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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Open Government Indonesia (OGI) telah bergulir sejak tahun 2011 baik di 

pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Gerakan OGI lahir dari gerakan 

serupa yang bernama Open Government Partnership. OGP adalah inisiatif multilateral 

yang bertujuan untuk menjamin komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan 

transparansi, memberdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan manfaatkan 

teknologi baru untuk memperkuat pemerintah. OGP resmi didirikan pada 20 September 

2011 oleh delapan negara, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika 

Selatan, Inggiris dan Amerika Serikat.1 

 Negara-negara pendiri tersebut mendeklarasikan gerakan Open Government dan 

menyetujui serta mengumumkan rencana aksi yang dilakukan oleh masing-masing 

negara. Saat ini keanggotaan OGP menjadi enam puluh empat negara, termasuk ratusan 

organisasi kemasyarakatan didalamnya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu Ketua 

Bersama OGP periode Oktober 2013 – September 2014. Visi dari OGP adalah 

menciptakan lebih banyak pemerintahan yang lebih transparan, bertanggungjawab dan 

cepat tanggap kepada masyarakat secara berkesinambungan, dengan tujuan utamanya 

adalah meningkat kualitas pemerintah serta kualitas pelayanan publik yang diterima 

masyarakat. Hal tersebut membutuhkan sebuah upaya dalam mengubah norma dan 

kultur sehingga dapat memastikan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat 

sipil.2 

Sebagai salah satu pemain utama dalam Open Government Partnership, Indonesia 

memiliki peran penting sebagai penggerak inisiatif keterbukaan bagi negara lain. 

Semangat keterbukaan, transparansi, serta partisipasi publik sebenarnya telah lama ada 

sejak reformasi tahun 1998, namun baru kali ini mendapatkan wadah. Di dalam negeri, 

Pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan Open Government Indonesia (OGI) dan 

berkomitmen untuk menjalankan program-program dan rencana aksi yang 

                                                           
1 “Indragiri Hulu Satu-satunya Kabupaten di Indonesia Sampaikan Pemaparan” 
(http://blog.lapor.go.id/index.php/90-pemberitaan-media/229-inhu-satu-satunya-kabupaten-di-indonesia-
sampaikan-pemaparan) diakses pada 1 Desember pukul 20.51 WIB 
2 Ibid.  

http://blog.lapor.go.id/index.php/90-pemberitaan-media/229-inhu-satu-satunya-kabupaten-di-indonesia-sampaikan-pemaparan
http://blog.lapor.go.id/index.php/90-pemberitaan-media/229-inhu-satu-satunya-kabupaten-di-indonesia-sampaikan-pemaparan
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memperkokoh 3 pilar keterbukaan pemerintah, yaitu Transparansi, Partisipasi 

Publik dan Inovasi.3 

Secara umum, implementasi Open Government Indonesia memungkinkan adanya 

saluran komunikasi yang tidak sekedar dua arah antara pemerintah dan masyarakat 

namun juga bersifat interaktif bahkan real-time (komputasi waktu nyata, langsung 

dapat diamati dan direspon). Berbagai channel (jalur komunikasi) sebagai wujud 

semakin terbukanya pemerintah dapat diamati di jejaring sosial maupun portal layanan 

publik bagi masyarakat yang terintegrasi walaupun belum sepenuhnya dapat dinikmati 

oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Open Government Indonesia 

diyakini dapat menjadi alat pemerintah untuk mencapai good governance.  

 Dalam pelaksanaan Open Government Indonesia, telah banyak capaian yang bisa 

dilihat seperti misalnya dalam Renaksi yang dibuat setiap tahun. Namun, evaluasi dari 

implementasi Open Government Indonesia tetap harus dievaluasi agar hasil yang bisa 

dicapai bisa lebih baik dan optimal. Salah satu bentuk evaluasi yang bisa dilakukan 

misalnya dengan melakukan reviu dari implementasi Open Government Indonesia. Oleh 

karena itu, Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS berinisiatif untuk melakukan 

reviu atas implementasi Open Government Indonesia sebagai upaya untuk melihat 

dampak atas kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya UU Keterbukaan Informasi 

Publik No. 12 tahun 2008 yang efektif berlaku sejak tahun 2010. Open Government yang  

merupakan gerakan untuk membangun pemerintah yang lebih terbuka, lebih 

partisipatif dan lebih inovatif juga berlandaskan pada UU No 37/2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, 

Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan 

Pemda, serta PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.  

Selain itu, implementasi Open Government ini perlu dievaluasi untuk melihat 

sejauh mana kepatuhan pemerintah baik pusat dan daerah dalam melaksanakan 

keterbukaan atau seberapa efektif pelaksanaan UU KIP oleh pemerintah (Pusat dan 

Daerah), hambatan dan tantangan dari implementasi Open Government, serta berbagai 

dampak sosial yang timbul di masyarakat dengan pelaksanaan keterbukaan pemerintah 

tersebut.  

 

                                                           
3 OGI, “OGI: Era Baru Keterbukaan Pemerintah” Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia tahun 2012, hlm. 4.  
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1.2. Tujuan dan Manfaat 

Keluaran ataupun output kegiatan ini akan berupa laporan terkait Implementasi 

Open Governmnent Indonesia. Penerima manfaat dari kegiatan ini selain sebagai 

rekomendasi BAPPENAS untuk perencanaan tahun berikutnya, serta mitra kerja 

Direktorat Politik dan Komunikasi, khususnya Direktorat Komunikasi Publik 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pemangku kepentingan lainnya.  

 

1.3. Pertanyaan Reviu 

Ada beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab oleh reviu ini. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 Gambar 1.1. Pertanyaan Utama Reviu  

Sumber: Penulis 

Bagaimana dinamika dan perkembangan Open Government di Indonesia?  

Bagaimana pola koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di Pusat maupun Daerah 

dalam pelaksanaan Open Government Indonesia? 

Sejauh mana penerapan inovasi dan penggunaan teknologi dalam implementasi 

Open Government? 

Media apa yang paling efektif menjangkau masyarakat Indonesia dalam Implementasi 

Open Government? 

Bagaimana dampak implementasi Open Government terhadap peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai wujud sebuah negara 

demokrasi? 

Apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasi Open Government 

di Indonesia? 
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1.4. Metodologi Reviu 

1.4.1. Pendekatan Reviu 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman dan penilaian mendalam tentang suatu konteks yang spesifik 

– dalam hal ini ialah Implementasi OGI. Peran peneliti adalah untuk mendapatkan 

gambaran yang holistik dari implementasi OGI selama periode 2011–2014. 

1.4.2. Pengumpulan Data dan Lingkup Penelitian 

Teknik pengumpulan data dalam reviu ini dilakukan dengan metode In-depth 

Interview (wawancara mendalam), Focus Group Discussion, media monitoring, studi 

dokumentasi dan literatur. Proses wawancara dilakukan secara mendalam dengan jenis 

pertanyaan semi-terstruktur, yaitu pertanyaan telah disiapkan dalam garis besar, 

sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lagi selama proses wawancara 

berlangsung. Sementara dalam penentuan daerah sampel dan narasumber, digunakan 

teknik Purposive Sampling yakni ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau 

pertimbangan tertentu. 

Adapun dalam reviu ini, pengumpulan data dilakukan di Pusat dan Daerah. Di 

Pusat, penentuan narasumber didasarkan pada kriteria dengan urutan sebagai berikut: 

1) Praktisi dari institusi yang terkait dengan OGI dan UU KIP 14/2008  

2) Berlaku sebagai pengambil kebijakan dalam institusi tersebut dan telah 

berpengalaman dengan implementasinya ini selama minimal 2 tahun 

3) Memiliki pemahaman mengenai OGI dan Keterbukaan Informasi Publik 

Sementara dalam menentukan daerah sampel, penulis menggunakan kriteria berikut: 

Tabel 1.1. Acuan dalam Pemilihan Daerah Observasi/Sampel 

DAERAH PURPOSE 

SULAWESI SELATAN 
Bottom-Up 
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik didorong oleh masyarakat sipil 

SUMATERA BARAT 
Top-Down 
Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan keterbukaan 

JAWA TIMUR 
Best Practice 
Perangkat politik, sosial dan masyarakat yang sudah terbuka. Berhasil 
menerapkan keterbukaan hingga level bawah dan mendorong inovasi 

JAWA BARAT 
Best Practice 
Intensifikasi teknologi, munculnya berbagai inovasi 

Sumber: Penulis 
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1.5. Tinjauan Pustaka 

Kajian dan laporan mengenai Implementasi Open Government Indonesia selama 

periode 2011-2014 sebenarnya telah  banyak dibuat oleh beberapa institusi. Namun 

Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS mencoba untuk membuat reviu 

perkembangan implementasi Open Government Indonesia dengan tidak hanya 

mengobservasi dinamika dan perkembangan implementasi OGI di pusat, tetapi juga 

implementasinya di daerah. Selama ini laporan-laporan yang ada difokuskan untuk 

mengetahui dinamika dan perkembangan OGI di pusat, seperti yang tertuang di dalam 

Independent Report Mechanism (IRM)  tahun 2011-2013. Dalam IRM tahun 2011-2013, 

dituliskan bahwa Indonesia menunjukkan kesungguhan untuk menerapkan Open 

Government. Hal ini terbukti dengan tercapainya lima komitmen Renaksi dan lima 

lainnya menunjukkan kemajuan berarti. Hanya dua dari 12 komitmen Renaksi yang 

menunjukkan kemajuan terbatas. Bahkan setengah dari total komitmen berhasil dicapai 

tepat waktu.  

