas ini adalah tanggung 
jawab Kementrian Keuangan. Data Rencana Kerja 
2014 Masyarakat akan memudahkan masyarakat 
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untuk melihat alokasi perencanaan anggaran 
setiap Kementrian/Lembaga dan mereka juga akan 
mendapatkan informasi apa yang menjadi prioritas di 
setiap tahun anggaran. Bersama dengan data Program 
Kerja dan Anggaran dari Kementrian Keuangan (lihat 
4.3.), masyarakat dapat melihat konsistensi penyusunan 
anggaran belanja negara.  

Bappenas mengirimkan surat kepada UKP4 yang 
menjelaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab 
untuk publikasi Program Kerja dan Anggaran.20 Mereka 
menjelaskan bahwa komitmen mereka meliputi dua 
hal: Merancang sistem aplikasi Rencana Kerja dan 
Publikasi Informasi setiap Kementrian/Lembaga 
Pemerintahan dan evaluasi UKP4 juga menyatakan hal 
yang sama.21
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 �KOMITMEN DIANGGAP 
SPESIFIK DAN DAPAT 
DIUKUR, RELEVAN 
TERHADAP NILAI NILAI 
OGP, MEMILIKI POTENSI 
DAMPAK PENTING 
DAN SELURUHNYA 
SELESAI ATAU SECARA 
SUBSTANSIAL SELESAI 
DIIMPLEMENTASIKAN.

KETERKAITAN DEN-
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 4.3. Menjamin Publikasi 
Rencana dan Anggaran ✗ ✗ ✗ ✗

4.3.1. Mengamati ketersediaan 
Informasi Anggaran dalam 
situs web

✗ ✗ Tidak jelas ✗

4.3.2. Publikasi Laporan 
Anggaran dalam situs web ✗ ✗ ✗ ✗

 4.3. Memastikan Publikasi Rencana dan Anggaran (RKA/DIPA)22,23

4.3.1. Monitoring Laporan dan Tindak Lanjut dari Ketersediaan Informasi Rencana Kerja & Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA/KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Realisasi Anggaran selama 3 bulan dan 
Laporan Realisasi pada situs web di setiap Kementrian/Lembaga.

4.3.2. Publikasi Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA), Realisasi Anggaran selama 3 bulan dan Laporan Realisasi pada situs web di setiap Kementrian / Lembaga.

Seperti yang sudah tertera dalam analisa komitmen 
4.2, beberapa instrument kebijakan dan hukum 
mewajibkan publikasi perencanaan anggaran dan 
dokumen pelaksanaan komitmen, namun pelaksanaan 
komitmen ini dirasa cukup sulit dan bahkan beberapa 
laporan kesulitan sudah sampai di tangan Komisi 
Informasi.24 Komitmen ini bertujuan untuk membangun 
program pengawasan untuk mengevaluasi publikasi 
anggaran lembaga pemerintah. 

Bila pelaksanaan komitmen ini didukung dengan 
data Rencana Kerja taun 2014 (lihat 4.2), masyarakat 
akan mampu menilai konsistensi proses penyusunan 
anggaran belanja negara. Komitmen dan publikasi 
data program keja tersebut sangatlah penting, karena 
banyak kasus terjadi dimana alokasi dana dianggarkan 
untuk sesuatu yang tidak perlu, seperti dana perjalanan 
yang ditulis sebagai “anggaran sosialisasi”. Organisasi 
Masyarakat Sipil terus mendorong Bappenas untuk 
membuat anggaran belanja yang lebih efisien. 
Dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang hubungan 
publikasi data anggaran, perubahan sikap dalam 
alokasi anggaran, dan efisiensi menyeluruh.   

Para pejabat pemerintah menjelaskan bahwa terdapat 
perbedaan interpretasi tujuan komitmen; apakah 
hanya Kementrian Keuangan atau semua kementrian 
yang harus mempublikasikan data. Menurut hasil 
wawancara, komitmen ini mewajibkan publikasi 
informasi anggaran dari semua kementrian pada situs 
web Kementrian Keuangan.25 Peneliti IRM tidak dapat 
memastikan apakah interpretasi ini sudah disetujui 
oleh UKP4. Selain itu, tidak ada perubahan pernyataan 
dari komitmen yang tertulis dalam laporan kinerja 
pemerintah (GSAR).

