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Apa Itu Keterbukaan Kontrak?1

Pemerintah di seluruh dunia menghabiskan 
dana sekitar 9,5 triliun dolar Amerika Serikat 

untuk kontrak publik. Proses itu merupakan 
tahapan penting dalam penyediaan barang 
dan jasa yang masyarakat butuhkan: 
kesehatan dan pendidikan berkualitas, jalan 
yang aman, dan air minum bersih.

Namun, kontrak publik merupakan proses 
yang rumit dan rentan terhadap perencanaan 
yang buruk, kesalahan manajemen, 
penggelapan, dan korupsi. Menurut Kantor 
PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), 
jumlah dana pengadaan barang dan jasa 
yang dikorupsi mencapai 20-25 persen dari 
anggaran yang tersedia. Dana pajak yang 
dibayarkan masyarakat pun terbuang sia-sia. 

Keterbukaan kontrak adalah tentang 
membuka data dan dokumen terkait 
keseluruhan proses kontrak agar dapat 
digunakan publik: mulai dari perencanaan, 
proses lelang, penetapan pemenang tender, 
hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
kontrak itu sendiri. Proses penyusunan 
kontrak yang lebih transparan, adil, dan 
efisien, memberikan berbagai keuntungan 
bagi seluruh pihak.

Dengan membuka data dan proses kontrak 
publik, pemerintah dapat menghemat 
penggunaan uang pajak, menggunakan 
sumber daya publik dengan lebih baik, 
meningkatkan integritas, dan mencegah 
penggelapan dan korupsi.

Hal ini juga menguntungkan bagi kelompok 
bisnis karena menciptakan kompetisi yang 
sehat, mendorong inovasi, dan meningkatkan 
iklim bisnis dan investasi secara menyeluruh.

Masyarakat mendapat pengetahuan tentang 
bagaimana dana pajak dialokasikan untuk 
barang dan jasa yang mereka butuhkan dan 
gunakan. Proses kontrak yang transparan 

dan kompetitif juga memungkinkan warga 
berpartisipasi di dalam proses ini dan 
mendapat barang dan jasa berkualitas.

Para aktor pendukung perubahan di 
pemerintahan di seluruh dunia telah mulai 
menerapkan inisiatif keterbukaan kontrak. 
Meski sudah ada dorongan internasional dan 
antar negara untuk mendukung pemerintah 
menerapkan keterbukaan kontrak, kerja 
organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal belum 
mendapat pengakuan dan dukungan optimal. 
Padahal, OMS merupakan bagian penting 
dari perubahan ini dan memainkan peran 
kunci dalam perencanaan dan pengawasan 
implementasi inisiatif ini.

Infomediary, aktor yang mengawasi, 
menganalisis, serta mengkontekstualisasikan 
data kontrak yang kompleks sehingga mudah 
dimengerti dan digunakan masyarakat, 
juga berperan khusus dalam penerapan 
keterbukaan kontrak.

Untuk itu, Hivos dan Article 19 meluncurkan 
program Keterbukaan Data Kontrak untuk 
mendukung OMS, jurnalis, pengusaha, 
perusahaan baru, dan organisasi penggerak 
lainnya di negara-negara terpilih untuk 
mengembangkan kapasitasnya agar dapat 
terlibat dalam agenda keterbukaan kontrak 
dan mampu menerjemahkan data dan 
dokumen kontrak menjadi informasi yang 
dapat ditindaklanjuti untuk melakukan 
advokasi berbasis bukti kepada pemerintah.

Hivos, Article 19, Inisiatif Transparansi 
Infrastruktur (CoST), dan Open Contracting 
Partnership juga merilis Manifesto Kontrak 
yang Bersih. Kami percaya, siklus pengadaan 
barang dan jasa harus dilaksanakan dengan 
standar transparansi, akuntabilitas, dan 
efisiensi tertinggi dan untuk kepentingan 
publik. Maka dari itu, kami mendorong 
pemerintah untuk mengadopsi manifesto ini.

1 Sumber: https://openupcontracting.org/about-open-up-contracting/

1

Mengapa Keterbukaan 
Kontrak Penting?
Keterbukaan Kontrak adalah tentang membuka data dan 
dokumen terkait keseluruhan proses penyusunan kontrak. 
Menciptakan proses penyusunan kontrak yang transparan, adil, 
dan efisien memberi berbagai manfaat kepada seluruh pihak.

Sumber: www.openupcontracting.org

Pemerintah

Menghemat dana 
pajak

Menggunakan 
sumber daya publik 
dengan lebih baik

Menyediakan 
barang dan layanan 
berkualitas

Meningkatkan 
Integritas

Mencegah korupsi 
dan kecurangan 

Sektor Bisnis

Menciptakan 
persaingan 
sehat

Menstimulasi 
inovasi

Memperbaiki 
iklim investasi 
dan bisnis 

Warga

Mengetahui seluk-
beluk penggunaan 
dana pajak untuk 
barang dan jasa yang 
mereka dapatkan

Terlibat di dalam 
perencanaan dan 
pengawasan proses 
pengadaan barang 
dan jasa

Mendapatkan 
layanan dan barang 
berkualitas
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Sekilas tentang Keterbukaan 
Kontrak di Indonesia2

Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia 
menglokasikan sekitar 30 persen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 
pengadaan barang dan jasa. Sayangnya, 
proses perencanaan dan pengelolaan proyek 
pengadaan barang dan jasa di Indonesia belum 
sepenuhnya transparan, akuntabel, dan efisien 
sehingga merugikan negara. 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Alexander Marwata menyebutkan, 80 persen 
kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan 
dengan pengadaan barang dan jasa. Indonesia 
Corruption Watch (ICW) bahkan mengungkap, 
negara rugi Rp.1,5 triliun dari korupsi 
pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah 
berupaya mempersempit ruang penyimpangan 
dan korupsi di sektor pengadaan barang dan 
jasa. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan 
yang mengatur proses pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa yaitu Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018. Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 
juga memiliki sejumlah aturan mengenai 
hal itu, antara lain: Peraturan LKPP Nomor 
11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik; 
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pembelian Barang/Jasa melalui 
Penyedia; dan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog 
Elektronik dan Pembelian secara elektronik.

Pemerintah bahkan melakukan berbagai 
inovasi untuk mempercepat terwujudnya 
pengadaan barang dan jasa yang transparan, 
akuntabel, dan efisien. Pemerintah juga sudah 
menerapkan pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa berbasis elektronik, membuat platform 
digital seperti INAPROC, SiRUP, dan LPSE 
yang berisi data dan informasi terkait proyek 
pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Namun, pemerintah masih perlu menerbitkan 
kebijakan yang mengatur pengadaan barang 
dan jasa secara komprehensif dan menjamin 
ruang partisipasi warga. 

Di sinilah Hivos berperan untuk membantu 
warga mendapat kualitas tertinggi layanan 
publik melalui partisipasi aktif mereka dalam 
pembangunan khususnya dalam proses 
pengadaan barang dan jasa.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan jurnalis 
di Indonesia berperan sebagai infomediary 
atau aktor penengah yang membantu warga 
memahami cara memanfaatkan inovasi-
inovasi yang ada agar dapat ikut serta 
mengawasi proyek pengadaan barang dan 
jasa pemerintah. Keduanya juga berperan 
sebagai penengah antara pemerintah dan 
warga dengan mengolah data pengadaan 
barang dan jasa menjadi informasi yang dapat 
ditindaklanjuti. 

Bersama Article 19 dan IEED, didukung 
Kementerian Luar Negeri Belanda, kami 
menjalankan program Keterbukaan Data 
Kontrak di Indonesia. Melalui program ini, kami 
berupaya meningkatkan partisipasi publik di 
dalam proses perencanaan, pengadaan barang 
dan jasa, serta pengelolaan kontrak publik; 
serta menciptakan mekanisme akuntabilitas 
di pemerintahan dalam menerima dan 
menanggapi umpan balik dari masyarakat. 
Kami juga membangun kapasitas masyarakat 
sipil agar mampu mentransformasikan data 
yang diperoleh menjadi informasi yang dapat 
digunakan warga.

Di Indonesia, Hivos Southeast Asia bekerja 
sama dengan Indonesia Corruption Watch 
(ICW), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, 
Transparency International (TI) Indonesia, 
Bojonegoro Institute, PATTIRO Semarang, dan 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. 

2 Baca lebih lanjut tentang Penilaian Negara, Kesiapan, dan Peluang: https://openupcontracting.org/countries/indonesia/
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Apa yang kami dan mitra kerjakan untuk mendukung 
keterbukaan kontrak di Indonesia?  Sudah sampai di 
mana kemajuannya? Cari tahu lebih lanjut di buku ini!
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Indonesia Corruption 
Watch

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi yang bekerja untuk 
memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan dan pemantauan 
kebijakan publik. ICW juga memberikan pelatihan kepada organisasi masyarakat 
sipil (OMS) untuk memonitor pelaksanaan pembangunan. Hingga saat ini, ICW 
telah menjalin kerja sama dengan 52 organisasi lokal di 33 provinsi. 

ICW sadar betul bahwa sektor pengadaan barang dan jasa adalah area yang 
rentan terhadap korupsi dan penyimpangan. Untuk itu, organisasi ini pun 
mengembangkan instrumen untuk menganalisis potensi penyimpangan yang 
dapat memudahkan warga mengawasi pelaksanan proyek pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. ICW juga bekerja sama dengan pemerintah di tingkat 
lokal untuk membangun sistem integritas di dalam proses bisnis pengadaan 
barang dan jasa. ICW percaya untuk membangun pengadaan barang dan jasa 
yang transparan dan akuntabel tak hanya membutuhkan dukungan teknologi 
tetapi juga kontribusi seluruh pihak.