Komponen penilaian IRM tahun 2011-2013 yaitu pengurangan kemiskinan, 

subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, kepolisian, tingginya resiko korupsi, penerimaan 

pegawai negeri sipil, pertanahan, informasi mengenai APBN, informasi mengenai APBD 

Kabupaten, pengadaan secara elektronik, portal pengelolaan sumber daya masyarakat 

(portal one map), keterbukaan mengenai lingkungan. Dalam IRM awal, disimpulkan 

bahwa OGI telah berhasil memberi ruang bagi keikutsertaan masyarakat, tetapi pada 

tahap awal ini belum cukup optimal. Dalam hal komitmen yang secara teknis sulit, 

pemerintah menitikberatkan pada pembentukan kerangka dasar, atau menyediakan 

tambahan bantuan berupa monitoring rutin terhadap inisiatif yang telah ada sebelum 

OGP, tetapi sayangnya kurang banyak membantu menangani masalah-masalah 

struktural terkati pelaksanaan oleh Kementerian/Lembaga. 

Selanjutnya dalam IRM tahun 2013-2014, dituliskan bahwa 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.  
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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. Dalam IRM yang 

kedua terdapat kritik dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pemangku kepentingan 

yang menyebutkan bahwa proses konsultasi lebih banyak melibatkan OMS di pulau 

Jawa. Oleh sebab itu, BAPPENAS mencoba untuk melihat daerah di luar pulau Jawa 

sebagai daerah observasi, sehingga BAPPENAS dapat membantu mengakomodir 

beberapa kritik yang ada di dalam IRM yang kedua.  

Selain IRM, terdapat juga OGI Self-Assessment Report yang memberikan laporan 

implementasi OGI pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014. Dalam OGI Self-Assessment 

Report tahun 2012, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi misalnya tumbuhnya 

rasa sukarela dan bangga atas beragam aksi OGI, walaupun pada masa-masa awal 

penerapan Renaksi OGI, banyak sekali badan publik yang merasa terpaksa 

melaksanakannya. Selanjutnya adalah berkurangnya skeptisme terhadap gerakan OGI. 

Gerakan OGI juga berhasil mengubah paradigma aparat dan pemangku kepentingan, 

dari  konservatif menjadi inovatif. Sejalan dengan berjalannya waktu, makin banyak 

pihak yang berpartisipasi dalam implementasi Open Government di Indonesia. Semakin 

banyak masyarakat sipil, universitas, organisasi multilateral, donor, pihak swasta, dan 

individu yang terlibat aktif dalam menyukseskan kegiatan OGI. 

Sementara itu, dalam OGI Self-Assessment Report tahun 2013, terdapat beberapa 

data penting terkait perkembangan implementasi gerakan OGI. Pertama, jumlah 

Renaksi untuk tahun 2013 ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan Renaksi tahun 

2012. Renaksi OGI 2013 ditujukan untuk menjawab 4 dari 5 Tantangan Utama OGP, 

yaitu peningkatan layanan publik, peningkatan integritas aparatur pemerintah, 

manajemen sumber daya publik yang efektif dan transparan, dan 

peningkatanakuntabilitas sektor swasta. Menggembirakan dimana hal ini turut 

didukung dengan Indonesia menjadi lead chair OGP pada Oktober 2013. Sebanyak 40 
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pelajar dan mahasiswa se-Indonesia yang terpilih dari 200-an pendaftar mengikuti 

sebuah konferensi bertajuk Model Open Government Partnership (MOGP) yang 

berlangsung 2 hari pada 4-5 Oktober 2013. Terobosan lain yaitu pencapaian portal 

informasi layanan publik Satu Layanan yang terpilih sebagai pemenang Bubu Awards 

v.08 untuk kategori Government dan terbukti bahwa Satu Layanan telah diakses 

sebanyak 1,5 juta lebih pengunjung. Dari sisi kelembagaan, Open Government di 

Indonesia juga berhasil mempercepat pendirian Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga di bawah Kabinet 

Indonesia Bersatu II, 28 provinsi, 196 kabupaten, dan 60 kota. Di dalam laporan ini pula 

akan nampak berbagai contoh implementasi OGI, baik yang didorong oleh pemerintah 

maupun yang didorong oleh masyarakat.  

Sementara dalam Open Government Indonesia Self-Assessment Report tahun 2014, 

dijelaskan bahwa Renaksi OGI 2014-‐2015 menekankan pada proses pelibatan 

masyarakat yang lebih intensif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini 

dilakukan sebagai respon pemerintah terhadap salah satu kritik utama publik terhadap 

kinerja pemerintahan pada umumnya. Mitra Kementerian dan Lembaga (K/L) yang 

turut serta dilibatkan dalam perumusan Renaksi 2014-2015 juga berjumlah dua kali 

lipat lebih banyak. Hal ini dilakukan untuk menyebarluaskan semangat dan praktek 

keterbukaan di lebih banyak instansi pemerintah. Dari 64 komitmen yang tertuang di 

dalam Renaksi 2014, 35 (55%) komitmen berhasil mencapai target keberhasilan, 17 

(26%) komitmen masih dalam proses penyelesaian, dan 12 (19%) komitmen tidak 

tercapai. Dua komitmen unggulan yang menjadi terobosan dalam Renaksi 2014-2015 

meliputi inisiatif Portal Open Data sebagai pengejawantahan UU No. 14/2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dan pengembangan saluran aspirasi dan pengaduan 

publik nasional melalui LAPOR! Sebagai pengejawantahan UU No. 25/2009 tentang 

Pelayanan Publik. 

Penelitian lain yang membahas keterbukaan informasi dan keterlibatan 

masyarakat sebagai wujud negara demokrasi ialah penelitian dari Center for Strategic 

and International Studies (CSIS).4 Dalam penelitiannya, CSIS menyebutkan bahwa 

beberapa fakta dilapangan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik masih 

                                                           
4 CSIS, “Mengkaji Kebijakan Tentang Akses dan Informasi Serta Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi: Belajar Dari 
Singapura dan Filipina Serta Rekomendasi Awal Untuk DPR” Centre for Strategic and International Studies, Juni 2012, 
hlm. 2.  



9 

terbatas dalam kaidah formalitas dan belum substantial sementara keterlibatan 

masyarakat dalam proses pembuatan UU juga terbatas karena hambatan baik yang 

berasal dari masyarakat sendiri maupun berbagai hambatan teknis dan ketentuan yang 

ada di DPR. Studi ini juga mengambil kasus Singapura dan Filipina untuk menarik 

pembelajaran yang positif terkait akses informasi publik yang terkait dengan proses 

legislasi serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang 

untuk dijadikan rekomendasi awal bagi peningkatan fungsi legislasi DPR. Rekomendasi 

tersebut meliputi hal-hal yang terkait dengan perbaikan peraturan perundang-

undangan tentang KIP, peningkatan akses terhadap informasi dan partisipasi publik, 

peningkatan penggunaan teknologi, penguatan sumber daya manusia dan perbaikan 

koordinasi internal. 

Dengan demikian, posisi reviu ini berada pada tataran yang lebih luas dan 

mendalam, yakni mengkaji hasil implementasi OGI selama periode 2011-2014 baik di 

Pusat maupun Daerah. Meskipun memang temuan pada daerah yang digunakan sebagai 

sampel bersifat ideographic atau tidak dapat dipastikan berlaku di setiap daerah di 

Indonesia, namun setidaknya dapat memberikan gambaran umum.  
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BAB II 

PEMBAHASAN 
 

2.1. Dinamika dan Perkembangan Open Government di Indonesia 

Keterbukaan pemerintah dan pemenuhan hak atas informasi bagi publik 

merupakan elemen penting dalam proses pembangunan negara demokrasi. Keduanya 

tidak hanya menjadi katalisator utama dalam reformasi, tetapi juga merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam pembangunan negara. Hak atas informasi bahkan telah 

diakui sebagai norma universal, dibuktikan dengan tercantumnya pemenuhan hak 

tersebut dalam berbagai kerangka aturan internasional. Di antaranya dalam Pasal 19 

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB) 

dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional 

Hak-Hak Sipil dan Politik). Bahkan dalam UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion 

and Expression, dinyatakan bahwa adanya hak atas informasi memberikan kewajiban 

positif bagi negara untuk memastikan akses terhadap informasi.5 Sementara di 

Indonesia, right to know (hak untuk tahu) yang melekat pada setiap warga negara juga 

telah dijamin oleh konstitusi, yakni Pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945, yang 

berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”6 

Semangat keterbukaan dan upaya untuk memenuhi hak atas informasi publik ini pula 

yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mencanangkan UU Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) No. 14/2008 yang mulai berlaku pada tahun 2010, hingga 

bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global untuk keterbukaan, yakni Open 

Government Partnership (OGP) pada tahun 2011. Guna melaksanakan komitmen global 

terhadap keterbukaan tersebut, digerakkan pula inisiatif Open Government Indonesia 

(OGI), yang sejak dibentuk pada September 2011 telah menjalankan program-program 

                                                           
5 Pengakuan UN (PBB) atas hak untuk memperoleh informasi, antara lain terdapat dalam aturan-aturan berikut: 

- UN General Assembly Resolution 59 (1), disahkan pada 14 Desember 1946 
- UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), disahkan pada 16 Desember 1966 
- Report of the UN Special Rapporteur, "Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and 

Expression", UN Doc.E/CN.4/1998/40, disahkan pada 28 Januari 1998 
- Report of the UN Special Rapporteur, "Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and 

Expression", UN Doc.E/CN.4/2000/63, disahkan pada 18 Januari 2000 
6 Undang-Undang Dasar 1945, Bab X Pasal 28 F 
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dan Rencana Aksi yang berupaya memperkokoh 3 pilar keterbukaan, yakni 

transparansi, inovasi dan partisipasi publik. Sejalan dengan komitmen tersebut, hingga 

saat ini OGI menjadi salah satu program yang diprioritaskan dan dipantau 

pelaksanaannya. Hal ini diwujudkan dengan pengarusutamaan good governance ke 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019.7 

Lebih jauh lagi, sub-bab ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai 

dinamika Open Government di Indonesia – mulai dari sejarah dan faktor yang 

mendorong pembentukannya, hingga perkembangan gerakan tersebut sejauh ini. 

