
Pada tanggal 25 Februari 
2020, PWYP (Publish What 
You Pay) bersama dengan 

Open Government Indonesia 
mengadakan Diskusi Publik bertema 
“Implementasi Satu Data dalam 
Mendorong Praktik Keterbukaan 
Pemerintah.” Kebijakan mengenai 
Satu Data dituangkan ke dalam 
Peraturan Presiden nomor 39 tahun 
2019. Dalam peraturan tersebut, Satu 
Data Indonesia didefinisikan sebagai 
kebijakan tata kelola data pemerintah 
yang bertujuan untuk menghasilkan 

data yang akurat, terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Data ini 
harus bisa diakses dan dibagipakaikan 
antara instansi pusat dan instansi 
daerah dengan mudah. Caranya adalah 
dengan menggunakan standar data, 
metadata, interoperabilitas data, kode 
referensi, dan data induk yang baku.

Dalam diskusi publik ini, ada 
enam pembicara yang diundang 
untuk memberikan contoh praktik 
keterbukaan serta pandangan 
mengenai Satu Data.



Maharani Wibowo, sebagai Point 
of Contact for Open Government 
in Indonesia menyampaikan 
pentingnya integrasi dan 
keterbukaan data serta memberikan 
contoh praktik terbaik keterbukaan 
pemerintah di berbagai negara. 
Seperti contohnya, penilaian kualitas 
air minum oleh masyarakat yang 
dilaksanakan secara daring di Korea 
Selatan. Selain itu, ada pula contoh 
partisipasi masyarakat dalam 
menentukan prioritas anggaran 
kesehatan di Brasil, sehingga kasus 

kematian bayi dapat berkurang. 
Beliau juga menyampaikan 

mengenai komitmen  Open 
Government Indonesia untuk 
menguatkan kanal pelayanan 
publik, peningkatan keterbukaan 
informasi dan penguatan tata kelola 
data untuk mendorong Satu Data 
Indonesia.

Contoh Informasi di Portal Data KKP tentang Produksi Perikanan

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) memberikan 
contoh implementasi Satu Data di 
tingkat kementerian. Rennisca Ray 
Damanti selaku Kepala Bidang Data 
Statistik, Pusat Data dan Informasi, 
KKP menyampaikan bahwa KKP 
telah melaksanakan prinsip Satu 
Data melalui laman https://statistik.
kkp.go.id/home.php. 

Dalam laman tersebut, pengguna 
dapat mencari data terkait produksi 
perikanan, jumlah RTP, jumlah kapal, 
nelayan/pembudidaya, dan luas 
lahan budidaya. Turut hadir pula, Agus 
Cahyono selaku Kepala Pusat Data 
dan Informasi Kementerian ESDM 
yang menyampaikan pengelolaan 
Satu Data di Kementerian ESDM. 

Beliau  memaparkan bahwa salah 

satu mekanisme pengelolaan data di 
Kementerian ESDM adalah dengan 
menerapkan sistem Single Source of 
Truth. Mekanisme ini mengharuskan 
verifikasi setelah data masuk, 
sehingga data dihasilkan lebih 
terpercaya. Kementerian ESDM 
juga bekerja sama dengan Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geosifika dalam membuka informasi 
dan rekomendasi kebencanaan 
geologi terintegrasi (gunung api, 
gempa bumi, tsunami, dan gerakan 
tanah) yang disajikan kepada 
masyarakat secara quasi-realtime 
dan interaktif di https://magma.
esdm.go.id.



Tidak hanya pemerintah pusat, 
pemerintah daerah pun mempunyai 
andil dalam mendorong Satu Data 
Indonesia. Yasrul selaku Kabid 
Pengelolaan TIK, Pemerintah 
Provinsi NTB menyampaikan 
bahwa Satu Data dibutuhkan untuk 
memperoleh informasi dalam 
aspek pembangunan, sehingga 
setiap program pembangunan 
berdasarkan data yang akurat. 