Data semua Rencana Kerja & Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Anggaran Kerja) dan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dimunculkan pada 
situs web Kementrian Keuangan pada alamat (http://
bit.ly/1DT71Wr).26 Namun Penelti IRM tetap tidak 
menemukan informasi tentang realisasi pembelanjaan 
negara tiga bulan. Hanya beberapa komitmen, seperti 
publikasi Rencana Kerja & Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA/KL) dan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tuntas dilaksanakan. 
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Beberapa komitmen yang dievaluasi dalam laporan ini menyebutkan beberapa target 
untuk membuat dan menjalankan mekanisme pengaduan pelayanan publik. Peneliti IRM 
menyarankan adanya kebijakan internal atau surat keputusan resmi sehingga komitmen 
ini dapat dilaksanakan.  
Peneliti IRM menggarisbawahi bahwa pemerintah 
dan tokoh masyarakat sipil telah mengorganisir tiga 
komitmen dengan baik, yakni transparansi pendapatan 
negara dari barang tambang dan gas (lihat bagian 
2.4), pengangkatan PPID dalam lembaga-lembaga 
pemerintah dan menetapkan Prosedur Tetap atau 
Standard Operating Procedures (SOP) untuk mereka 
(lihat bagian 3.1) serta proyek percontohan OGP 
di tingkat daerah (lihat bagian 4.1). Namun, dalam 
komitmen lainnya, masyarakat sipil tidak memiliki akses 
kepada badan pemerintah yang ditugasi menjalankan 
komitmen-komitmen tersebut. Akses kepada badan 
publik pelaksana OGP tersebut dibutuhkan untuk 
mengawasi, menilai dan memberikan rekomendasi. 
Peneliti IRM melihat bahwa kemitraan antara 
Pemerintah dan OMS dalam hal pelaksanaan Rencana 
Aksi OGP 2013 ini masih belum maksimal. Namun 
demikian, Peneliti IRM mencatat bahwa saat ini, 
koalisi organisasi masyarakat sipil untuk Pemerintahan 
Terbuka membentuk enam kelompok kerja untuk 
merencanakan, mengawasi, dan melindungi Rencana 
Aksi OGP di tahun-tahun mendatang.  

Untuk memperbesar rasa kepemilikan atas Renaksi 
OGP di kalangan pemerintahan, peneliti IRM 
merekomendasikan agar secara perlahan-lahan, 
inisiatif atas Rencana Aksi OGP diharapkan berasal dari 
lembaga pemerintahan yang akan melaksanakan OGP, 
sementara Badan Pemerintah yang mengkoordinasi 
OGP lebih berfungsi untuk melakukan pengawasan 
dan evaluasi. 

Peneliti IRM merekomendasikan semua proses 
pengambilan usulan rencana aksi, khususnya 
usulan dari setiap OMS dan prosiding kegiatan 
konsultasi public dengan pemangku kepentingan 
didokumentasikan dan diterbitkan di situs OGP 
Indonesia dan diberikan jangka waktu yang cukup bagi 
publik untuk menyampaikan pendapat mereka. 

Akibat adanya perubahan susunan struktur organisasi 
dan pegawai dalam lembaga-lembaga pemerintahan, 
beberapa perwakilan pemerintahan tidak dapat 
dihubungi. Peneliti IRM menyarankan untuk melibatkan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
dalam Rencana Aksi OGP di masa yang akan datang, 
untuk membagi tanggung jawab akan pelaksanaan 
komitmen OGP di setiap lembaga. Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah institusi 
pemerintah yang permanen karena ditunjuk oleh 
undang-undang dan dapat berfungsi melindungi 
“ingatan institusional” dalam aktifitas OGP.

Sebagai penutup, perlu ditekankan pentingnya 
penentuan lembaga pemerintah yang akan 
memimpin dan mengawal insiatif OGP di Indonesia. 
Sebagaimana yang telah diketahui umum bahwa masa-
masa transisi sering menghambat proses OGP, IRM 
merekomendasikan selain penentuan lembaga utama 
untuk mengawal inisiatif ini, diperlukan adanya badan 
pemerintah non-ad hoc yang terlibat dalam implementasi 
OGP.  Hal ini akan membantu menjamin komitmen OGP 
agar tidak terlalu dipengaruhi transisi politik.

CATATAN METODOLOGI
Komitmen-komitmen yang ada dikelompokkan 
berdasarkan Rencana Aksi OGP tahun 2013. 
Pengelompokkan ulang tidak diperlukan karena 
komitmen-komitmen tersebut sudah dikelompokkan 
berdasarkan kategori khusus. Laporan ini dimulai 
dengan ulasan (desk review) dan analisa semua 
komitmen. Kegiatan wawancara dilaksanakan melalui 
telepon, surat elektronik, dan pertemuan secara 
langsung. Hasil wawancara tersebut kemudian dikaji 
lebih lanjut dan disesuaikan dengan dokumen yang 
sudah ada melalui triangulasi.  
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Kemitraan Pemerintahan Terbuka 
bertujuan untuk menjamin 
komitmen konkrit dari pemerintah 
dalam mendorong transparansi, 
memberdayakan masyarakat, 
kegiatan anti korupsi, dan dalam 
menggunakan teknologi baru 

untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. 
Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) OGP 
menilai perkembangan dan pelaksanaan Rencana 
Aksi Nasional oleh Pemerintah serta membantu 
proses dialog antar para pemangku kepentingan 
dan meningkatkan akuntabilitas.

Mohamad Mova Al’Afghani, 
PhD adalah seorang 
peneliti dan pakar tentang 
pemerintahan terbuka, saat 
ini menjabat sebagai direktur 
Center for Regulation, 

Policy and Governance (CRPG), sebuah lembaga 
penelitian yang berpusat di Universitas Ibn Khaldun, 
Bogor. Mova banyak bekerjasama dengan berbagai 
organisasi untuk melakukan penelitian di bidang 
transparansi, informasi lingkungan, kebebasan 
informasi, kebijakan terkait fasilitas umum serta 
regulasi air. Penulis sangat berterima kasih kepada 
saudara Pius Widiyatmoko yang sudah banyak 
membantu dalam  berbagai tahapan penulisan 
laporan ini.
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