2.1.1. Dinamika Open Government Indonesia secara Nasional 

Gelombang keterbukaan sebenarnya telah muncul sejak terjadinya reformasi di 

tahun 1998 yang mendorong transformasi di berbagai sektor termasuk politik, 

ekonomi, hingga tatanan sosial dan budaya. Sejak saat itu, seluruh elemen masyarakat 

menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan menginginkan agar mereka 

diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengawasan pemerintahan. Perubahan 

yang terus bergulir juga membuat pemerintah Indonesia semakin yakin bahwa 

keterbukaan adalah dasar bagi pemerintahan yang modern, dan merupakan kunci 

untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik, dan 

inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera. Pemerintahan yang dulunya 

tertutup dan terpusat, lama-kelamaan semakin terbuka. Hingga pada 2004, 

desentralisasi pemerintahan mulai dicanangkan. Sistem ini mendorong pemerintah 

daerah untuk memiliki peran serta yang lebih aktif dalam membangun daerahnya. 

Tidak hanya melakukan berbagai perbaikan internal, Indonesia juga semakin 

mengukuhkan perannya dalam panggung global. Indonesia telah menjadi salah satu 

negara berkembang terbesar di Asia Pasifik berpendapatan menengah dan menerima 

pengakuan dunia atas iklim demokrasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai institusi internasional yang 

memungkinkan Indonesia untuk memperoleh posisi tawar tinggi, seperti kerangka 

regional ASEAN dan G-20. Sebagai negara yang memiliki citra emerging economic and 

democracy (negara demokrasi yang ekonominya tengah berkembang pesat), Indonesia 

memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus memperbaiki tata kelola pemerintahan 

                                                           
7 Sekretariat Nasional OGI, “Open Government Indonesia Self-Assessment Report 2014”, dipublikasikan pada 30 April 
2015, hlm. 17 
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– tidak hanya tanggung jawab internal bagi warga negara, tetapi juga tanggung jawab 

moral untuk memberikan panutan sebagai pemimpin demokratisasi wilayah Asia 

Tenggara dan salah satu pemain kunci dalam percaturan politik dunia. Dengan tata 

kelola pemerintahan yang lebih baik dan terbuka, Indonesia dapat mendorong 

peningkatan layanan publik, perbaikan integritas aparatur pemerintah, hingga 

pengefektifan tata kelola sumber daya publik yang pada akhirnya akan menjadi fondasi 

untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Perbaikan menuju 

pemerintahan yang lebih terbuka sebenarnya telah dimulai sebelum Indonesia 

bergabung dalam inisiatif OGP. Berikut akan  dipaparkan mengenai perjalanan 

keterbukaan informasi publik di Indonesia. 

2.1.1.a. Perjalanan Keterbukaan Informasi Pubik di Indonesia 

Hak untuk tahu dan kebebasan memperoleh informasi saat ini semakin 

sering digaungkan, baik oleh masyarakat sipil yang terus-menerus melakukan 

advokasi, maupun pemerintah yang meskipun perlahan, semakin menyadari 

kewajibannya untuk membuka diri dan memenuhi hak tersebut. Seperti yang 

dijelaskan pada awal sub-bab, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan 

konstitusional terkait pengakuan pentingnya hak atas informasi yang melekat 

pada setiap negara, dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Semangat mendorong 

keterbukaan dan pemenuhan hak atas informasi tersebut secara tidak langsung 

sebenarnya dituangkan pula dalam beberapa peraturan perundangan nasional, di 

antaranya: 

- Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

- Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers 

- Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran 

- Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 

- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (dalam 

konteks informasi publik sebagai bagian dari hak asasi) 

Meskipun demikian, sebagian besar peraturan perundangan tersebut hanya 

mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlunya keterbukaan informasi; belum 

mengatur secara rinci siapa yang berkewajiban membuka informasinya pada 

publik, apa saja informasi yang bersifat terbuka, dan informasi yang dikecualikan. 
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Hal lain yang tak kalah penting ialah perlunya mengatur mekanisme penyelesaian 

sengketa informasi dan penetapan lembaga independen yang menyelesaikan 

sengketa informasi. 

Dalam upaya mewujudkan peraturan perundangan yang khusus 

mengatur keterbukaan secara rinci tersebut, masyarakat sipil memiliki peran yang 

sangat penting. Inisiatif rancangan Undang-Undang tersebut bukan lahir dari DPR 

ataupun eksekutif, melainkan hasil dorongan masyarakat sipil yang tergabung 

dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI), 

yang saat ini berganti nama menjadi Freedom of Information Network Indonesia 

(FoINI). Koalisi tersebut terdiri dari beberapa OMS dan anggota perorangan, yakni 

PATTIRO, IPC, ICEL, ICW, Seknas FITRA, IBC, TII, YAPPIKA, Perludem, MTI, AJI 

Indonesia, dan Perkumpulan INISIATIF. Sejak tahun 2001, koalisi tersebut terus-

menerus berupaya mendorong dan mengajukan Rancangan UU tentang 

Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Usaha tersebut tidak sia-sia, 

karena akhirnya pada Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI yang dilaksanakan 

Februari 2001, disetujui pembentukan Panitia Kerja. Hingga pada Oktober 2001, 

draft yang diaukan disepakati sebagai usul inisiatif DPR.8 Sejak saat itulah 

pembahasan RUU KMIP mulai dilakukan. Melalui pembahasan yang panjang 

selama beberapa tahun termasuk perubahan nama, Pemerintah dan DPR akhirnya 

setuju untuk mengesahkan RUU Keterbukaan Informasi Publik menjadi Undang-

Undang. Hingga akhirnya pada 30 April 2008, UU nomor 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Presiden, dan mulai berlaku dua 

tahun setelahnya.  

Beberapa pengaturan pokok yang terkandung dalam UU KIP, antara lain: 

1) Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik; 2) Setiap 

informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik; 3) Informasi 

publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak atau tidak 

permanen; 4) Setiap infrmasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat 

                                                           
8 Berdasarkan temuan penulis dalam: 

- Wawancara dengan Tulus Subardjono, Direktur Komunikasi Publik, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik 
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 10 Oktober 2015 di Gedung C 
Kementerian Kominfo, Jakarta 

- Pemaparan peserta diskusi Focus Group Discussion pada 21 Agustus 2015 di BAPPENAS 
- TIFA Foundation, Independent Report: Implementation of Open Government Partnership in Indonesia 2011-

2012, (Jakarta, 2012), hlm. 4 
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waktu, biaya ringan dan cara sederhana; 5) Informasi publik bersifat proaktif; 6) 

Informasi publik harus bersifat utuh, akurat dan dapat dipercaya; 7) Penyelesaian 

sengketa secara cepat, murah, kompeten dan independen; serta 8) Ancaman 

pidana bagi penghambat informasi. 

Selain itu, UU KIP 14/2008 juga mengamanatkan terbentuknya Komisi 

Informasi Pusat (KIP). KIP pertama kali bekerja pada 1 Mei 2010, berdasarkan 

ketentuan pelaksanaan UU KIP yang mensyaratkan implementasi 2 tahun setelah 

diundangkan oleh Pemerintah. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi 

Pusat (KIP) yang berkedudukan di Ibukota Negara, KI Provinsi yqang 

berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan jika dibutuhkan KI Kabupaten/Kota yang 

berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Sehingga secara umum, terbitnya UU 

tersebut merupakan era baru bagi pemerintahan Indonesia yang terbuka. 