Selain itu, ada tuntutan dari publik 
di era globalisasi untuk melihat 
data pembangunan di daerahnya 
sebagai bentuk akuntabilitas 
penyelenggaran pemerintahan. 
Pemerintah Provinsi NTB telah 
membuat satu portal data yang 
dapat diakses secara bebas melalui 
https://data.ntbprov.go.id/.

Contoh lain di tingkat daerah 
disampaikan oleh Hendri 
Dermawan, Kepala Bidang Layanan 
E-Government, Pemerintah Provinsi 
Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh 
telah mendorong implementasi Satu 
Data Indonesia melalui laman PINTU 
(Papan Informasi Terpadu) yang 
menyediakan data kependudukan, 
kesehatan, dan pendidikan di Aceh.

Selain itu, terdapat aplikasi yang 
berisi informasi transportasi berupa 
jadwal pelayaran dari Pulau Weh ke 
Kota Banda Aceh yang terintegrasi 
dengan Kementerian Perhubungan. 
Program tersebut telah membantu 
mengurangi antrian masyarakat di 
pelabuhan.

Terdapat beberapa kendala dalam 
mengimplementasikan Satu Data 
Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh 
Maryati Abdullah (Koordinator PWYP) 
yang menyampaikan perlunya 
kebijakan untuk menjaga privasi 
data personal agar data personal 
tidak digunakan dengan itikad 
buruk. Kendala lainnya diungkapkan 
oleh pemerintah daerah tentang 
kesiapan infrastruktur yang 
belum memadai di semua wilayah 
Indonesia.    Pemerintah Provinsi   Aceh 
kesulitan untuk mengumpulkan 
data di tingkat desa, karena akses 
internet belum tersedia di semua 
desa. Pemerintah di tingkat desa 
masih harus datang ke pemerintah 
kecamatan untuk memutakhirkan 
data. Tantangan ini perlu ditangani 
untuk meningkatkan keterbukaan 
data di Indonesia.

Tampilan Laman Informasi Kebencanaan Geologi Terintegrasi



Secara umum, terdapat beberapa 
hal yang harus dipenuhi guna 
mengimplementasikan kebijakan 
keterbukaan data pemerintah 
secara efektif. Janssen, et.al. (2012) 
dalam artikel yang berjudul Benefits, 
Adoption Barriers and Myths Of 
Open Data And Open Government, 
mengemukakan bahwa terdapat 
beberapa asumsi mengenai open 
data yang harus dipegang oleh 
pembuat kebijakan. 

Asumsi pertama adalah tidak 
semua informasi harus terbuka. 
Pembuat kebijakan harus melihat 
aspek privasi individu, sumber daya 
untuk publikasi, keberagaman 
kualitas informasi, tingkat kesulitan 
data bagi publik, aturan yang 
melarang pembukaan data tertentu, 
organisasi tertentu menghasilkan 
uang dengan menjual data, dan 
adanya interpretasi yang bias 
terhadap data. 

Asumsi kedua adalah open 
data tidak hanya sesederhana 
mempublikasikan data publik. Open 
data harus memfasilitasi penilaian 
kualitas data, pemrosesan data, 

pemutakhiran data, mekanisme 
feedback, dan sebagainya. 

Asumsi ketiga adalah tidak setiap 
orang dapat menggunakan data. 
Pada kenyataannya, tidak semua 
orang memiliki sumber daya, 
keahlian, dan kemampuan untuk 
menggunakan data. Visualisasi data 
harus dibuat sesederhana mungkin 
sehingga orang awam dapat 
menggunakannya. 

Asumsi selanjutnya adalah 
open data tidak akan mendukung 
keterbukaan pemerintah apabila 
tidak didukung dengan prinsip 
transparansi, partisipasi, dan 
akuntabilitas. 

Terbukanya informasi terkadang 
tidak selalu menghasilkan 
lingkungan demokratis atau 
keputusan yang rasional. Banyaknya 
informasi dapat menimbulkan 
kebingungan dan kehilangan 
kepercayaan publik. Disinilah 
Satu Data berperan untuk 
mengintegrasikan data nasional dari 
berbagai sumber dan mengurangi 
inkonsistensi antar data.

Tampilan Laman PINTU (Papan Informasi Terpadu) 
Provinsi Aceh


