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Pemerintah dapat memperkuat penerapan sistem e-procurement dan secara bertahap beralih ke mekanisme 
keterbukaan data sesuai Standar Data Keterbukaan Kontrak. Hal ini akan menciptakan jaminan kualitas yang konsis-
ten, membuka akses terhadap perangkat yang dapat digunakan kembali, dan mempermudah perbandingan data. 
Upaya ini harus dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan kunci di bidang pengadaan barang/jasa, 
termasuk organisasi masyarakat sipil (OMS) dan sektor swasta.  

Pemerintah dapat mulai meningkatkan praktik keterbukaan dengan mewajibkan publikasi informasi pasca 
penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa, dan mewajibkan agar semua informasi pengadaan barang/jasa 
dipublikasikan dalam format terbuka. Langkah ini akan membuat pengimplementasian kontrak lebih efisien.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diposisikan untuk memimpin penyusunan konsep 
implementasi keterbukaan kontrak yang terperinci, termasuk mengembangkan perangkat yang diperlukan, menyusun 
kerangka kerja keseluruhan dan pengaturan peta jalan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan.

Pemerintah dan donor internasional dapat membantu mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat sipil, 
media, peneliti, dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar dapat mengakses, memahami, menganalisis, dan 
menggunakan data kontrak.

Penting untuk membina kerja sama yang kuat di antara penyedia informasi data terbuka, dan juga para pemangku 
kepentingan terkait, dan pihak-pihak lain yang memperjuangkan transparansi.

Penyedia informasi 
keterbukaan kontrak aktif

Keterbukaan Kontrak dapat memperbaiki proses pengadaan barang/jasa melalui penyediaan 
data yang lebih baik, analisis, dan pelibatan masyarakat sipil dan sektor swasta, termasuk (1) 
mempublikasikan data terbuka dan dokumen mengenai perencanaan, pengadaan barang/jasa, 
dan pengelolaan kontrak publik; dan (2) melibatkan masyarakat dan sektor swasta sebagai 
pengguna informasi yang akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan kompensasi oleh 
lembaga pemerintah atau kontraktor dengan menindaklanjuti umpan balik yang diterima.

Laporan ini memberikan gambaran umum mengenai 
kondisi keterbukaan kontrak di Indonesia pada tahun 2016. 
Mengingat cakupannya yang sempit, laporan ini tidak 
dimaksudkan untuk memberi penilaian mengukur, atau 
membandingkan kondisi keterbukaan kontrak antar negara.



LEMBAGAHUKUM

PARTISIPASI KEBIJAKAN

KETERBUKAAN

HUKUM:
Indonesia secara berkala meninjau peraturan mengenai pengadaan barang/jasa. Kewajiban menggunakan e-procurement untuk 
menciptakan pengadaan barang/jasa yang kompetitif diperkenalkan pada tahun 2012. Namun, peraturan mengenai pengadaan 
barang/jasa masih terfragmentasi, dan belum terpadunya peraturan mengenai pengadaan barang/jasa menyulitkan upaya penegakan 
hukum. Kebebasan memperoleh informasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP).

KEBIJAKAN: 
Para elit politik di Indonesia telah menunjukkan ketertarikan yang tinggi untuk membuat proses pengadaan barang/jasa lebih efisien guna 
menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang/jasa di Indonesia telah mengalami reformasi menyeluruh pasca penerapan 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa dan 
meningkatkan akuntabilitas, Presiden Joko Widodo juga mewajibkan semua pengadaan barang/jasa dilakukan melalui sistem 
e-procurement (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

LEMBAGA:
Merespon laporan pembelanjaan pemerintah yang rendah pada triwulan pertama tahun 2015, LKPP merancang reformasi pengadaan 
barang/jasa yang dirancang untuk memastikan berfungsinya struktur pengadaan barang/jasa di Indonesia. Dibentuk pada tahun 2007, 
LKPP bertanggung jawab menyusun kebijakan pengadaan barang/jasa di Indonesia dan mengawasi penerapannya. Meski begitu, 
lembaga ini tidak melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara langsung. Proses itu dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan 
(ULP). ULP di semua tingkat pemerintahan dimandatkan untuk menyusun rencana pengadaan, mengatur jadwal dan melaksanakan 
kompetisi tender, menyiapkan perkiraan harga, menyusun kontrak, serta menerima dan menanggapi pengaduan dan banding dari 
penawar. 

KETERBUKAAN:
Informasi dan dokumen di semua tahap pengadaan tidak dipublikasikan secara online, dan hampir tidak dapat diakses sebagai data 
terbuka. Secara umum informasi hanya tersedia hingga tahap seleksi, sementara informasi tentang keputusan, kinerja, dan penghentian 
tidak tersedia.

PARTISIPASI: 
Ada beberapa organisasi yang bekerja di isu data pengadaan, khususnya organisasi pengawas seperti Indonesian Procurement Watch 
(IPW) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Selain itu, ada pula beberapa jaringan OMS yang melakukan advokasi transparansi 
anggaran dan pemerintahan yang terbuka, seperti Pattiro dan Publish What You Pay Indonesia.
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