2.1.1.b. OGI-2011: Keterlibatan Indonesia dalam Open Government 

Partnership dan Berdirinya Open Government Indonesia 

Momentum perbaikan menuju pemerintahan yang lebih terbuka semakin 

diperkuat dengan komitmen Presiden yang menjabat kala itu – Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) di kancah internasional. Pada 20 September 2011, Presiden 

Amerika Serikat Barack Obama dan Presden Brazil Dilma Rousseff mensponsori 

pertemuan 8 kepala negara (Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Indonesia, Inggris, 

Meksiko, Norwegia dan Afrika Selatan) di Hotel Waldorf-Astoria New York untuk 

meluncurkan Open Government Declaration, yang menandai berdirinya inisiatif 

multilateral Open Government Partnership. Inisiatif tersebut bertujuan untuk 

mengajak peran multi-aktor – pemerintah, masyarakt sipil dan sektor swasta 

untuk mempromosikan transparani, meningkatkan partisipasi publik, 

memberantas korupsi dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat 

pemerintahan. Sejak itulah pemerintah Indonesia secara resmi menjadi salah satu 

pendiri inisiatif tersebut, dan berkomitmen untuk meningkatkan usahanya 

menuju pemerintahan yang lebih terbuka. Sebelumnya, sejak Januari 2011 telah 

diadakan beberapa kali pertemuan yang dilakukan 8 negara pendiri untuk 

membahas Open Government Declaration. 
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Delapan negara pendiri tersebut kemudian berkomitmen untuk 

merumuskan Action Plan (Rencana Aksi) di negaranya masing-masing, yang 

dirumuskan dan diimplementasikan melalui konsultasi berkala bersama dengan 

berbagai elemen, termasuk masyarakat. Secara struktural, delapan negara pendiri 

kemudian bertindak sebagai Steering Committe, bersama dengan beberapa NGO 

internasional. Kepemimpinan dilakukan secara bergantian antar steering 

committee, dengan struktur Chair dan Co-Chair dalam periode satu tahun. Pada 

tahun pertama, Amerika Serikat bertindak sebagai Chair, dan Brazil sebagai Co-

Chair. Prasyarat bergabungnya suatu negara dalam OGP ialah ikut mendukung 

Open Government Declaration, dan memenuhi standar Eligibility Criteria yang 

terdiri dari 4 poin beserta alat ukurnya, yaitu: 

1) Fiscal Transparency (Transparansi Fiskal) 

Measurement: Indeks Open Budget Survey 

2) Access to Information (Akses terhadap Informasi) 

Measurement: Adanya hukum/aturan khusus terkait Keterbukaan Informasi 

3) Public Officials Asset Disclosure (Keterbukaan Aset Pejabat Publik) 

Measurement: Indeks Public Officials Financial Disclosure oleh World Bank 

4) Citizen Engagement (Pelibatan Masyarakat Sipil) 

Measurement: Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index kategori Civil 

Liberties 

Keempat kriteria tersebut yang dijadikan sebagai standar eligibility (kelayakan) 

suatu negara untuk dapat bergabung dalam OGP. Pengukuran dilakukan 

berdasarkan performa negara di 4 kriteria tersebut, dengan skor maksimal 16 

(skor maksimal 4 untuk masing-masing kategori). Namun jika negara tersebut 

tidak termasuk dalam salah satu pengukuran di atas, (misalnya Namibia tidak 

masuk dalam pengukuran Open Budget Survey), maka skor maksimal yang 

dibutuhkan ialah 12. Negara yang memperoleh 75% dari skor maksimal (12 poin 

dari skor maksimal 16, atau 9 poin dari skor maksimal 12), maka ia akan eligible 

(layak) bergabung dalam OGP.9 Pada tahun 2012, OGP merilis daftar eligibility 

score negara-negara di dunia, untuk memperlihatkan negara apa saja yang sudah 

                                                           
9 Open Government Partnership, “Eligibility Criteria” (http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-
criteria) diakses pada 1 Desember 2015 pukul 11.27 WIB 

http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria
http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria
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layak untuk bergabung, sebagai bagian dari strategi untuk menjaring lebih banyak 

member states (negara anggota), sekaligus mendorong negara lain untuk 

meningkatkan performa dalam keterbukaan. 

  Kemudian untuk melaksanakan komitmen pada keterbukaan yang telah 

dibangun dalam kerangka global OGP, secara nasional digerakkanlah inisiatif Open 

Government Indonesia (OGI) dengan tiga pilar utama: Transparansi, Partisipasi 

dan Inovasi. OGI digerakkan oleh Tim Inti, terdiri dari beberapa wakil 

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), difasilitasi oleh 

Sekretariat OGI di bawah UKP-PPP – struktur koordinasi ini secara lebih lengkap 

akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya. 

 Berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan, berikut ialah gambaran 

linimasa yang menunjukkan perjalanan keterbukaan informasi publik di Indonesia 

hingga terbentuknya OGI di tahun 2011: 

 

 

 

  

 
2004 

DESENTRALISASI 

Memperkuat peran daerah dalam menentukan arah pembangunan 

 1998 
REFORMASI 

Membuka pintu bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik 

 2001 
RUU KMIP 

Keberhasilan masyarakat sipil mendorong pembahasan Rancangan UU 
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 

 2008 
UU KIP 14/2008 

Menjamin dan mewajibkan keterbukaan informasi publik 
 

 
 

 

2011 

OPEN GOVERNMENT INDONESIA 

Mendorong transparansi, inovasi dan 
partisipasi publik dalam pengelolaan 

pemerintahan 

 
 

 
 

 

2011 

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 

Ikut mempromosikan good 
governance dalam mendorong 

demokrasi global 

 
 

  

Gambar 2.1. Linimasa Tonggak Keterbukaan Pemerintah Hingga Terbentuknya OGI 
Sumber: Penulis 
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Pada tahun 2011, OGI yang baru terbentuk masih berada dalam tahap 

persiapan, baru memulai gerakan untuk menerapkan OGI di tataran pemerintahan 

dan mulai mensosialisasikannya secara bertahap pada masyarakat. Secara umum, 

tahun ini merupakan masa-masa awal penerapan, merumuskan arah dan desain 

kelembagaan OGI. Pada tahun 2011 ini dirumuskan 3 tahapan besar dalam 

penerapan OGI, yaitu  Implementasi, Strategi Eksekusi dan Monitoring Evaluasi. 

1) Tahapan Implementasi 

Implementasi OGI dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan 

berbagai hal, diantaranya pola manajemen perubahan (change management), 

siklus politik (Pemilu), kapasitas institusi dalam memahami dan mengeksekusi 

open government, serta kapasitas pemahaman dan dukungan dari 

masyarakat.10 Tahapan ini terdiri dari 2 fase: (1) Fase Terobosan dan (2) Fase 

Pemutakhiran. Fase terobosan dibagi ke dalam 4 tahun kerja (2011-2014) 

yang masing-masing memiliki penekanan dan target yang berbeda. sementara 

Fase Pemutakhiran ialah tahun 2015 ke atas. Berikut gambaran arah dan 

tahapan implementasi OGI dalam fase terobosan: 

Gambar 2.2. Arah dan Tahapan Implementasi OGI Fase Terobosan (2011 – 2014) 
Sumber: UKP-PPP (2012)11 

                                                           
10 Sekretariat OGI, “Arah dan Desain Kebijakan OGI” (Jakarta: UKP-PPP, 2012) 
11 UKP-PPP, “Open Government di Kalimantan Tengah, Sudah Saatnyakah?” dalam Diskusi Pilot Project Open 
Government (Palangkaraya, 12 Juni 2012) 
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2) Strategi Eksekusi 

Strategi eksekusi dilakukan melalui perumusan Rencana Aksi, yang digolongan 

ke dalam tiga trek dan disebut sebagai Triple Track Strategy (Strategi Tiga 

Trek), yakni: 

Tabel 2.1. Strategi Tiga Trek OGI yang Dikembangkan Tahun 2011 

Trek 1 

Penguatan dan Percepatan Program Berjalan 

Memperkuat program yang tengah berjalan atau sudah tercantum dalam Inpres 
(misalnya pada tahun 2011, fokusnya ialah Inpres 9/2011 tentang Rencana Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) 

Trek 2 

Pengembangan Portal Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik 

Upaya untuk menciptakan kendaraan atau enabler bagi transparansi di era teknologi 
informasi 

Trek 3 

Inisiatif Baru 

Inisiatif tambahan dan pilot project yang melibatkan Pemerintah Daerah dan K/L. 
Keberhasilan dari pilot project ini nantinya akan direplikasi ke tempat-tempat lain 
pada tahun-tahun berikutnya 

Sumber: Penulis, diolah dari UKP-PPP (2012)12 

3) Monitoring dan Evaluasi 

Tahapan ini dilakukan oleh: Pemerintah sendiri melalui GSAR, OMS melalui 

Laporan Independen, serta lembaga evaluasi khusus yang dibentuk open 

government melalui mekanisme IRM (Independent Report Mechanism). 