Informasi kontak:

Email: icw@antikorupsi.org
Situs organisasi: https://antikorupsi.org/

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa keterbukaan kontrak 
dapat berdampak signifikan terhadap upaya pencegahan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. Kami senantiasa mendorong terwujudnya 
pemerintahan transparan dengan memperkuat sinergi antara 
Rencana Aksi Open Government dan Strategi Nasional Anti Korupsi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

Seoul, 6/11/2018.
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Menguji Keterbukaan Kontrak 
Pengadaan Barang dan Jasa di 
Indonesia

Keterbukaan kontrak membuka ruang bagi 
publik untuk mengawasi pelaksanaan 

pelayanan publik. Keterbukaan kontrak 
juga mampu mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan 
anggaran negara. Namun, meski sudah ada 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk 
mendukung hal itu, pada kenyataannya, 
publik masih kesulitan mengakses dokumen-
dokumen kontrak pemerintah.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 
mengalami langsung kesulitan itu di 
Kalimantan Timur. Pada tahun 2015, JATAM 
mengajukan permohonan informasi 
mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) milik 
PT. Perkebunan Kaltim Utama (PT. PKU) 
kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di 
Kalimantan Timur. Permohonan itu diajukan 
setelah PT. PKU mengambil alih lahan 
pertanian di tiga kecamatan yaitu Kecamatan 
Kutai Kertanegara-Muara Jawa, Loa Janan, 
dan Sanga-Sanga, termasuk juga sebagian 
Desa Sungai Nangka dan Desa Teluk Dalam.
Permohonan itu ditolak mentah-mentah 
oleh BPN. BPN beranggapan, dokumen yang 
diminta tersebut tidak termasuk informasi 
publik. JATAM lantas mengajukan gugatan 
ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan 
Timur. Setelah satu tahun gugatan diproses, KI 
Provinsi Kalimantan Timur pun memutuskan 
bahwa dokumen izin HGU merupakan 
informasi publik.

Di level nasional, Mahkamah Agung (MA) 
melalui putusan nomor 121 K/TUN/2017 
juga telah mewajibkan pemerintah, dalam 
hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR), untuk membuka dokumen itu guna  
menghindari sengketa lahan yang sering 
terjadi di Kawasan HGU. Namun, Kementerian 
ATR tetap saja bergeming terhadap desakan 

ini. Menteri ATR, Sofyan Djalil, bahkan 
berdalih alasannya menutupi data HGU demi 
melindungi industri sawit nasional.

Polemik serupa juga terjadi di sektor 
pengadaan barang dan jasa. Mayoritas badan 
publik di Tanah Air masih menganggap 
dokumen kontrak antara pemerintah dan 
penyedia barang dan jasa sebagai informasi 
tertutup. 

Apa benar begitu? ICW sudah melakukan 
analisis yang dapat menyanggahnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) didukung 
Hivos Southeast Asia mengkaji “Implementasi 
Keterbukaan Kontrak di Indonesia”. Melalui 
kajian ini, ICW ingin mendorong kejelasan 
status informasi pengadaan barang dan 
jasa khususnya dokumen kontrak, apakah 
terbuka atau tertutup, dan mendorong 
implementasi keterbukaan kontrak dalam 
aturan yang lebih jelas. ICW menganalisis 
sejumlah hal seperti peraturan terkait 
keterbukaan kontrak pengadaan barang dan 
jasa serta implementasinya, putusan Komisi 
Informasi Pusat terkait permohonan informasi 
pengadaan barang dan jasa, dan argumen-
argumen yang digunakan dalam membuat 
putusan. 

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (UU KIP) pasal 11, Badan Publik 
harus menyediakan informasi mengenai 
perjanjiannya dengan pihak ketiga. Ketentuan 
ini diperkuat oleh Peraturan Komisi Informasi 
Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik (SLIP) pasal 11 ayat 
1 poin (i) yang menyebutkan bahwa “setiap 
Badan Publik wajib mengumumkan secara 
berkala informasi publik yang sekurang-
kurangnya terdiri atas informasi tentang 

pengumuman pengadaan barang dan 
jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait”.

Ide keterbukaan kontrak juga sejalan 
dengan Rencana Aksi Open Government 
Indonesia (Renaksi OGI) tahun 2018-2022, 
yang menargetkan terpublikasinya seluruh 
dokumen pengadaan barang dan jasa dalam 
bentuk data terbuka. “Seharusnya tidak ada 
lagi alasan untuk tidak memublikasikan atau 
menolak untuk membuka informasi mengenai 
kontrak pengadaan pemerintah,” tulis ICW di 
dalam kajiannya. Sayangnya, masih banyak 
badan publik yang menganggap informasi 
pengadaan barang dan jasa, khususnya 
dokumen kontrak, termasuk ke dalam 
informasi yang dikecualikan. Kementerian 
ATR/BPN salah satunya.
Padahal, jika informasi dan dokumen-
dokumen tersebut tersedia dan dapat diakses 

publik, masyarakat dapat terlibat memberikan 
masukan dan memantau pelaksanaan proyek-
proyek pemerintah. Keterbukaan kontrak juga 
dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas 
pengadaan barang dan jasa. Partisipasi 
masyarakat pun dapat meminimalkan 
penyimpangan dan korupsi di sektor 
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk memahami perdebatan mengenai 
status dokumen kontrak pengadaan, ICW 
juga menelaah putusan Komisi Informasi 
Pusat terkait permohonan informasi pada 
periode tahun 2010 sampai tahun 2017. ICW 
memfokuskan analisisnya pada putusan-
putusan ajudikasi  yang pokok permintaan 
informasinya terkait dengan informasi proses 
pengadaan barang dan jasa, khususnya 
dokumen kontrak. 

Dari proses itu, ICW menemukan ada 259 

Dokumen Pengadaan Barang dan 
Jasa adalah Informasi Publik

Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi 
Nomor 14 Tahun 2018 pasal 
11 menyebutkan bahwa 
badan publik harus selalu 
menyediakan tiga informasi 
terkait pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. 
Apa saja informasinya?

Sumber: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Hasil keputusan 
Badan Publik dan 
pertimbangannya

Rencana kerja proyek termasuk di 
dalamnya perkiraan pengeluaran 

tahunan Badan Publik

Perjanjian Badan 
Publik dengan pihak 

ketiga
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putusan ajudikasi sepanjang tahun 2010 
hingga tahun 2017. Dari jumlah itu, 44 di 
antaranya merupakan putusan yang terkait 
permohonan informasi atas proses lelang dan 
dokumen kontrak. Setelah mengelompokkan 
berdasarkan jenis putusannya, ICW 
menyebutkan, di antara 44 putusan itu, hanya 
16 permohonan informasi yang dikabulkan.

ICW juga mengkaji lebih lanjut mengenai 
argumen-argumen yang sering dijadikan 
alasan oleh Komisi Informasi Pusat untuk tidak 
memublikasikan informasi kontrak pengadaan 
barang dan jasa. Setidaknya, ada empat alasan 
yang paling sering digunakan untuk menolak 
permohonan informasi termasuk adanya 
kekhawatiran dapat menciptakan persaingan 
usaha yang tidak sehat dan mengganggu 
perlindungan kekayaan intelektual. 

Untuk mengatasi persoalan status dokumen 
kontrak, ICW mendorong agar Komisi 
Informasi Pusat memasukkan ketentuan 
mengenai keterbukaan informasi pengadaan 
barang dan jasa ke dalam Standar 
Layanan Informasi Publik (SLIP). ICW juga 
merekomendasikan agar Komisi Informasi 
Pusat mengadopsi Open Contracting Data 
Standard yang merupakan standar global 
dalam keterbukaan pengadaan barang dan 
jasa. Tak hanya itu, kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah, dan lembaga di daerah 
harus memasukkan informasi pengadaan 
barang dan jasa dalam Daftar Informasi Publik 
(DIP) di masing-masing institusi.

Upaya ICW untuk menciptakan proses 
pengadaan barang dan jasa yang efektif, 
transparan, dan akuntabel tak berhenti di 
situ. ICW juga menjalin kerja sama dengan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat sipil dan jurnalis di 
tingkat lokal agar mampu mengawasi 
proyek-proyek pengadaan barang dan jasa 
pemerintah di daerahnya.  

Pada tahun 2019 ini, LKPP dan ICW memberi 
serangkaian pelatihan dan bimbingan untuk 
membaca dan mengolah informasi terkait 
pengadaan barang dan jasa kepada OMS dan 
jurnalis di tiga daerah, antara lain Semarang, 

Bojonegoro, dan Yogyakarta. Melalui pelatihan 
itu, ICW dan LKPP ingin memastikan bahwa 
OMS dan jurnalis di ketiga daerah mampu 
mentransformasikan data dan informasi 
yang telah dibuka agar mudah dipahami 
oleh warga. ICW dan LKPP mendorong 
keduanya untuk berkolaborasi dalam 
menginvestigasi proyek pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. Di dalam pelatihan itu, 
ICW juga mengajak agar OMS dan jurnalis di 
tiga daerah itu untuk menganalisis dampak 
proyek-proyek pengadaan barang dan jasa 
pemerintah terhadap kelompok minoritas 
seperti perempuan, anak, dan difabel.

Sebelumnya, ICW dan LKPP juga telah 
menandatangani Nota Kesepahaman 
untuk bekerja sama mengawal pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Melalui kerja 
sama itu, LKPP akan membagikan seluruh 
data mengenai proyek-proyek pemerintah 
yang terdapat di platform SiRUP, sebuah 
sistem informasi rencana pengadaan 
umum pemerintah berbasis digital. ICW lalu 
mengolah kembali data tersebut, memberi 
skor kepada masing-masing proyek, dan 
memuatnya di platform OpenTender.net. 
Keberadaan platform ICW tersebut, publik, 
khususnya masyarakat sipil dan jurnalis, pun 
dapat dengan mudah memantau proyek 
pengadaan barang dan jasa mana yang 
rawan korupsi dan penyimpangan. Kerja 
sama antara ICW dan LKPP ini merupakan 
wujud kolaborasi konkret antara Organisasi 
Masyarakat Sipil (OMS) dan pemerintah dalam 
implementasi Renaksi OGI, khususnya di 
bidang pengadaan barang dan jasa. 

ICW, begitu pula Hivos, percaya bahwa 
keterbukaan kontrak dapat membantu 
pemerintah mengentaskan kemisikinan. 
Keterbukaan kontrak pun berkontribusi untuk 
mewujudkan pembangunan yang inklusif, 
yang mampu menciptakan peluang yang 
setara, memberikan ruang partisipasi seluas-
luasnya dalam pengambilan keputusan; 
seluruhnya didasarkan pada penghormatan 
atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi 
manusia, partisipatif, non-diskriminatif, dan 
akuntabel.

Permohonan Informasi 
Pengadaan Barang dan 
Jasa, Apa Keputusan 
Komisi Informasi?
Pada tahun 2010-2017, Komisi 

Informasi membuat 44 putusan 

ajudikasi terkait permohonan 

informasi tentang proses 

pengadaan barang dan jasa dan 

dokumen kontrak.