Kemudian seperti yang telah disebutkan, tahun 2011 merupakan masa awal 

pembentukan dan perumusan grand design OGI untuk dapat dijalankan pada 

tahun-tahun berikutnya. Pada masa persiapan ini, Presiden SBY beberapa kali 

mengeluarkan pernyataan terkait perubahan masyarakat di era informasi dan 

pentingnya transparansi. Salah satunya dikemukakan dalam pidatonya di ASEAN 

Supreme Audit Institutions Summit di Bali, 16 November 2011,  

“Masyarakat telah berubah. Masyarakat kini lebih tahu, responsif, dan 

kritis akan haknya, serta lebih berkemauan untuk berpartisipasi dalam 

pemerintahan, lebih dari sebelumnya. Kita harus memusatkan diri pada 

masyarakat, menerima bahwa aliran informasi yang lebih besar dan cepat 

menjadikan transparansi tidak lagi menjadi pilihan, tapi keharusan.”13 

                                                           
12 Op.Cit., Sekretariat OGI, “Arah dan Desain Kebijakan OGI” (Jakarta: UKP-PPP, 2012) 
13 Sekretariat OGI, “Kemajuan Open Government Indonesia dan Berita” (http://opengovindonesia.org/hello-world/) 
diakses pada 1 Desember 2015 pukul 16.01WIB 

http://opengovindonesia.org/hello-world/
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Karena itulah, OGI menjadi salah satu program prioritas pemerintah sejak 

2011 yang terus dikembangkan di tahun-tahun berikutnya. Secara singkat, 

dinamika perjalanan OGI selama tahun 2011 dapat dilihat pada linimasa 

berikut:  

Gambar 2.3. Linimasa Perjalanan OGI selama Tahun 2011 
Sumber: Penulis, diolah dari UKP-PPP (2012)14 

 

2.1.1.c. OGI-2012: Periode Pertama Implementasi Rencana Aksi 

Tahun 2012 menjadi periode pertama OGI menjalankan dan meluncurkan 

Rencana Aksi Indonesia, yang perumusannya dilakukan sejak tahun 2011. Tahun 

2012 juga merupakan tahun penetapan fondasi, pelaksanaan percepatan inisiatif 

yang ada, dan penciptaan terobosan baru. Pada tahun ini terbentuk 38 Rencana 

Aksi, yang dirumuskan dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku 

kepentingan yang mewakili Kementerian/Lembaga, sektor swasta dan BUMN, 

serta akademisi dan masyarakat sipil. Perumusan dilakukan melalui kerangkaian 

Focus Group Discussion (FGD), berbagai workshop  (baik workshop terbatas 

                                                           
14 Sekretariat OGI, “Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia tahun 2012 – Open Government Indonesia: Era 
Baru Keterbukaan Pemerintah”, (Jakarta: April 2013), hlm. 20 
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maupun gabungan pada tingkat nasional), serta rapat-rapat teknis dimana 

Rencana Aksi ini dirumuskan, dibahas, serta direvisi secara bersama-sama. 

Sebagai masukan awal dari Rencana Aksi OGI, telah diselenggarakan 31 

kali FGD di berbagai lokasi di seluruh Indonesia untuk mengetahui ketertarikan 

masyarakat dari berbagai lapisan tentang arti keterbukaan, manfaat keterbukaan, 

dan apa yang diharapkan masyarakat dengan memiliki pemerintahan yang 

terbuka dan masyarakat yang sadar keterbukaan. Hal ini juga dilakukan sebagai 

bentuk awal sosialisasi tentang era baru keterbukaan pemerintah.  

Sementara dalam pelaksanaannya, setiap lembaga publik diberikan 

kesempatan untuk menyusun rencana implementasi keterbukaan di lembaganya 

masing-masing, yang kemudian dibahas bersama dalam kelompok FGD di forum 

konsultasi publik untuk menghasilkan draft Rencana Aksi OGI. Selanjutnya, draft 

Rencana Aksi kembali dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan (proses 

penajaman) untuk menghasilkan Rencana Aksi OGI yang bersifat final. Alhasil, 

sebagai bukti nyata atas semangat perubahan ini, Rencana Aksi yang awalnya 

berjumlah hanya 11 aktivitas berkembang menjadi 38 aktivitas. 

Berdasarkan Strategi Tiga Trek yang telah dikembangkan sejak tahun 

2011 dan dijelaskan pada uraian sebelumnya, progress Rencana Aksi tersebut 

dikelompokkan ke dalam masing-masing trek, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Pelaksanaan Rencana Aksi 2012 Sesuai Strategi Tiga Trek 

TREK FOKUS RENCANA AKSI 

1 
Penguatan dan percepatan 
program berjalan 

Mempercepat implementasi UU KIP 

Pelaksanaan Inpres 

2 
Pengembangan portal 
keterbukaan informasi dan 
partisipasi pubik 

SatuLayanan.id 
(Portal layanan publik) 

SatuPemerintah.net 
(Portal transparansi Badan Publik) 

Satu Peta 
(Portal peta terintegrasi) 

3 Inisiatif baru 

Pilot Project Open Government di 3 Daerah 

Inovasi 
LAPOR! 

Kompetisi Layanan Publik 

Sumber: Penulis, diolah dari Sekretariat OGI15 

                                                           
15 Ibid.,hlm. 6 
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Seluruh Rencana Aksi tahun 2012 disusun untuk menyasar 3 dari 5 

Tantangan Utama OGP, yakni: 1) Meningkatkan layanan publik; 2) Meningkatkan 

integritas aparatur pemerintah; serta 3) Manajemen sumber daya publik yang 

lebih efektif dan transparan. Lebih jauh lagi terkait hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan Rencana Aksi sesuai Strategi Tiga Trek, berikut penjelasannya: 

- Trek 1 – Penguatan dan Percepatan Program Berjalan 

Seperti yang disebutkan dalam tabel sebelumnya, penguatan dan percepatan 

program berjalan diimplementasikan dengan cara mendorong percepatan 

implementasi UU KIP dan Inpres. Sebagai hasilnya, telah terbentuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Kementerian pusat.16 

Selain itu juga telah terbentuk Komisi Informasi (KI Provinsi) di 19 Provinsi 

seluruh Indonesia. 

- Trek 2 – Pengembangan Portal Informasi Publik 

Selama tahun 2012, OGI berhasil membangun dua buah portal yaitu 

SatuLayanan.id yang merupakan portal informasi layanan publik dan 

SatuPemerintah.net yang merupakan portal informasi anggaran dan kinerja 

pemerintah. Sementara portal Satu Peta masih dalam tahap pengembangan. 

- Trek 3 – Inisiatif Baru 

Inisiatif baru yang didorong selama tahun 2012 ialah Pilot Project dan 

beberapa inovasi lainnya untuk mendorong keterbukaan. Pilot Project 

dilaksanakan 3 daerah, yaitu Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu dan 

Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu hasil dari proyek percontohan ini 

ialah telah terpublikasinya laporan keuangan di Kota Ambon di websitenya. 

Sementara inovasi lainnya ialah Kompetisi Layanan Publik Open Government 

(Melibatkan 34 K/L dan mengikutsertakan 62 unit layanan publik, 

dilaksanakan April – Agustus 2012) dan LAPOR! (Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat). 

Selain itu, Indonesia juga memperoleh peningkatan dalam keterbukaan 

anggaran. Hal ini dibuktikan oleh survey Open Budget Index (OBI) yang dilakukan 

setiap dua tahun sekali, dimana Indonesia berhasil meningkatkan indeks dari 51 

                                                           
16 Wawancara dengan Tulus Subardjono, Direktur Komunikasi Publik, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik 
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 10 Oktober 2015 di Gedung C Kementerian 
Kominfo, Jakarta 
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di tahun 2010, menjadi 62 di tahun 2012. Skor tersebut menempatkan Indonesia 

pada peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-3 di Asia. 

Komitmen pemerintah Indonesia pada Open Government selama tahun 

2012 ini kembali ditunjukkan oleh pernyataan Presiden SBY pada pidato 

kenegaraan, “Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam 

pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. 

Inilah esensi Open Government”.17 Pada tahun ini pula, OGI telah berhasil 

memperoleh dukungan dan menjalin berbagai kerjasama sinergis dengan 

berbagai sektor, antara lain organisasi multilateral dan donor (World Bank, Ford 

Foundation), Perguruan Tinggi dan mahasiswa, sektor swasta serta individual. 

Secara umum, masa implementasi dan berbagai capaian OGI tahun 2012 

menjadi tonggak penting dalam upaya keterbukaan Pemerintah Indonesia. 

Dinamika perjalanan OGI selama tahun 2011 dapat dilihat pada linimasa berikut: 

Gambar 2.4. Linimasa Perjalanan OGI selama Tahun 2012 
Sumber: Penulis, diolah dari Sekretariat OGI18  

                                                           
17 Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden 2009-2014), dalam Pidato Kenegaraan di MPR RI menyambut Hari 
Kemerdekaan, Jakarta, 16 Agustus 2012 
18 Op.Cit., Sekretariat OGI, hlm. 20 
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2.1.1.d. OGI-2013: Periode Kedua Implementasi Rencana Aksi - Mendorong 

Partisipasi dan Meningkatkan Kolaborasi 

Tahun 2013 ialah periode kedua OGI mengeluarkan dan menjalankan 

Rencana Aksi sebagai komitmen Indonesia pada OGP. Rencana Aksi OGI 2013 

ditujukan untuk menjawab 4 dari 5 Tantangan Utama OGP, yaitu: 1) Peningkatan 

layanan publik; 2) Peningkatan integritas aparatur pemerintah; 3) Manajemen 

sumber daya publik yang efektif dan transparan; serta 4) Peningkatan 

akuntabilitas sektor swasta.19 Rencana Aksi yang tersusun pada tahun ini 

berjumlah21, yang merinci komitmen open government yang telah dilakukan oleh 

pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. Seluruh Renaksi tersebut dikelompokkan dalam 3 kelompok yang 

memiliki fokus dan dinamika tantangan berbeda, namun saling berkaitan dan 

saling melengkapi. Pembagian kelompok struktur rencana aksi OGI 2013 seperti 

dibawah ini: 

Tabel 2.3. Pengelompokkan Rencana Aksi 2013 dalam 3 Area Strategis 

KELOMPOK SASARAN TIPE KEGIATAN AREA PENGEMBANGAN 

1 
Layanan publik yang rawan 
pungutan liar 

Pendidikan Kependudukan 

Akta pernikahan, haji SAMSAT 

2 
Layanan investasi dan usaha 
yang rawan korupsi 

Perizinan usaha Pertahanan 

Sumber daya alam Anggaran 

3 
Infrastruktur 
Open Government 

PPID Pemerintah Daerah dan perangkatnya 

Pilot Project (Open School, Open Budget) 

Sumber: Penulis, diolah dari Sekretariat OGI20 

Sama halnya dengan tahun sebelumnya, perumusan Rencana Aksi pada 

tahun 2013 ini melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan 

yang mewakili K/L, sektor swasta dan BUMN, serta akademisi dan 

masyarakat sipil. Pertimbangan penyusunannya berasal dari evaluasi 

berbagai pihak, termasuk dari hasil penilaian IRM, Laporan Independen OMS 

Indonesia, serta konsultasi dengan BCG (Boston Consulting Group). Rencana 

Aksi tahun 2013 juga berpijak pada harapan pemangku kepentingan, 

                                                           
19 Sekretariat OGI, Laporan Implementasi Gerakan OGI 2013, (Jakarta, 2014), hlm. 3    
20 Ibid., hlm. 5 
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dijalankan dengan berbasis pada Inpres 1 tahun 2013 tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Kemudahan Berusaha (Ease of 

Business) di Indonesia. 

Kemudian di tahun 2013 ini, untuk meningkatkan transparansi dan 

partisipasi pemerintah serta publik, Tim OGI memiliki empat inovasi utama. 

Inovasi yang dimaksud menyasar pada peningkatkan kesadaran dan 

partisipasi dari masyarakat, terutama pemuda Indonesia mengenai Open 

Government Indonesia melalui program: 1) E-Transparency Award; 2) LAPOR! 

di daerah; 3) Model Open Government Partnership (MOGP); dan 4) Kontes 

Inovasi SOLUSIMU. Berikut ialah deskripsi singkat masing-masing inovasi: 

Gambar 2.5. Empat Inovasi Utama OGI di Tahun 2013 
Sumber: Penulis, diolah dari Sekretariat OGI21 

Keempat inovasi-inovasi tersebut menyasar masyarakat yang lebih luas dan 

strategis, terutama pemuda melalui MOGP. Selain itu, di tahun 2013 OGI juga 

berupaya aktif menjalin kolaborasi dengan pihak luar pemerintah, diantaranya: 1) 

NGO Internasional (International Budget Partnership) dalam meluncurkan indeks 

keterbukaan anggaran di ASEAN; 2) Perguruan Tinggi dalam menjalankan 

roadshow dan pengenalan MOGP; 3) Sektor Swasta (BCG dan Microsoft); 4) 

Pemuda (peserta MOGP); dan 5) Masyarakat luas (peserta kontes inovasi 

solusimu). 

                                                           
21 Ibid., hal. 14 
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  Selain itu, pada tahun 2013 – seperti yang telah dijelaskan sebelumnya – 

salah satu fokus area kegiatan ialah Infrastruktur Implementasi Open Government 

Indonesia. Hal itu diwujudkan salah satunya melalui perbaikan kelembagaan 

layanan informasi, baik di Pusat maupun Daerah. Berikut ialah Rencana Aksi dan 

hasil yang diperoleh dari upaya percepatan pembentukan PPID baik di pusat 

maupun daerah: 

Tabel 2.4. Upaya Mendorong Perbaikan Kelembagaan Layanan Informasi 

 RENCANA AKSI IMPLEMENTASI HASIL 

PEMERINTAH 

PUSAT 

Operasional layanan informasi 

Badan Publik lingkup 

Pemerintah Pusat melalui 

pembentukan PPID Badan 

Publik dan perangkatnya 

Terbentuk PPID Badan 

Publik, SOP layanan 

informasi, dan daftar 

informasi publik di 70 

LPNK 

Baru tercapai di 36 

LPNK 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Mendorong percepatan 

pembentukan operasional 

layanan informasi lingkup 

Pemerintah Daerah melalui 

pembentukan PPID Daerah dan 

perangkatnya 

Mendorong lahir dan 

terbitnya beberapa 

instrumen untuk 

mendorong 

pembentukan PPID di 

Daerah 

Mempercepat 

pendirian PPID di: 

- 28 Provinsi 

- 196 Kabupaten 

- 60 Kota 

Sumber: Penulis, diolah dari Sekretariat OGI22 

Lebih jauh lagi, berikut ialah instrumen-instrumen yang berhasil didorong 

penyelesaiannya terkait pembentukan PPID di Pemerintah Daerah: 

 Mendorong lahir dan terkirimnya Radiogram atau Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri no. 061/3253/SJ pada 21 Juni 2013 untuk mendorong percepatan dan 

evaluasi pembentukan PPID di Pemerintah Daerah yang disertai Buku 

Panduan Pembentukan dan Operasional PPID 

 Terbitnya SK Tim Asistensi dan Supervisi pembentukan PPID Pemerintah 

Daerah 

 Tersusunnya strategi dan rencana kerja, serta evaluasi pembentukan PPID 

Pemerintah Daerah 

 Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPID Pemerintah 

Daerah 

                                                           
22 Ibid., hlm. 9 
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Secara umum, perkembangan gerakan OGI selama tahun 2013 berjalan 

menggembirakan, dimana hal ini turut didukung dengan posisi Indonesia di OGP 

yang mulai beralih dari Co-Chair (Lead-Chair Inggris) menjadi Lead-Chair (Co-

Chair Meksiko) pada Oktober 2013. Prestasi lain yang diperoleh OGI pada tahun 

2013 salah satunya ialah pencapaian portal informasi layanan publik 

SatuLayanan.id yang terpilih sebagai pemenang BUBU Awards untuk kategori 

website pemerintah. Terkait tingkat ketercapaian Renaksi, ada peningkatan dari 

tahun sebelumnya – di tahun 2012, terdapat 38 Renaksi dengan tingkat 

ketercapaian 76,6%; sementara di tahun 2013, telah tercapai 85,7% dari 21 

Renaksi yang dibuat. Dinamika perjalanan OGI di tahun 2013 dapat dilihat pada 

linimasa berikut: 

Gambar 2.6. Linimasa Perjalanan OGI selama Tahun 2013 

Sumber: Penulis, diolah dari Sekretariat OGI23  

                                                           
23 Op.Cit., Sekretariat OGI, hlm.17 
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2.1.1.e. OGI-2014: Masa Kepemimpinan Indonesia di OGP dan Transisi 

Pemerintahan di dalam Negeri 

Tahun 2014 adalah tahun bersejarah dalam partisipasi Indonesia dalam 

Open Government Partnership (OGP), karena menjalankan peran sebagai Lead-

Chair (Ketua Pemerintah) OGP. Sebagai Ketua, Indonesia mengemban tugas 

penting di dalam menentukan prioritas selama satu tahun dan memantapkan 

pelaksanaan visi misi OGP sebagai sebuah organisasi multilateral global. 

Sementara dalam konteks internal, selama tahun 2014 kegiatan kunci 

Pemerintah Indonesia ialah perumusan Renaksi 2014-2015 yang berlangsung 

sekitar 6 bulan, dari Desember 2013 hingga Mei 2014. Berbeda dengan Renaksi di 

tahun-tahun sebelumnya, Renaksi ketiga ini memiliki rentang waktu dua tahun 

(2014-2015), untuk merespon perubahan kebijakan OGP skala global, agar setiap 

negara anggota memiliki waktu lebih panjang untuk merencanakan dan 

melaksanakan komitmen nasional yang mereka buat masing-masing. Renaksi 

tahun 2014-2015 ini menekankan pada proses pelibatan masyarakat yang lebih 

intensif dibandingkan tahun sebelumnya. Mitra K/L yang turut serta dilibatkan 

dalam perumusan Renaksi tahun ini juga berjumlah dua kali lipat lebih banyak, 

dengan tujuan dapat menyebarluaskan semangat dan praktik keterbukaan di lebih 

banyak instansi pemerintah. Dua komitmen unggulan yang menjadi terobosan 

dalam Renaksi 2014-2015 meliputi inisiatif Portal Open Data sebagai 

pengejawantahan UU 14/2008, dan pengembangan LAPOR! sebagai 

pengejawantahan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.  