Sumber: Analisis ICW terhadap Implementasi Keterbukaan Kontrak
Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, 2019

44 dari 256 
putusan ajudikasi 
terkait dengan 
permintaan informasi 
atas proses lelang 
dan dokumen 
kontrak.

Komisi Informasi tak pernah menyatakan 
bahwa dokumen kontrak bukan informasi 
publik. Mereka menolak sejumlah 
permintaan karena alasan adiministratif.

Jumlah Putusan Ajudikasi

Berapa banyak permintaan 
informasi dan dokumen 
kontrak pengadaan barang dan 
jasa yang diterima atau ditolak?

Jumlah putusan pengadilan terkait informasi lelang dan 
permohonan dokumen kontrak
Jumlah putusan ajudikasi

Putusan Ajudikasi 2010-2017
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Publish What You Pay 
Indonesia

Berdiri pada tahun 2007, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan 
bagian dari pergerakan dan koalisi global yang mempromosikan transparansi dan 
akuntabilitas sektor sumber daya ekstraktif seperti minyak, gas, pertambangan 
dan  lainnya. PWYP Indonesia memfokuskan kerjanya pada upaya meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia, 
mengadvokasi kepentingan publik, memperkuat kapasitas masyarakat sipil agar 
mampu memainkan peran penting dan melibatkan diri di dalam reformasi tata 
kelola sumber daya ekstraktif demi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Proyek PWYP Indonesia “Transparansi Kontrak untuk Pengawasan Publik ang 
Bermakna di Sektor Pertambangan” yang didukung Hivos Southeast Asia 
bertujuan untuk mendorong transparansi dokumen kontrak dan izin tambang 
di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), wilayah penghasil tambang terbesar di 
Indonesia. Ini dilakukan mengingat penerbitan izin di sektor tambang merupakan 
area yang paling rentan terhadap korupsi dan tak memiliki ruang bagi publik untuk 
berpartisipasi melakukan pengawasan. Parahnya lagi, minimnya akses terhadap 
informasi perizinan dan dokumen kontrak mencegah publik memonitor operasi 
tambang dan memastikan akuntabilitas pemerintah.

Melalui kerja sama ini, PWYP Indonesia berupaya meningkatkan partisipasi publik, 
khususnya kelompok perempuan dan pemuda, untuk memantau operasi tambang 
di Provinsi NTB. Untuk mewujudkan itu, PWYP Indonesia akan memberikan 
peningkatan kapasitas kepada masyarakat agar mampu memahami tata kelola 
tambang secara umum dan pentingnya dokumen perizinan dan kontrak tambang 
agar dapat melakukang pemantauan secara mandiri. Tak ketinggalan, PWYP 
Indonesia juga akan mengasistensi pemerintah daerah untuk membuka kontrak 
dan perizinan tambang di NTB.

Informasi kontak:

Email: sekretariat@pwypindonesia.org
Situs organisasi: https://pwypindonesia.org/

Argumen yang paling sering digunakan untuk menolak 
permintaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa:

Menciptakan kompetisi 

usaha yang tak sehat 

& melanggar hak atas 

kekayaan intelektual

Memuat data 

pribadi

Informasi 

dikecualikan 

berdasarkan aturan 

internal lembaga

Anggaran tidak 100 

persen dari APBN/

APBD = bukan 

badan publik

Argumen lain:

	Tidak memiliki Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi 

	Dokumen yang dimohon tak 

ditemukan karena penggantian staf

	Masyarakat tidak akan memahami 

dan dikhawatirkan salah mengartikan 

informasi di dalam dokumen

Sumber: Analisis ICW terhadap Implementasi Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, 2019
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Menimbang Peluang dan 
Tantangan Keterbukaan 
Perizinan Tambang 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki 
kandungan mineral logam dan non-

logam yang melimpah dan tersebar di hampir 
seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2018, 
kandungan mineral logam terbesar berada 
di Kabupaten Sumbawa Barat, sementara 
potensi mineral non-logam paling banyak 
berada di Kabupaten Bima.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) NTB menyebutkan, ada 261 Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) di provinsi ini. Ada juga 
satu Kontrak Karya (KK) untuk komoditas 
emas. Jika ditotal, luas wilayah tambangan 
di Provinsi NTB mencapai lebih dari 190 ribu 
hektar atau 10 persen dari luas daratannya.

Tak heran jika industri tambang memegang 
peranan penting dalam perekonomian 
Provinsi NTB. Sektor ini merupakan salah satu 
sumber pendapatan dan anggaran daerah, 
utamanya melalui penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP) yang selanjutnya dibagihasilkan 

ke pemerintah provinsi dan kabupaten melalui 
skema dana bagi hasil (DBH). Total DBH 
Provinsi NTB dan kabupaten/kota pernah 
mencapai Rp.1 triliun di tahun 2016, tertinggi 
dalam periode tahun 2013 hingga 2017. 

Ironisnya, besarnya pendapatan dari sektor 
tambang tak sebanding dengan kerusakan 
lingkungan yang ditimbulkan. Setidaknya, 200 
sampai 250 hektar lahan rusak akibat tambang 
batuan. Aktivitas tambang pasir yang berlebih 
pun menyebabkan penyusutan bibir pantai 
dan mengganggu kegiatan para nelayan.

Pencemaran lingkungan makin tak terhindar 
seiring maraknya pertambangan emas 
tanpa izin (PETI) di Provinsi NTB, khusunya 
di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok 
Tengah. Limbah kimia seperti merkuri dan 
sianida yang digunakan PETI mencemari 
daerah aliran sungai dan mengancam 
kesehatan warga yang ada di sekitarnya. 
Limbah yang terbawa sampai ke laut itu pun 
berpotensi merusak terumbu karang.

29%

30

20

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

0

20%

15%
13%

11%

23% 23%

19%

13%

Kontribusi Industri Tambang ke PDB Provinsi NTB

*) Data tahun 2018 hanya terdiri dari data Q1 sampai Q3 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Praktik Keterbukaan 
Informasi di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat
Praktik keterbukaan informasi di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat tidak sebaik yang 

diharapkan, masih tertinggal dari Provinsi 

Kalimantan Timur, wilayah yang juga kaya 

sumber daya mineral.

Kedua provinsi memiliki sumber daya alam berlimpah

Keterbukaan Informasi di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat vs Provinsi Kalimantan Timur*

Skor Keterbukaan Informasi di Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral **

Provinsi pemasok 
gas bumi terbesar di 
Indonesia

Provinsi penghasil 
tembaga terbesar

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Timur

Keterbukaan Informasi di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

Skor Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Skor Provinsi 
Kalimantan Timur

36.21

67.41

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat “tidak informatif” 

37,64

56,02
46,96

58,51

29.20 

83.12

Skor Keterbukaan 
Informasi

2017

 Nusa Tenggara Barat  Kalimantan Timur

2018

Skor

2017 2018

Ini terjadi karena 
adanya penggantian 

personel di Dinas 
ESDM***

Sumber: 
* Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, 2018 dan 2019
** Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019
*** Wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat,  2019
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Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang 
sama-sama mewajibkan badan publik untuk 
memublikasikan dokumen perjanjian dengan 
pihak ketiga. Provinsi NTB pun telah memiliki 
peraturan turunan dari UU KIP yaitu Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 
Pemerintahan Daerah. Selain itu, organisasi 
pemerintah daerah (OPD) yang mengurusi 
perizinan tambang di Provinsi NTB pun telah 
memiliki infrastruktur dasar pelaksanaan 
keterbukaan informasi publik. PWYP Indonesia 
menyebutkan, Dinas ESDM maupun Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PM-PTSP) telah memiliki Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 
Standard Operational Procedure (SOP) 
Pelayanan Informasi dan Daftar Informasi 
Publik (DIP). Namun, keberadaan payung 
hukum dan infrastruktur tersebut belum 
mampu mendorong keterbukaan informasi 
publik di Provinsi NTB, khususnya di sektor 
pertambangan.

PWYP Indonesia menemukan, informasi 
terkait perizinan pertambangan yang masuk 
dalam DIP di Dinas PM-PTSP dan Dinas ESDM 
masih minim. Informasi yang disediakan 
dan dapat diakses melalui situs Dinas PM-
PTSP baru sebatas rekapitulasi izin tambang 
yang diterbitkan. Sementara Dinas ESDM 
NTB sendiri belum memperbarui DIP tahun 
2017 yang berisi data tentang IUP mineral 
logam, IUP batuan, Izin Pertambangan Rakyat 
(IPR) dan KK. DIP Dinas ESDM itu pun masih 
berbentuk dokumen fisik.

Lebih lanjut, PWYP Indonesia juga 
mengungkap bahwa Dinas ESDM dan Dinas 
PM-PTSP belum konsisten melaksanakan 
keterbukaan informasi, terlihat dari hasil 
penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. 
Pada tahun 2018, Dinas ESDM mendapat nilai 
29.20 untuk keterbukaan informasi, turun 
drastis dari tahun 2017 yang mencapai 83.12. 
Sementara itu, pada tahun 2018, Dinas PM-
PTSP tidak masuk penilaian KI Provinsi karena 
telat mengembalikan kuisioner penilaian. 

Minimnya informasi dan masih buruknya 
sistem keterbukaan informasi tersebut, 
khususnya perizinan tambang, berdampak 
pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 
dalam mengawasi aktivitas tambang di 
wilayahnya. Bahkan, hingga saat ini, KI NTB 
menyebutkan bahwa belum ada warga yang 
mengajukan permohonan informasi terkait 
perizinan tambang. Tak hanya itu, PWYP 
Indonesia menilai, rendahnya partisipasi 
publik juga menunjukkan bahwa masyarakat 
belum memiliki kesadaran mengenai 
pentingnya keterbukaan informasi, termasuk 
perizinan pertambangan dan tidak memahami 
mekanisme permohonan informasi.

Berangkat dari laporan tersebut, PWYP 
Indonesia akan mengadvokasi pemerintah 
Provinsi NTB, khususnya dinas-dinas terkait, 
untuk membuka perizinan tambang. PWYP 
Indonesia pun akan mengidentifikasi aktor-
aktor yang berkomitmen mendukung 
keterbukaan perizinan tambang dan 
mengasistensi pemerintah daerah dalam 
memastikan kesiapan infrastruktur 
keterbukaan informasi.

PWYP Indonesia percaya, untuk mewujudkan 
tata kelola baik serta mendorong transparansi 
dan akuntabilitas pemerintah, perlu ada peran 
serta masyarakat. Untuk itu, PWYP Indonesia 
bekerja sama dengan mitra lokal yaitu SOMASI 
NTB membuat serangkaian pelatihan untuk 
masyarakat, khususnya kelompok pemuda 
dan perempuan, agar mereka mampu 
memahami tata kelola tambang secara 
umum dan pentingnya dokumen perizinan 
dan kontrak tambang. PWYP Indonesia 
dan SOMASI NTB juga mendampingi 
masyarakat untuk mengajukan permohonan 
informasi mengenai perizinan pertambangan 
kepada dinas-dinas terkait. Dengan begitu, 
masyarakat diharapkan mampu memantau 
aktivitas pertambagan dan akuntabilitas 
pemerintah secara mandiri.

Sebagai pihak yang paling terdampak, 
masyarakat tentu berhak mengetahui 
seluk beluk pertambangan di wilayahnya, 
mulai dari pemilik dan dokumen Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) beserta 
dokumen-dokumen pendukungnya seperti 
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), 
upaya pengelolaan lingkungan hidup 
(UKL) dan dokumen upaya pemantauan 
lingkungan hidup (UPL), hingga informasi 
mengenai pembayaran royalti perusahaan 
pertambangan. 

Sayangnya, industri ekstraktif di Indonesia 
merupakan sektor yang penuh ketertutupan. 
Meski data mengenai pendapatan dari sektor 
ini telah dibuka untuk publik, informasi terkait 
perizinan masih sulit didapatkan. Di sisi 
lain masih, banyak yang badan publik yang 
menganggap bahwa dokumen kontrak dan 
perizinan sebagai dokumen rahasia yang 
hanya boleh diakses oleh para pihak yang 
menandatangani kontrak. Tak sedikit pula 
yang bersikukuh bahwa dokumen izin tak 
boleh dibuka dengan alasan mengganggu 
persaingan usaha. Padahal Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) secara eksplisit 
menyebutkan bahwa dokumen kontrak dan 
perizinan merupakan informasi publik.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, atas 
dukungan Hivos Southeast Asia, melakukan 
sebuah studi untuk melihat potret peluang 
dan tatangan implementasi keterbukaan 
perizinan pertambangan di Provinsi NTB. 
Studi ini selanjutnya akan digunakan sebagai 
basis PWYP Indonesia untuk mendorong 
keterbukaan perizinan pertambangan, 
termasuk dasar menyusun kebijakan 
keterbukaan perizinan pertambangan di 
daerah ini. 

Dalam “Laporan Penilaian Cepat: Peluang 
Implementasi Keterbukaan Perizinan 
Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat”, PWYP Indonesia menyebutkan bahwa 
Indonesia telah memiliki payung hukum 
untuk mewujudkan keterbukaan informasi 
termasuk perizinan tambang. Indonesia telah 
menerbitkan UU KIP dan Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Area Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Izin Usaha 

Pertambangan* 

persen dari luas 

daratan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat

ribu hektar luas 

area tambang

hektar lahan dari area 

tambang rusak karena 

aktivitas pertambangan**

261 190 200-25010

Sumber: 
* Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019
** Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014

Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Mengakses Informasi Tambang, 
Upaya Awal Mengembalikan 
Kelestarian Lingkungan

Kabupaten Lombok Barat menempati urutan 
ketiga sebagai daerah dengan jumlah 

izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak 
di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) NTB tahun 2018, ada 33 
IUP di daerah itu dengan lua area tambang 
mencapai 4.743 hektar. 

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) 
juga marak di Kabupaten Lombok Barat, 
utamanya di Kecamatan Sekotong. Mulanya 
PETI hanya ditemukan di Dusun Kayu 
Putih, Desa Pelangan, namun kemudian 
menyebar ke dusun-dusun sekitar seperti 

Dusun Lendak Bare, 
Dusun Mahoni hingga 
Dusun Batu Montor. 
Kesulitan ekonomi lah 
yang menjadi alasan 
menjamurnya PETI di 
Kecamatan Sekotong. 

Banyaknya jumlah warga yang meregang 
nyawa saat menambang pun tak mampu 
menghentikan operasi PETI.

Maraknya usaha tambang berdampak pada 
kelestarian lingkungan wilayah Lombok Barat. 
Masifnya penambangan pasir di daerah ini 
menyebabkan pergeseran bibir pantai dan 
mengganggu aktivitas para nelayan. Bahan 
kimia seperti merkuri dan sianida yang 
digunakan PETI juga mencemari daerah aliran 
sungai. Kesehatan masyarakat yang tinggal di 
sekitar sungai pun terancam.

Warga Lombok Barat tak tutup mata terhadap 

Warga menunjukkan salah satu 

tahapan penambangan emas 

tradisional di Sekotong. Foto: 

PWYP Indonesia, 2014

kerusakan lingkungan dan ancaman 
kesehatan dari usaha pertambangan. Namun, 
mereka tak tahu harus berbuat apa.

“Kami tidak punya informasi apapun. Bahkan, 
kami tidak tahu apakah tambang di dekat 
rumah kami berizin atau tidak. Kalau kita 
bertanya ke pemerintah atau perusahaan, 
mereka selalu menanyakan apa urusan 
kami menanyakan hal itu. Informasi izin 
pertambangan merupakan barang langka”, 
keluh Jamhur, seorang warga Kecamatan 
Sekotong yang mengikuti pelatihan 
”Memahami Ruang Partisipasi Masayarakat 
dalam Pengawasan Pertambangan” yang 
dilaksanakan oleh PWYP Indonesia dan 
SOMASI NTB pada Maret, 2019.

Untuk membantu Jamhur dan warga 
Lombok Barat lain, khususnya di Kecamatan 
Sekotong, di pelatihan yang terselenggara 
atas dukungan Hivos Southeast Asia itu, PWYP 
Indonesia dan SOMASI NTB memberikan 
pemahaman kepada warga mengenai 
hak mereka untuk memperoleh informasi 
publik, termasuk dokumen izin tambang, 
sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP). Dengan adanya UU 
KIP, warga tidak perlu lagi takut menghadapi 
intimidasi dari oknum tertentu.
 
Setelah mengetahui dan memahami haknya, 
Jamhur mewakili warga Kecamatan Sekotong 
pun melayangkan permohonan informasi 

Jamhur menyampaikan cerita di balik gambarnya yang mengekspresikan harapannya untuk memiliki lingkungan 

yang lestari seperti dulu sebelum industri pertambangan masuk ke Lombok Barat. Foto: PWYP Indonesia, 2019
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terkait dokumen perizinan pertambangan 
di Kabupaten Lombok Barat kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PM-PTSP) dan Dinas ESDM 
Provinsi NTB. 

Jamhur meminta tiga informasi kepada dua 
instansi itu, antara lain: daftar dan dokumen 
IUP yang beroperasi di wilayah Kabupaten 
Lombok Barat; dokumen analisis mengenai 
dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen 
upaya pengelolaan lingkungan hidup 
(UKL) dan dokumen upaya pemantauan 
lingkungan hidup (UPL); dan informasi 
mengenai pembayaran royalti perusahaan 
pertambangan di Kabupaten Lombok Barat.

“Setidaknya, dengan uji akses yang kami 
lakukan, nantinya kami memiliki informasi 
untuk jadi pegangan kami dalam mengawasi 
pertambangan di daerah kami. Kami jadi tahu 
apa saja kewajiban yang harusnya dilakukan 

oleh perusahaan dan bisa kami bandingkan 
dengan fakta di lapangan”, jelas Jamhur.

Sebelum pertambangan menjamur di 
Kabupaten Lombok Barat, wilayah ini terkenal 
memiliki perbukitan dan pegunungan yang 
indah. Namun kini, bukit dan gunung itu telah 
keropos dan penuh lubang galian tambang. 
Tanah yang dulu hijau, kini gersang akibat 
ekspansi pertambangan. Sungai yang dulu 
jernih, kini tercemar limbah pertambangan. 

“Yang membuat kami tergerak untuk 
terlibat mengawasi pertambangan adalah 
melihat lingkungan yang kian hancur. Kami 
berharap, dengan keterlibatan kami, kami 
bisa mengembalikan lingkungan seperti sedia 
kala. Gunung kembali lestari, sungai tak lagi 
tercemar, hasil sawah meningkat seperti 10-15 
tahun silam. Dan yang terpenting, masyarakat 
sejahtera”, pungkas Jamhur.

Transparency 
International Indonesia

Transparency International (TI) Indonesia didirikan di Jakarta pada tahun 2000 
oleh sejumlah aktivis anti korupsi dan para profesional yang berkomitmen untuk 
mewujudkan pemerintah Indonesia yang transparan dan akuntabel. TI Indonesia 
adalah organisasi masyarakat sipil yang unik, gabungan antara lembaga think 
tank dan organisasi pergerakan sosial. Sebagai lembaga think tank, TI Indonesia 
meninjau berbagai kebijakan dan ikut membuat rancangan peraturan dan undang-
undang, serta mempromosikan reformasi kebijakan di dalam pemerintahan 
dan badan penegak hukum. Salah satu pencapaian tersbesar mereka adalah 
mengoperasionalkan pendekatan dan alat anti korupsi ke dalam area-area 
kebijakan, termasuk pengadaan barang dan jasa. Sebagai organisasi pergerakan 
sosial, TI Indonesia memobilisasi sumber daya yang dimilikinya untuk melawan 
korupsi melalui advokasi dan kampanye.
 
Atas dukungan Hivos Southeast Asia dan Uni Eropa, TI Indonesia berkolaborasi 
dengan PATTIRO Semarang dan Bojonegoro Institute untuk mengimplementasikan 
proyek SPEAK (Strengthening Public services through the Empowerment of women-
led Advocacy and social audit networKs) yang bertujuan untuk memberdayakan 
organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kelompok perempuan di tingkat lokal agar 
mampu mengadvokasi anggaran yang inklusif dan responsif gender. Melalui proyek ini, 
PATTIRO Semarang dan Bojonegoro Institute akan meningkatkan kapasitas kelompok 
perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal itu dilakukan dengan 
mengembangkan jaringan sektoral dan memampukan kelompok perempuan 
untuk mengakses informasi dan berpartisipasi di forum publik. Proyek ini juga akan 
berkontribusi pada upaya perbaikan pengadaan barang dan jasa serta akuntabilitas 
pelayanan publik di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro melalui pengawasan 
berbasis warga.