Tabel 2.5 Fokus Komitmen Rencana Aksi 2014-2015 

Kelompok 1 2 3 4 

Tipe 
Komitmen 

Penguatan 
infrastruktur 
kelembagaan 
dalam mendorong 
transparansi, 
partisipasi publik, 
dan pelayanan 
publik 

Mendorong 
peningkatan 
kualitas 
transparansi, 
partisipasi publik, 
dan pelayanan di 
area layanan dasar 
masayarakat 

Mendorong 
peningkatan 
kualitas 
transparansi, 
partisipasi publik 
dan pelayanan di 
area rawan 
korupsi 

Mendorong 
peningkatan 
kualitas 
transparansi, 
partisipasi publik 
dan pelayanan di 
area yang menjadi 
perhatian utama 
publik 

Sumber: Penulis, diolah dari Sekretariat OGI24 

                                                           
24 Sekretariat OGI, Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia Tahun 2014”, (Jakarta: 30 April 2015), hlm. 10 
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Dua komitmen unggulan pada tahun 2014 ini, seperti yang telah 

dijelaskan di atas ialah inisiatif Open Data dan pengembangan saluran aspirasi dan 

pengaduan publik. Inisiatif Open Data secara resmi diluncurkan pada September 

2014, dimana hingga saat ini telah tersedia 1.000 data set dari 26 K/L dan Pemda 

yang telah terhubung. Prestasi Indonesia dalam bidang ini, ialah peningkatan yang 

signifikan (bertambah 16 poin) daam Open Data Barometer 2015, termasuk yang 

paling progresif dibandingkan dengan 86 negara peserta survey ODB lainnya.25 

Sementara komitmen kedua, LAPOR! telah diluncurkan sejak 2012 dan 

hingga 2014 telah terhubung dengan 33 Kementerian, 4 Lembaga Negara, 46 

BUMN, dan 5 Pemerintah Daerah. Guna mendorong pemanfaatan sistem 

pengelolaan pengaduan pelayanan dalam tingkat nasional, di tahun 2014 UKP-PPP 

bekerja sama dengan KemenPAN-RB telah menyetujui Roadmap Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N (National Complaint 

Handling System). SP4N mewajibkan seluruh instansi pemerintah, termasuk 

Pemda untuk terhubung ke LAPOR! dalam waktu 5 tahun ke depan.26 Dalam 

pemanfaatannya, Ombudsman sebagai pengawas akan menyelesaikan pengaduan-

pengaduan yang berdampak pada hukum, sementara Pemerintah dapat 

memanfaatkan pengaduan-pengaduan tersebut untuk monitoring dan evaluasi. 

Terkait keketuaan di OGP, Indonesia memiliki 3 visi-misi utama selama 

menjalankan perannya, yakni: 1) Memperkuat fondasi OGP sebagai organisasi 

global; 2) Memperluas jangkauan OGP di kawasan Asia Pasifik; dan 3) 

Memperkuat implementasi komitmen OGP di Indonesia.27 Di akhir keketuaan 

Indonesia, setidaknya ada 4 capaian utama yang diperoleh, yakni: 

a) Diluncurkannya Strategi OGP 2015-2018 sebagai panduan dalam 

mengembangkan OGP sebagai organisasi berskala global yang dapat 

membawa dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 

global.28 

                                                           
25 Open Data Barometer adalah sebuah indeks yang dikelola oleh World Wide Web Foundation untuk mempelajari 
dampak dan kegunaan inisiatif open data di seluruh dunia. Open Data Barometer pertama kali diluncurkan tahun 
2013, dan saat ini sudah memasuki edisi kedua (diluncurkan pada Januari 2015). 
26 Berdasarkan penuturan R. Dwiyoga Prabowo Soediarto, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan 
Evaluasi Program Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam 
Focus Group Discussion pada 21 Agustus 2015 di Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta 
27 Ibid., hlm. 4 
28 OGP Steering Committee, Open Government Partnership: Four Year Strategy 2015-2018, hlm. 4-42. 
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b) Selama memimpin, Indonesia mengadakan 3 kegiatan berskala regional dan 

global untuk memperluas jangkauan dan pengenalan publik internasional 

terhadap OGP, yakni: 

 OGP Asia Pacific Regional Conference (Konferensi Regional Asia Pasifik 

OGP), 6-7 Mei 2014 di Bali 

 OGP High-Level Event (Pertemuan Tingkat Tinggi OGP) di sela-sela Sidang 

Umum PBB ke-69, 24 September 2014 di New York29 

 OGP Roadshow Asia Pacific (Phnom Penh, Malaysia, Port Moresby dan 

Yangon) selama Oktober 2014 – Januari 2015 

c) Pengarusutamaan prinsip dan nilai-nilai OGP dalam Open Working Group on 

Sustainable Development Goals (OWG on SDGs) sebagai salah satu forum 

dalam pembentukan Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. 

d) Keberhasilan Indonesia mengajak ADB (Asian Development Bank) 

berkomitmen dan melakukan MoU dengan OGP untuk memperluas 

keanggotaan.30 

e) Pelaksanaan komitmen Indonesia di dalam menjalankan praktek-praktek 

pemerintahan yang terbuka di dalam negeri. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, implementasi OGI pada tahun ini 

menjadi perhatian global karena merupakan tahun kepemimpinan Indonesia di 

OGP. Namun pada saat yang bersamaan, secara internal Indonesia juga tengah 

mengalami proses transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono ke Presiden yang baru terpilih di tahun itu dan menjabat mulai 

Oktober 2014, Joko Widodo. 

Terlebih, Pemerintahan Joko Widodo membawa beberapa perubahan 

dalam struktur kabinet pemerintahan Indonesia, antara lain meleburkan fungsi 

dan struktur UKP-PPP yang selama ini berperan mengkoordinasikan seluruh 

program OGI sebagai sekretariat atau responsible agency OGP di Indonesia ke 

dalam jajaran kabinet. Meskipun melewati fase yang cukup kritis dalam sebuah 

pemerintahan seperti Pemilu dan transisi kepemimpinan, inisiatif OGI tetap 

bergulir secara nasional dan menghasilkan momentum positif.  

                                                           
29 OGP, “OGP High-Level Event at the UN - September 24, 2014” 
(http://www.opengovpartnership.org/node/5626#sthash.PtLj0G4Q.dpuf), diakses pada 4 Desember 2015 
30 Wawancara dengan Sugeng Bahagijo, Executive Director INFID pada 1 September 2015 di Sekretariat INFID, Jakarta 

http://www.opengovpartnership.org/node/5626#sthash.PtLj0G4Q.dpuf
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2.1.2. Dinamika dan Perkembangan OGI di Daerah Observasi 

Telah dipaparkan secara lengkap mengenai dinamika perkembangan OGI di 

tingkat nasional (pusat), dari tahun 2011 hingga masa transisi pemerintahan di tahun 

2014. Berbeda dengan keadaan di Pusat, sebagian besar daerah yang menjadi wilayah 

observasi belum cukup akrab (familiar) dengan konsep Open Government – hal ini 

dikarenakan orientasi gerakan OGI yang memang masih terbatas di Pemerintah Pusat. 

OGI memang memiliki program khusus yang dilakukan ke daerah, yakni melalui pilot 

project (proyek percontohan) di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Ambon dan Kabupaten 

Indragri Hulu. Namun pada reviu kali ini, ketiga daerah tersebut tidak dijadikan objek 

penelitian. 

Meskipun demikian, seluruh Pemerintah Daerah tentunya telah mengetahui dan 

diwajibkan untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sejak 2010, 

amanat dari UU KIP 14/2008. Karena itulah untuk mengidentifikasi dan mengobservasi 

pelaksananaan OG di daerah, Tim Reviu menggunakan pendekatan dan indikator UU 

KIP seperti terbentuknya PPID dan pelaksanaannya, KI Daerah, hingga koordinasi 

dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong keterbukaan. Sub-bab ini 

akan menjelaskan dinamika dan perkembangannya di tiap daerah observasi. 

2.1.2.a. Sulawesi Selatan 

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab I, Provinsi Sulawesi Selatan 

dipilih sebagai sampel karena proses keterbukaan bersifat Bottom-Up, yakni 

didorong oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan pula dengan kurang siapnya 

Pemerintah Provinsi dan perangkatnya untuk menjalankan keterbukaan. KI 

Provinsi saat ini telah memasuki periode kedua, namun masih belum banyak 

melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga menurut jaringan OMS, gaung 

kinerja KI Provinsi masih kurang terdengar, terlebih jika dibandingkan dengan 

Ombudsman Sulawesi Selatan.31 Selain kurangnya sosialisasi, KI Provinsi pun 

masih dinilai tidak terbuka dalam memberikan informasi – masih sulit bagi 

akademisi untuk memperoleh data dari KI Provinsi dalam melakukan penelitian.32 

Hal ini kemungkinan disebabkan karena KI Provinsi merasa harus terlebih dahulu 

                                                           
31 Wawancara dengan Abdul Kadir Wokanubun (Wakil Ketua ACC Sulawesi) dan Adnan Buyung Azis (Ketua YLBH 
Makassar) pada 7 September 2015 di Kantor ACC Makassar 
32 Wawancara dengan Prof. Hafied Cangara, Guru Besar Ilmu KomunikasiUniversitas Hasanuddin pada 9 September 
2015 di Gedung Pasca Sarjana FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar 
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mendorong keterbukaan di Badan Publik, baru kemudian melakukan sosialisasi 

pada masyarakat – meskipun saat ini telah memasuki periode kedua. Hal itu 

disebabkan adanya kekhawatiran terjadi benturan ketika masyarakat sudah 

banyak menuntut haknya, sementara perangkat Badan Publik justru belum siap 

menjalankan kewajibannya. 

Terkait pembentukan PPID, saat ini masih ada 7 Kabupaten di Sulawesi 

Selatan yang belum membentuk, yakni Kab. Bone, Kab. Gowa, Kab. Bantaeng, Kab. 

Enrekang, Kab. Wajo, Kab. Jeneponto, dan Kab. Kepulauan Selayar. Kendala yang 

dihadapi dalam pembentukan PPID antara lain: 1) Kurangnya political willingness 

Kepala Daerah (Bupati), dan 2) Terhentinya proses di tingkat SKPD karena adanya 

perubahan kebijakan penempatan PPID, dari Dishubkominfo menjadi Humas.33 

Perubahan tersebut dinilai cukup membingungkan bagi beberapa daerah yang 

belum membentuk PPID – Dishubkominfo merasa bukan lagi di bawah tanggung 

jawabnya, sementara Humas kurang proaktif dalam membentuk PPID. 