Selain itu, TI Indonesia akan membawa hasil kajian dan rekomendasi tersebut 
ke level nasional sebagai upaya mengangkat advokasi di level sub-nasional 
dan temuan-temuannya ke platform anti korupsi di tingkat pusat. TI Indonesia 
dapat pula memamerkan hasil kerja mereka bersama PATTIRO Semarang dan 
Bojonegoro Institute ke level internasional dengan memanfaatkan jaringan merekea di 
Transparency International.

Informasi kontak:

Email: info@ti.or.id 
Situs organisasi: https://ti.or.id/Gambar Jamhur. Foto: PWYP Indonesia, 2019
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Implementasi Kebijakan 
Anggaran Responsif Gender 
dan Potensi Korupsi Pengadaan 
Barang dan Jasa di Sektor 
Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan 
hak bagi setiap warga negara. Untuk 

memastikan pemenuhan tersebut, undang-
undang memandatkan pemerintah untuk 
mengalokasikan dana khusus untuk 
pendidikan dan kesehatan. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional mengharuskan 
pemerintah untuk mengalokasikan dana 
pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya 
pendidikan kedinasan minimal 20 persen 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/Daerah (APBN/D). Sementara 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan menyebutkan bahwa 
pemerintah wajib menyediakan dana 
kesehatan minimal 5 persen dari APBN dan 
minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Tak hanya itu, agar tak terjadi ketimpangan 
kesempatan, akses, dan manfaat pelayanan 
kesehatan dan pendidikan antara 
perempuan dan laki-laki, pemerintah perlu 
memastikan anggaran di dua sektor tersebut 
telah responsif gender. Pemerintah juga 
harus menggunakan dana yang tersedia 
secara efektif, efisien, transparan, dan 
bertanggung gugat demi terpenuhinya hak 
masyarakat atas pendidikan dan kesehatan 
yang berkualitas.

Namun, sudahkan pemerintah melakukan 
pengarusutamaan gender dalam 
penyusunan anggaran pendidikan dan 
kesehatan? Apakah pemerintah telah benar-
benar menggunakan dana yang ada secara 

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif?

Untuk menjawab pertanyaan itu, atas 
dukungan Hivos South East Asia dan Uni 
Eropa, Transparency International (TI) 
Indonesia bekerja sama dengan PATTIRO 
Semarang dan Bojonegoro Institute 
melakukan sebuah kajian “Implementasi 
Kebijakan Anggaran Responsif Gender dan 
Potensi Korupsi Pengadaan Barang dan 
Jasa Sektor Pendidikan dan Kesehatan di 
Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang”. 
Melalui kajian ini, TI Indonesia, PATTIRO 
Semarang, dan Bojonegoro Institute 
berupaya memberikan gambaran mengenai 
situasi anggaran dan pengadaan barang 
dan jasa sektor kesehatan dan pendidikan 

terkait responsif gender dan risiko korupsinya 
selama tahun 2011 – 2018.

Kajian ini dapat menjadi acuan menyusun 
rencana aksi bersama terkait strategi 
kebijakan anggaran responsif gender dan 
pencegahan korupsi pengadaan publik di 
sektor pendidikan dan kesehatan dalam 
mencapai tujuan program.

Secara umum, kajian ini memperlihatkan 
bahwa anggaran responsif gender yang 
dialokasikan pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro dan Kota Semarang untuk 
pendidikan dan kesehatan masih 
rendah. Selain itu, arah perencanaan 
pengarusutamaan gender (PUG) di dua 
daerah ini pun belum mengacu pada Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 
5, yaitu kesetaraan gender.

Sementara itu, terkait proses pengadaan 
barang dan jasa, kajian ini menunjukkan 
bahwa Kota Semarang dan Kabupaten 
Bojonegoro telah memiliki sistem lelang 
terbuka elektronik yang cukup baik. Hanya 
saja, masih ada sejumlah celah yang dapat 
digunakan oknum untuk melakukan korupsi. 

Agar berdampak lebih luas, TI Indonesia akan 
membawa hasil kajian dan rekomendasi 
tersebut ke level nasional sebagai upaya 
mengangkat advokasi di level sub-nasional 
dan temuan-temuannya ke platform anti 
korupsi di tingkat pusat. 

TI Indonesia juga bekerja 
sama dengan PATTIRO 

Semarang dan Bojonegoro 
Institute to melaksanakan 

proyek SPEAK yang bertujuan 
memberdayakan OMS dan 

kelompok perempuan 
di tingkat lokal untuk 

mengadvokasi anggaran 
yang inklusif dan responsif 

gender.

“

“

Apa yang Proyek SPEAK lakukan?

Meningkatkan 
kapasitas 2 

OMS lokal and 
5 kelompok 
perempuan

Memberdayakan
240 perempuan 
untuk mewakili 
550,000 warga 

miskin di 
Semarang dan 

Bojonegoro

Tujuan SPEAK :

OMS dan kelompok perempuan 
mampu mengadvokasi 
anggaran responsif gender.

OMS dan kelompok perempuan 
mampu memfasilitasi penanganan 
keluhan dan audit sosial terkait 
pengadaan barang dan jasa di 
sektor kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah lokal melembagakan 
penanganan keluhan dan akses 
informasi, membuka dokumen 
terkait anggaran dan pengadaan 
barang dan jasa.

Sumber: Dokumen Proposal SPEAK, 2018
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Ingin tahu lebih dalam tentang potret implementasi anggaran 
responsif gender dan risiko korupsi pengadaan barang dan jasa di 
sektor pendidikan dan kesehatan di dua wilayah itu? Baca lebih 
lanjut di artikel khusus mengenai kerja PATTIRO Semarang dan 
Bojonegoro Institute berikut!

PATTIRO Semarang

PATTIRO Semarang didirikan pada 12 Mret 2004, oleh sejumlah aktivis mahasiswa, 
paralegal, peneliti, dan aktivis buruh di Provinsi Jawa Tengah. Melalui kerja-kerjanya, 
PATTIRO Semarang berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik dan meningkatkan partisipasi publik di tingkat lokal. Organisasi ini fokus 
pada  peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan publik, pengembangan sistem 
perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas pejabat pemerintah 
dan anggota parlemen, dan pemberdayaan masyarakat. PATTIRO Semarang 
bertujuan untuk melembagakan partisipasi publik dalam proses pembangunan, 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah lokal dan mendorong 
mereka untuk bekerja lebih efektif dalam membuat kebijakan yang lebih inklusif, 
berguna, berkualitas, dan tidak bias.

PATTIRO Semarang aktif berjejaring dengan kelompok masyarakat sipil yang bergerak 
di isu pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan anti-korupsi. Organisasi ini pun telah 
sejak lama melibatkan diri di berbagai koalisi termasuk di tingkat nasional seperti Koalisi 
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), Freedom of Information Network Indonesia 
(FOINI), dan Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta 
(JATIJAYA). 

Informasi kontak:

Email: pattiro_semarang@yahoo.com 
Situs organisasi: https://pattirosemarang.org/

Mengapa Semarang dan Bojonegoro?

Memiliki 

organisasi 

masyarakat 

sipil yang 

aktif Bojonegoro 

mewakili 

daerah 

perdesaan

Semarang 

mewakili 

daerah 

perkotaan

Anggaran 

kesehatan dan 

pendidikannya 

kurang dari yang 

dimandatkan 

undang-undang

Semarang

Bojonegoro
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Sinergi Masyarakat Sipil dan 
Pemerintah Kota Semarang 
Wujudkan Pelayanan Publik 
Berkualitas

Kota Semarang merupakan salah satu 
daerah di Indonesia yang terbukti serius 

memberikan pelayanan publik terbaik bagi 
warganya. Selama tiga kali berturut-turut, 
pemerintah Kota Semarang berhasil menyabet 
penghargaan sebagai pembina pelayanan 
publik terbaik di Tanah Air dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Sebagai upaya mewujudkan reformasi 
birokrasi, pemerintah Kota Semarang pun 
menerapkan inisiatif keterbukaan pemerintah 
dan telah mengembangkan sejumlah inovasi 
untuk mendukung inisiatif dan komitmen 
itu. Salah satu inovasi yang menjadi andalan 
pemerintah Kota Semarang adalah LAPOR 
Hendi. LAPOR Hendi merupakan sebuah 
portal pengelolaan pengaduan yang dapat 
dimanfaatkan publik di Kota Semarang 
untuk menyampaikan saran, keluhan, serta 
temuan penyimpangan kepada pemerintah. 
Portal ini telah tersinergi dengan sistem 
pengelolaan pengaduan nasional, LAPOR!, 
sehingga pemantauan terhadap keberlanjutan 
pengaduan warga dapat dilakukan dengan 
lebih komprehensif. LAPOR Hendi pun turut 
menjadi bagian komitmen Pemerintah Kota 
Semarang di Rencana Aksi Open Government 
Indonesia (Renaksi OGI)pada 2016-2017. 

Selain itu, pemerintah juga membuat inovasi-
inovasi lain seperti sistem pemerintahan 
berbasis elektronik (SPBE) dan E-Legislasi, 
sebuah portal yang memberi ruang kepada 
masyarakat untuk berpartisipasi di dalam 
proses peenyusunan peraturan daerah. 
E-Legislasi Kota Semarang pun rencananya 
akan direplikasi di sejumlah daerah lain, 

seperti tertuang di dalam Renaksi OGI tahun 
2018-2020.

Kota Semarang mampu meraih berbagai 
pencapaian itu, bukan hanya karena 
pemerintahnya yang progresif dan inovatif, 
tetapi juga karena masyarakat Kota Semarang 
aktif berpartispasi dalam pembangunan kota. 

Sayangnya, masyarakat dari kelompok 
rentan, khususnnya perempuan, belum 
mendapat cukup ruang untuk ikut terlibat 
di dalamnya. Riset PATTIRO Semarang 
menyebutkan bahwa partisipasi perempuan 
dalam pembangunan di Ibukota Provinsi 
Jawa Tengah itu hanya mencapai 24 persen. 
PATTIRO Semarang berpendapat, minimnya 
partisipasi perempuan tersebut dapat 
berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar 
perempuan, termasuk hak memperoleh 
pelayanan publik yang berkualitas, khususnya 
di sektor kesehatan dan pendidikan. “Laporan 
Studi Implementasi Kebijakan Anggaran 
Responsif Gender dan Potensi Korupsi Barang 
dan Jasa Sektor Pendidikan dan Kesehatan 
di Kota Semarang” menunjukkan bahwa 
rata-rata dana pendidikan dan kesehatan 
Kota Semarang sepanjang tahun 2010 
hingga tahun 2018 masih minim. Studi ini 
juga mengungkap bahwa jumlah anggaran 
responsif gender yang disiapkan pemerintah 
Kota Semarang masih terlalu sedikit.

Sebagai organisasi yang bekerja untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah 
yang baik demi terciptanya pembangunan 
yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, 
PATTIRO Semarang bertekad dan yakin 
mampu memperbaiki hal itu. 

Bukan nekat, tekad dan keyakinan itu muncul 
sebab PATTIRO Semarang telah memiliki 
modal sosial yang cukup baik. Organisasi 
ini telah dikenal baik oleh pemerintah. Hasil 
kerjanya pun sering mendapat apresiasi dari 
para pejabat publik di Kota Semarang.

PATTIRO Semarang juga aktif berjejaring 
dengan kelompok masyarakat sipil yang 
bergerak di isu pelayanan publik, keterbukaan 
informasi, dan anti-korupsi. Organisasi 
ini pun telah sejak lama melibatkan diri di 
berbagai koalisi termasuk di tingkat nasional 
seperti Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan 
Publik (MP3), Freedom of Information 
Network Indonesia (FOINI), dan Jaringan 
Masyarakat Sipil Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Yogyakarta (JATIJAYA). Organisasi ini juga 
menjalin hubungan baik salah satunya dengan 
jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

Pengalamanan dan modal itu lah yang 
membuat PATTIRO Semarang paham betul 
bahwa mereka tak bisa bekerja sendiri 

dan harus bersinergi bersama pemerintah 
untuk mewujudkan pelayanan publik yang 
berkualitas, khususnya bagi kelompok 
perempuan.

Melalui proyek SPEAK (Strengthening Public 
services through the Empowerment of 
women-led Advocacy and social audit 
networKs) yang didukung Hivos South East 
Asia dan Uni Eropa, PATTIRO Semarang 
berupaya untuk memampukan perempuan 
untuk terlibat di dalam pembangunan 
kota, mulai dari tahap perencanaan hingga 
mengawal proses penyusunan anggaran yang 
lebih responsif gender guna memastikan 
terpenuhinya kebutuhan mereka, khususnya 
di sektor kesehatan dan pendidikan. 
Agar dapat melakukan hal itu, kelompok-
kelompok perempuan di Kota Semarang 
butuh peningkatan kapasitas. PATTIRO 
Semarang pun membantu kelompok 
perempuan di kota ini untuk mengidentifikasi 
persoalan-persoalan di sektor kesehatan dan 
pendidikan yang paling berdampak terhadap 
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Anggaran Kesehatan dan Pendidikan di Semarang

Sumber: Survei Dasar Implementasi Kebijakan Responsif Gender dan Potensi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Semarang, 
2018

Sektor PendidikanSektor Kesehatan
Rata-rata anggaran
tahun 2010-2018

Rata-rata anggaran 
tahun 2010-2018

APBD Kota Semarang APBD Kota Semarang= =(±8.8 juta dolar AS) (±14.4 juta dolar AS)
4 persen 5 persenRp.127 miliar Rp.208 miliar

(±147 dolar AS)

Upah minimum tahun 2017:

Rp.2,1 juta
 (±270 juta dolar AS)

Pendapatan daerah tahun 2017:

Rp.3,9 triliun
(±152 dolar AS)

Pendapatan per kapita tahun 2017:

Rp.2,2 juta

Anggaran kesehatan 
kurang dari 

10 persen seperti 
yang telah 

dimandatkan

Rata-rata anggaran 
responsif gender 
adalah 2.1 persen

Anggaran pendidikan 
kurang dari
20 persen

seperti yang telah 
dimandatkan

Rata-rata anggaran 
responsif gender
adalah 0.4 persen



hidup mereka, mencari tahu penyebab 
persoalan itu secara struktrual, hingga 
mengartikulasikan sejumlah rekomendasi 
perbaikan kepada pengambil kebijakan. 
Organisasi yang berdiri pada tahun 2004 itu 
juga berupaya memastikan bahwa kelompok 
perempuan memahami proses perencanaan 
dan penganggaran pembangunan supaya 
mampu melakukan advokasi secara mandiri.

Setelah itu, PATTIRO Semarang akan 
memampukan kelompok-kelompok 
perempuan untuk mengawasi penggunaan 
anggaran pengadaan barang dan jasa di 
sektor kesehatan dan pendidikan. Mereka 
juga akan mendorong kelompok perempuan 
untuk mengadukan temuan-temuannya 
melalui mekanisme komplain yang telah 
tersedia yaitu LAPOR Hendi.

Bersamaan dengan upaya tersebut, agar 
partisipasi masyarakat khususnya perempuan 
tak sia-sia, PATTIRO Semarang mengadvokasi 
pemerintah untuk mengoptimalisasi kinerja 
platform LAPOR Hendi dan menyusun 
regulasi pengelolaan pengaduan. Organiasi ini 
juga aktif terlibat dalam berbagai dialog terkait 
penanganan pengaduan.

Bersama SPAK, PATTIRO Semarang berhasil 
melatih para perempuan istri Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang tergabung di dalam 
kelompok Dharma Wanita Kota Semarang, 
termasuk istri Walikota Semarang Krisseptiana 
untuk mendeklarasikan diri sebagai anggota 
SPAK. PATTIRO Semarang juga mengajak 
kelompok ini untuk ikut memperbaiki 
pelayanan publik dan memberantas korupsi, 
termasuk di sektor pengadaan barang 
dan jasa. Tak hanya mendapat dukungan, 
Krisseptiana yang juga Ketua Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang 
bahkan menegaskan komitmennya untuk 
mendorong gerakan SPAK hingga ke lini 
terbawah masyarakat, RT dan RW.

Meski baru sekadar komitmen dan dukungan 
pemerintah, PATTIRO Semarang yakin 
pencapaian itu dapat mempercepat proses 
peningkatan kapasitas perempuan untuk 
mengawal pelaksanaan pelayanan publik dan 
proyek pengadaan barang dan jasa. “Warga, 

termasuk perempuan, karena merasa tak ada 
dukungan pemerintah, sering merasa takut 
dan khawatir, apalagi ini mengawasi proyek-
proyek pengadaan barang dan jasa yang 
besar. Namun bersama SPAK, pengawasan 
pengadaan barang dan jasa akan bisa 
dilaksanakan karena sudah terorganisir,” jelas 
Direktur PATTIRO Semarang Widi Nugroho. 

Berkolaborasi dengan jurnalis 

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan 
pengadaan barang dan jasa, pemerintah Kota 
Semarang juga telah menerapkan sistem 
lelang terbuka secara terbuka. Pemerintah 
juga telah memiliki e-katalog lokal yang 
merupakan hasil penandatangan Nota 
Kesepahaman dengan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
(LKPP) pada tahun 2016. 

Namun, meski pemanfaatannya sudah cukup 
baik, laporan studi PATTIRO Semarang dan 
TI Indonesia menyebutkan, penyimpangan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota 
Semarang masih marak ditemukan. Studi itu 
mengungkap, pemerintah banyak melakukan 
pengadaan langsung sehingga berpotensi 
terjadi konflik kepentingan. Pemecahan 
paket pengadaan barang dan jasa untuk 
menghindari lelang pun masih dominan 
dilakukan. Selain itu, ditemukan pula penyedia 
barang dan jasa yang menang proyek 
pemerintah berulang-ulang.

Merespon temuan-temuan itu, PATTIRO 
Semarang pun berinisiatif untuk terlibat 
lebih dalam mengawasi proyek-proyek 
pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
Setelah berpartisipasi di dalam pelatihan 
mengenai pengadaan barang dan jasa 
yang diselenggarakan oleh LKPP dan 
Indonesia Corruption Watch (ICW), PATTIRO 
Semarang menjalin dengan jurnalis lokal 
untuk menginvestigasi proyek pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Mereka juga 
akan menganalisis dampak proyek-proyek 
itu terhadap warga yang terpinggirkan 
seperti perempuan, anak, difabel, dan 
kelompok minoritas lainnya sebagai upaya 
mengakomodir unsur inklusivitas dalam kerja-
kerjanya.
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Bojonegoro Institute

Bojonegoro Institute adalah organisasi yang bertekad menjadi  wakil masyarakat 
sipil dalam mengawal regulasi/kebijakan dan pembaruan tata pemerintahan 
lokal yang lebih baik, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan dan berpihak 
kepada masyarakat. Melalui kerja-kerjanya, Bojonegoro Institute juga berupaya 
mewujudkan kerangka demokratisasi dan desentralisasi guna menuju relasi antara 
negara dan masyarakat yang kuat dan bermakna, serta kehidupan masyarakat 
sipil yang tangguh, semarak, dinamis dan partisipatif. Organisasi yang berdiri 
pada tahun 2005 ini tengah memfokuskan kerjanya di lima agenda utama: tata 
kelola kebijakan di sektor ekstraktif (minyak dan jas), transparansi dan keterbukaan 
informasi, percepatan penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, 
serta reformasi birokrasi dan tata kelola data (Revolusi Data).

Informasi kontak:

Email: institute_bojonegoro@yahoo.com 
Situs organisasi: http://bi.or.id/
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Kabupaten Bojonegoro merupakan salah 
satu daerah dengan pendapatan tertinggi 

di Provinsi Jawa Timur. Selama dua tahun 
berturut-turut, kabupaten ini menempati 
posisi lima sebagai daerah dengan 
pendapatan terbesar se-provinsi, Rp.3,06 
triliun pada tahun 2017 dan Rp.3,4 triliun pada 
tahun 2018. Bahkan, kabupaten penghasil 
migas ini sempat menjadi daerah dengan 
pendapatan tertinggi nomor dua di Provinsi 
Jawa Timur pada tahun 2016.

Ironisnya, besarnya pendapatan Kabupaten 
Bojonegoro tak berbanding lurus dengan 
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 
Pada tahun 2017, dari 38 kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro 
menempati posisi ke-11 sebagai daerah 
termiskin. Jumlah penduduk miskin di 
wilayah ini mencapai sekitar 178 ribu jiwa atau 
14,34 persen dari total penduduknya. Indeks 
pembangunan manusia (IPM) Kabupaten 
Bojonegoro pun hanya mencapai angka 
67,28 dan berada di posisi 26 dibandingkan 
kabupaten/kota lainnya di provinsi itu.

Tak hanya itu, ketimpangan gender di 
Kabupaten Bojonegoro juga besar, khususnya 
di sektor pendidikan dan kesehatan. 
Berdasarkan hasil studi Bojonegoro Institute 
dan Transparency International (TI) Indonesia, 
angka partisipasi sekolah anak perempuan 
masih lebih rendah dibandingkan anak laki-
laki. Sementara itu, di sektor kesehatan, angka 
kematian ibu masih tingi, kasus gizi buruk ibu 
hamil dan balita pun masih marak.

Jika ditelusuri secara mendalam, tingginya 
angka kemiskinan dan ketimpangan gender, 

Memberdayakan Perempuan 
untuk Mengentaskan Kemiskinan 
dan Mewujudkan Kesetaraan

serta minimnya tingkat kesejahteraan 
warga terjadi sebab anggaran daerah yang 
besar belum dimanfaatkan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 

Contohnya, rata-rata jumlah alokasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2010-
2018 untuk pelayanan publik khususnya 
di sektor pendidikan dan kesehatan masih 
minim dan belum memenuhi standar 
ketentuan undang-undang. Studi Bojonegoro 
Institute juga mengungkap, dalam kurun 
waktu tersebut, jumlah anggaran responsif 
gender untuk pendidikan dan kesehatan rata-
rata hanya mencapai 0.4 dan 0.6 persen. 

Hal itu diperparah dengan rendahnya 
kualitas keterlibatan warga, khususnya 
perempuan sebagai kelompok yang paling 
terdampak, dalam forum-forum perencanaan 
pembangunan. Studi dasar Bojonegoro 
Institute menyebutkan, meski tingkat rata-
rata kehadiran perempuan di dalam forum-
forum tersebut telah cukup tinggi, namun 
belum mampu mempengaruhi arah kebijakan 
pemerintah terkait keadilan gender di sektor 
pendidikan dan kesehatan.
 
Sebagai organsasi masyarakat sipil yang 
bercita-cita mewujudkan tata kelola 
pemerintah lokal yang terbuka, berkelanjutan, 
serta berpihak kepada rakyat, Bojonegoro 
Institute pun berkolaborasi dengan TI 
Indonesia untuk membuat perubahan di 
daerahnya. Bojonegoro Institute bertekad 
menuntaskan persoalan-persoalan itu dari hal 
paling dasar, dimulai dengan menumbuhkan 
serta meningkatkan kualitas partisipasi 

perempuan di dalam pembangunan daerah.

Serupa dengan PATTIRO Semarang, melalui 
proyek SPEAK (Strengthening Public services 
through the Empowerment of women-led 
Advocacy and social audit networKs) yang 
didukung Hivos Southeast Asia dan Uni 
Eropa, Bojonegoro Institute memberikan 
peningkatan kapasitas kepada kelompok-
kelompok perempuan agar mampu terlibat di 
dalam proses perencanaan dan pengawasan 
pembangunan. Ini perlu dilakukan agar 
perempuan dapat memastikan terpenuhinya 
kebutuhan mereka, khususnya di sektor 
kesehatan dan pendidikan. 

Untuk mewujudkan itu, Bojonegoro Institute 
melatih kelompok perempuan di wilayahnya 
untuk melakukan indentifikasi masalah 
di sektor kesehatan dan pendidikan yang 
paling berdampak pada kehidupan mereka. 
Organisasi yang berdiri pada tahun 2005 ini 

juga akan membantu kelompok perempuan 
untuk memahami proses perencanaan dan 
penganggaran pembangunan agar mampu 
menyampaikan rekomendasi perbaikan 
kepada pemerintah daerah dan melakukan 
advokasi secara mandiri.

Selain itu, Bojonegoro Institute juga 
memberdayakan kelompok perempuan 
dalam mengawasi penggunaan anggaran 
untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah 
di sektor kesehatan dan pendidikan melalui 
pelatihan audit sosial.

“Kegiatan audit sosial sektor pengadaan 
barang dan jasa pemerintah ini, diharapkan 
dapat meningkatkan perhatian dan 
kapasitas masyarakat sipil dalam mengawal 
keterbukaan, akuntabilitas, dan kualitas 
pengadaan publik oleh pemerintah daerah,” 
ucap Direktur Bojonegoro Institute AW Syaiful 
Huda.
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Bojonegoro, Kaya Tapi Tak Sejahtera

APBD tahun 2017
(±210 juta dolar AS)

persen 
dari total 
populasinya

=orang hidup 
di bawah garis 

kemiskinan

Pendapatan per kapita tahun 2017

kabupaten/kota di Jawa Timur

Lebih tinggi dari pendapatan per 
kapita Kota Denpasar tahun 2017

DAERAH KELIMA
PALING KAYA*

KEMISKINAN 
TINGGI**

INDEKS PEMBANGUNAN 
MANUSIA RENDAH**

Rp.3,03 triliun 14.34170,000

Rp. 2.3 juta
Urutan 11 dari 38

dengan skor

67.28

di Provinsi 
Jawa Timur

Urutan ke-26

Rp. 2,09 juta

Sektor Pendidikan Sektor Kesehatan
Angka Kematian Ibu

di Provinsi 
Jawa Timur

Angka putus sekolah 

usia 12 – 15 th

0%

68.4%

PerempuanLaki-
Laki

Tidak bersekolah

usia 16 – 18 th

*) dari total 
jumlah angka 
partisipasi 
sekolah

Perempuan

48.85%
Laki-Laki

31.45%

KETIMPANGAN GENDER TINGGI***

Bojonegoro

(±159 dolar AS)

(±144 dolar AS)

Ke-14

Sumber: 
* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017-2018
** Badan Pusat Statistik, 2018
*** Survei Dasar Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender dan Potensi Korupsi Pengadaan 
Barang dan Jasa Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Bojonegoro, 2018
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Aliansi Jurnalis 
Independen Jakarta

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta didirikan pada tahun 1994 oleh 58 
jurnalis dan kolumnis setelah rezim Orde baru memberedel majalan Tempo, Detik, 
dan Editor. Organisasi ini bertujuan untuk (1) memperjuangkan kebebasan pers, 
kebebasan berekspresi dan kebebasan mengakses informasi, (2) meningkatkan 
profesionalisme dan menjaga standar etika jurnalis, serta (3) meningkatkan posisi 
tawar jurnalis dalam hal kesejahteraan dengan serikat pekerja media. AJI Jakarta 
adalah salah satu organisasi jurnalis pertama yang mendirikan Lembaga Bantuan 
Hukum untuk membela wartawan dan media dari ancaman gugatan hukum, serta 
organisasi pers pertama yang mendorong jurnalis berserikat di medianya masing-
masing. Saat ini, AJI Jakarta telah memiliki 417 anggota aktif yang terdiri dari 
jurnalis, kolumnis, dan blogger yang berdomisili di Jakarta.

Media berperan penting dalam membuat proses pengadaan barang dan jasa lebih 
transparan dan akuntabel. Namun, minimnya pemahaman tentang pentingnya 
keterbukaan kontrak membuat media dan jurnalis jarang mengungkap kasus 
korupsi di sektor ini. Hivos dan AJI Jakarta bekerja sama untuk membetuk sebuah 
jaringan yang terdiri dari 12 jurnalis investigatif dan jurnalis warga di tingkat lokal 
di sejumlah daerah, Jakarta, Bandung, Semarang, Bojonegoro, Mataram, dan 
Makassar. Jaringan jurnalis investifatif akan menulis laporan tentang korupsi 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di sektor kesehatan dan 
pendidikan, serta menindaklanjuti temuan para jurnalis warga. Atas dukungan 
Hivos dan Uni Eropa, AJI Jakarta juga akan memfasilitasi program beasiswa 
untuk mendorong jurnalis muda memperbaiki kualitas penulisan dan investigasi 
berbasis data. Kerja-kerja ini berkontribusi terhadap tujuan proyek SPEAK yaitu 
meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik 
melalui pemantauan masyarakat. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat dalam mencegah korupsi di sektor kesehatan dan 
pendidikan serta pentingnya partisipasi publik dalam upaya pemberantasan 
korupsi dan pengawasannya.

Informasi kontak:

Email: sekretariat@ajijakarta.rg 
Situs organisasi: http://ajijakarta.org/
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Tak berhenti di situ, Bojonegoro Insitute 
juga mendorong kelompok perempuan 
untuk melaporkan temuan-temuannya serta 
menyampaikan rekomendasi perbaikan 
pelayanan kesehatan dan pendidikan 
melalui aplikasi Siipp.Net, sebuah aplikasi 
keterbukaan informasi dan pemantauan 
proyek pengadaan barang dan jasa yang 
dikembangkan pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro. 

“Dengan adanya keterlibatan warga 
untuk ikut serta berpartisipasi mengawal 
pengadaan barang/jasa pemerintah ini, 
maka memudahkan kerja-kerja pengawasan 
pemerintah, serta dapat meningkatkan 
akuntabilitas dan kualitas pelayanan ataupun 
pengadaan publik di daerah,” tambah Syaiful 
Huda.

Sebelum proyek SPEAK, Bojonegoro Institute 
dan Hivos Southeast Asia telah bekerja sama 
untuk mendorong keterbukaan kontrak 
di Kabupaten Bojonegoro. Organisasi 

ini mengembangkan Bojonegoro Open 
System (BOS). BOS adalah sebuah platform 
keterbukaan kontrak yang berperan sebagai 
pusat penyedia informasi berbasis online. 
BOS berisi seluruh informasi mengenai proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari 
proses pemilihan penyedia hingga kontrol 
kualitas barang dan jasa, termasuk proses 
audit.

Bojonegoro Institute dan Hivos Southeast 
Asia percaya, upaya meningkatkan 
keterlibatan perempuan dan mendorong 
keterbukaan di dalam proses pengadaan 
barang dan jasa dapat membantu pemerintah 
mewujudkan program-program kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan warga, termasuk 
kelompok rentan. Pemerintah pun dapat 
lebih mudah  mengentaskan kemisikinan di 
daerahnya, memperbaiki kualitas pendidikan 
dan kesehatan, merealisasikan kesetaraan 
gender, dan memastikan keterlibatan publik 
khususnya kelompok rentan dalam proses 
pembangunan.

Kelompok perempuan dan pemuda dalam pelatihan audit sosialyang diselenggarakan TI Indonesia dan Bojonegoro Institute. Foto: TI 
Indonesia, 2019



Untuk menciptakan pemerintahan 
yang baik dan terbuka, Negara 

wajib menjamin hak masyarakat untuk 
memantau kinerja para pejabat publik, 
memperoleh informasi, dan terlibat di 
dalam proses pembuatan kebijakan 
publik. Negara juga harus menjamin 
kebebasan berekspresi masyarakat, 
termasuk juga kebebasan pers.

Di negara demokrasi, pers memiliki 
posisi penting. Sebagai pilar keempat 
demokrasi setelah lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif, pers berperan 
untuk mengawasi, mengoreksi, serta 
mengkritisi kebijakan dan program yang 
dibuat pemerintah. Pers juga berfungsi 
sebagai media informasi, media 
pendidikan, serta ruang diskusi dan 
advokasi. 

Pers membutuhkan keterbukaan 
informasi untuk menjalankan peran 
dan fungsinya secara optimal, mandiri, 
dan bebas dari intervensi kelompok 
manapun. Tanpanya, pers tak bisa 
memperoleh informasi dan data 
untuk diolah dan disampaikan kepada 
masyarakat. Jika sudah begitu, pers 
dinyatakan gagal memenuhi tugas 
dan fungsinya, dan demokrasi yang 
sesungguhnya tak akan tercipta.

Keterbukaan informasi di Indonesia 
sebenarnya sudah cukup baik, meski 
masih banyak bolong di sana-sini. 
Pemerintah telah mengembangkan 
berbagai platform keterbukaan data dan 

Partisipasi Pers dan 
Warga dalam Mengawasi 
Pelaksanaan Pelayanan Publik 

informasi. Di sektor pengadaan barang 
dan jasa misalnya, pemerintah Indonesia 
telah memiliki INAPROC, LPSE, dan 
SiRUP yang berisi berbagai informasi 
mengenai proyek pengadaan barang dan 
jasa pemerintah. 

Meski begitu, sayangnya, pekerja pers 
belum memanfaatkan informasi dan 
data yang tersedia secara maksimal. 
Akibatnya, produk-produk jurnalistik 
yang dihasilkan sering kali tak mendalam. 
Informasi-informasi penting pun sering 
luput dari pelaporan. Padahal, jurnalisme 
berbasis data tak hanya mampu 
mendorong terciptanya pemerintah 
yang transparan, tetapi juga alat untuk 
memerangi disinformasi dan hoaks. 

Rendahnya kemampuan pers memahami 
dan mengolah data berimplikasi pada 
lemahnya jurnalisme investigasi di 
dalam negeri. Sebab, dalam peliputan 
investigasi, data menjadi pilar utama 
dalam membangun cerita. Selain itu, 
peliputan investigasi tanpa basis data 
yang kuat juga memperbesar potensi 
jurnalis terjerat pasal karet Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE), salah satunya pasal terkait 
pencemaran nama baik. 

Kemampuan memahami dan mengolah 
data saja tentu tak cukup. Jurnalis 
juga harus memiliki kemampuan 
menuliskannya menjadi sebuah cerita 
agar publik dapat memahaminya.

Masyarakat khususnya perempuan dan 
anak muda yang aktif berpartisipasi 
memantau kinerja pemerintah dan 
terlibat di dalam proses pembuatan 
kebijakan publik merupakan aset untuk 
mewujudkan pemerintahan terbuka. 
Jika jurnalis menyampaikan temuan-
temuannya via media konvensional, 
mereka bisa menggunakan media sosial 
untuk menceritakan pengalamannya 
mengakses pelayanan publik, terutama 

kesehatan dan pendidikan. Bahkan, 
kedua kelompok itu bisa menginspirasi 
perempuan dan kelompok pemuda 
lainnya dengan cerita-cerita mereka.

Seperti para jurnalis, kelompok 
perempuan dan pemuda juga harus 
menggunakan data dan informasi yang 
valid untuk mendukung cerita dan 
argumen mereka di media sosial agar tak 
mudah terjebak pasal-pasal karet UU ITE.

UU ITE Mengancam Kebebasan Pers

tertinggal dari:

Indeks Kebebasan Pers tahun 2019**

Pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat 
jurnalis dan media: 

 Lain-lain

Pada 2008-2018, 14 jurnalis dan 7 media dijerat 
oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE)* 

0
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6
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 Jurnalis  Media

dengan skor 
36.77124

dengan skor 
29.9388

dengan skor 
36.74123

Timor Timur

Malaysia

Indonesia

Sumber
* SAFENet, 2018

** Indeks Kebebasan Pers Dunia, 2019

0=Paling Bebas, 100= Tidak Bebas

 KUHP Pasal 156 tentang SARA

 KUHP Pasal 310-311 tentang pencemaran nama baik

 UU ITE Pasal 28 (2) tentang penyebaran kebencian

 UU ITE Pasal 27 (3) tentang pencemaran nama baik15

2

2

1
1

35 36



Supaya pengawasan terhadap kinerja 
pemerintah dan advokasi masyarakat 
berjalan lebih efektif, kelompok 
perempuan dan pers perlu bekerja sama. 
Keduanya perlu menjalin dialog dan 
saling berbagi serta menguatkan peran 
satu sama lain.

Menyadari hal itu, Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Jakarta pun berupaya 
memampukan jurnalis, kelompok 
perempuan, dan kelompok pemuda 
untuk menjalankan peran-peran 
tersebut secara bersamaan dan 
berkesinambungan.

Melalui program SPEAK (Strengthening 
Public service through Empowerment of 
women-Led Advocacy and social audit 
networKs) yang didukung Hivos South 
East Asia dan Uni Eropa, AJI Jakarta 

memberikan peningkatan kapasitas 
kepada kelompok perempuan dan 
jurnalis untuk membaca dan mengolah 
data terkait kesehatan dan pendidikan. 
AJI Jakarta lalu akan mendorong 
keduanya untuk menuliskan hasil 
laporan mereka dan menerbitkannya ke 
publik: kelompok perempuan via media 
sosial dan jurnalis menggunakan media 
yang mereka miliki.

Secara khusus, AJI Jakarta akan 
memberikan pelatihan kepada sejumlah 
jurnalis dari enam kabupaten/kota di 
Tanah Air seperti Semarang, Bojonegoro, 
Mataram, Bandung, Makassar, dan 
Jakarta. Seusai pelatihan, mereka akan 
diminta untuk membuat proposal liputan 
investigasi mengenai layanan kesehatan 
dan pendidikan di daerah masing-
masing. Mereka juga didorong untuk 

Source: Indeks Kebebasan di Internet yang dirilis Freedom House, 2019

Kebebasan Internet di Indonesia
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap digunakan untuk 
membatasi kebebasan warga menyampaikan pendapat, termasuk di platform digital

Indonesia mendapat predikat

0=Paling Bebas, 100=Tidak Bebas

menurut Indeks Kebebasan 
di Internet tahun 2018

“setengah 
bebas”

Skor tahun 2018 merupakan kedua terburuk 
dalam kurun waktu lima tahun terakhir

 Skor Kebebasan di Internet
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memanfaatkan dan menindaklanjuti 
cerita serta temuan kelompok 
perempuan di masyarakat. 

AJI Jakarta kemudian akan memilih 
12 jurnalis dengan usulan terbaik dan 
memberikan beasiswa untuk membiayai 
liputan investigasi yang mereka ingin 
kerjakan. AJI Jakarta akan mendampingi 
jurnalis-jurnalis terpilih selama kurang 
lebih enam bulan untuk memastikan 
keberlanjutan investigasi, membantu 
mereka membuat perencanaan, dan 
memastikan hasilnya sesuai dengan 
standar dan kode etik jurnalisme.

Sementara itu, AJI Jakarta juga akan 
mendorong kelompok perempuan dan 
kelompok pemuda di enam daerah 
tersebut untuk menjadi jurnalis warga 
dan kembali mengelaborasi hasil kerja 
para jurnalis investigatif. AJI Jakarta 
pun akan mengajarkan mereka cara 
membuat liputan naratif dan singkat 
sesuai dengan prinsip dasar jurnalistik. 

AJI Jakarta juga akan melatih para 
jurnalis warga tersebut untuk teknik 
dasar mengambil foto dan video. Ini 
perlu dilakukan sebab keberadaan foto 
dan video penting untuk melengkapi 
berita atau informasi yang disampaikan. 
Foto dan video juga mampu 
membangun kepercayaan pembaca 
terhadap isi informasi.

Tak hanya memuat tulisannya di akun 
media sosial masing-masing, AJI Jakarta 
mengajarkan kelompok perempuan dan 
pemuda cara untuk melaporkan temuan 
potensi penyimpangan dan korupsi 
di sektor pendidkan dan kesehatan 
kepada pihak berwenang. AJI Jakarta 
juga mendorong mereka untuk melapor 
ke Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) melalui aplikasi JAGA, sebuah 
aplikasi yang dikembangkan KPK untuk 
mempermudah warga mengawasi 
pelaksanaan pelayanan publik, termasuk 
di sektor kesehatan dan pendidikan.

“Pelatihan bagi warga ini penting, karena 
biasanya laporan yang masuk ke aplikasi 
JAGA, tak disertai dengan data mendasar 
yang bisa ditindaklanjuti. Dengan 
pelatihan ini, para peserta ditargetkan 
bisa melaporkan korupsi di lingkungan 
mereka. Mereka ditargetkan mempunyai 
data dasar dalam setiap pelaporan agar 
mudah ditindaklanjuti KPK, atau menjadi 
bahan investigasi jurnalis,” ujar Afwan 
Purwanto, Sekretaris AJI Jakarta.

Baik jurnalis investigatif dan jurnalis 
warga pun akan dibekali berbagai 
informasi mengenai hak dan kewajiban 
mereka demi menghindari jeratan 
UU ITE. Ini juga merupakan upaya 
AJI Jakarta dan Hivos Southeast Asia 
melindungi kebebasan berekspresi warga 
dan kebebasan pers di Indonesia.
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