Lebih jauh lagi, PPID yang telah terbentuk pun ternyata belum 

mengerjakan tugas dan fungsinya dengan maksimal – sebagian besar belum 

melakukan klasifikasi informasi dan menyusun standar prosedur pelayanan 

informasi. Sehingga ketika masyarakat meminta informasi, aparat yang bertugas 

belum dapat melayani dengan baik. Informasi diperoleh bukan melalui jalur 

formal, melainkan masih melalui “jalur belakang” (memperoleh informasi dari 

orang yang dikenal di institusi tertentu, wartawan, dan sebagainya).34 Mekanisme 

yang ada seakan hanya dibuat sebagai formalitas, misalnya Kejaksaan Tinggi yang 

telah memiliki alur dan ditempelkan pada papan informasi, namun ketika 

dilakukan sesuai alur, publik tetap sulit memperoleh informasi yang dimaksud. 

Meskipun demikian, DPRD Sulawesi Selatan baru saja mengesahkan Perda 

mengenai E-Government. BAPPEDA Sulawesi Selatan juga telah meluncurkan 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk menjaring usulan penganggaran 

secara online, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD, meskipun 

keterbatasan jaringan dan infrastruktur IT masih menjadi kendala dalam 

pengembangannya. Hal ini merupakan langkah yang baik, menunjukkan 

                                                           
33 Sesuai pemaparan Azwar Hasan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Focus Group Discussion 
Makassar, pada 8 September 2015 di Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan, Makassar 
34 Op.Cit., Wawancara dengan Wokanubun dan Azis 
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Pemerintah Provinsi mulai serius dalam mengimplementasikan keterbukaan. KI 

Provinsi juga mulai membuat Forum Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik. 

Selain itu, sudah ada beberapa daerah yang cukup akseleratif dalam menerapkan 

keterbukaan, seperti Kab. Luwuh yang memiliki Kalender Keterbukaan APBD, dan 

Kab. Pinrang yang telah memiliki Lembaga Aspirasi Masyarakat sendiri.35 

2.1.2.b. Sumatera Barat 

Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai sampel karena proses 

keterbukaannya bersifat Top-Down, yakni didorong oleh komitmen dari Kepala 

atau Pemerintah Daerah. Saat ini, Provinsi Sumatera Barat tengah 

mengembangkan E-Government dan Cyber Province, dengan alokasi khusus 5 

Miliar rupiah yang diamanatkan oleh Gubernur. Komitmen Pemprov terhadap 

percepatan implementasi keterbukaan juga terlihat dari arahan Gubernur yang 

menyatakan bahwa dalam setiap rapat koordinasi terkait KIP atau PPID, Kepala 

Dinas atau Kepala Biro wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Selain itu pada 

tingkat provinsi, telah berjalan pula sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proses perencanaan daerah melalui 

E-Planning, serta Media Center. 

Provinsi Sumatera Barat sebenarnya terlambat dalam menjalankan 

amanat UU KIP jika dibandingkan dengan Provinsi lain, bahkan KI Provinsi baru 

terbentuk pada tahun 2014 (Provinsi ke-26 yang membentuk KI). Meskipun 

demikian, ada dukungan dan komitmen yang baik dari Kepala Daerah, serta 

kinerja KI Provinsi yang cepat dan akseleratif dalam mendorong keterbukaan. 

Meskipun baru menjabat selama satu tahun, KI Provinsi telah berhasil mendorong 

pembentukan PPID di hampir seluruh Kabupaten/Kota (kecuali Kabupaten 

Mentawai), dan sebagian Badan Publik lainnya di Sumatera Barat (SKPD, BUMD, 

RSUD, Perguruan Tinggi).36 Cepatnya pembentukan PPID di Kabupaten/Kota, rata-

rata karena didorong oleh adanya Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang mensyaratkan pembentukan PPID di 

Pemerintahan Daerah. Saat ini, KI Provinsi tengah menjalankan program 

pemeringkatan PPID yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi 

                                                           
35 Op.Cit., Wawancara dengan Prof. Cangara 
36 Sesuai pemaparan Syamsu Rizal, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Focus Group Discussion 
pada 18 September 2015 di Istana Bung Hatta, Bukittinggi 
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publik melalui pendekatan reward (penghargaan/insentif). Tahun ini Pemprov 

telah mengalokasikan tanah dan anggran untuk pembangunan kantor KI Provinsi 

yang ditargetkan dapat selesai di tahun 2016 mendatang.  

Meskipun demikian, keterbukaan yang telah diimplementasikan ini masih 

dinilai belum maksimal oleh beberapa pihak, termasuk OMS dan Perguruan 

Tinggi. PPID yang sudah terbentuk belum bekerja dengan baik, terutama dalam 

klasifikasi informasi dan menyusun standar pelayanan informasi. Konten website 

yang digaungkan sebagai pusat data keterbukaan pun masih belum mutakhir 

(tidak updated), kontennya lebih banyak berisi pencitraan dan agenda seremonial 

ketimbang publikasi dokumen-dokumen informasi publik. Kesulitan dalam 

mengakses informasi pun masih dialami meskipun Badan Publik telah  

membentuk PPID – sebagai contoh, mahasiswa masih sulit memohon informasi 

meskipun telah membawa surat penelitian dari Universitas. Akademisi dari 

Universitas Bung Hatta juga mengkritik keterbukaan pengadaan barang dan jasa 

melalui LPSE diatur hanya yang bernilai di atas Rp 150.000.000, sementara 

pengadaan yang swakelola informasinya masih cenderung tertutup. Selain itu 

memasuki tahun 2015 yang merupakan tahun politik Pemilukada, isu keterbukaan 

informasi di Sumatera Barat dinilai mulai tenggelam.37  

2.1.2.c. Jawa Timur 

Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai sampel karena merupakan salah satu 

daerah yang berhasil menjalankan dan mendorong berbagai inovasi dalam 

keterbukaan informasi publik. Di tahun 2010, pembentukan PPID di tingkat SKPD 

dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur telah mencapai 60%, dan pada tahun 

2011 telah berhasil mencapai 100% (seluruh SKPD, serta 38 Kabupaten/Kota).38 

Saat ini, Pemerintah Kabupaten/Kota pun sudah meneruskan amanat keterbukaan 

tersebut dengan membentuk PPID Pembantu di SKPD dan Kecamatannya masing-

masing. Beberapa Kabupaten bahkan berakselerasi dengan meneruskannya 

hingga tingkat Kelurahan dan Desa, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Blitar, yang 

telah mengadakan pelatihan dan sosialisasi bagi Lurah dan Kepala Desa. 

                                                           
37 Wawancara dengan Charles Simabura, Peneliti Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas pada 19 September 
2015 di Jl. Ahmad Yani, Padang 
38 Wawancara dengan Eddy Santoso, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 21 Oktober 
2015 di Gedung Dinas Kominfo, Surabaya 
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Hingga saat ini, Provinsi Jawa Timur belum memiliki Perda tersendiri 

tentang Transparansi. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah 

menetapkan Pergub no. 55 tahun 2011 yang kemudian direvisi dengan Pergub no. 

65 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama ini, Pergub 65/2011 

tersebut cukup mendorong pelaksanaan Permendagri 35/2010, karena telah 

cukup lengkap memberikan aturan, mulai dari koordinasi antara PPID Utama 

dengan PPID Pembantu, hingga pelayanan permohonan informasi publik. 

Beberapa Kabupaten/Kota juga ada yang telah memiliki Peraturan tersendiri 

terkait keterbukaan informasi, seperti Perda Kabupaten Blitar nomor 3 tahun 

2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Blitar. 

Terkait pengelolaan informasi, PPID hingga Kabupaten/Kota telah 

melakukan klasifikasi informasi dan mengelola Daftar Informasi Publik. Informasi 

terkait transparansi pengelolaan anggaran keuangan daerah bahkan telah dibuka 

hingga ke PPID Kabupaten/Kota, sesuai dengan Instruksi Mendagri. Pada 1 Juli 

2014 Dinas Kominfo Jawa Timur bahkan telah menetapkan standar format 

transparansi pengelolaan anggaran keuangan daerah. Guna memastikan 

implementasinya, penetapan standar tersebut kemudian diperkuat dengan Surat 

Edaran Gubernur. 

Jawa Timur merupakan provinsi kedua yang membentuk KI Provinsi 

setelah DI Yogyakarta. Pada periode keduanya ini, KI Provinsi tengah membuat 

beberapa SLIP (Standar Layanan Informasi Publik), diantaranya:39 

a) SLIP tentang Pemerintahan Desa, untuk mengawal Dana Desa. SLIP yang 

diharapkan dapat menjadi tuntutan bagi aparat pemerintahan desa untuk 

mengelola informasi ini sedang dalam proses sharing pada Pemerintah 

Provinsi (Gubernur), dan dalam waktu dekat akan diturunkan ke 

Kabupaten/Kota untuk disosialisasikan. KI Provinsi sejauh ini juga sudah 

sering melakukan bimbingan dan sosialisasi dalam setiap kesempatan 

Diklat/Bimtek. 

                                                           
39 Wawancara dengan Ketty Tri Setyorini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada 22 Oktober 2015 di 
Sekretariat KI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo 
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b) SLIP tentang Pendidikan Menengah (Sekolah). Langkah ini dilakukan karena 

di dalam UU KIP dan PerKI, yang tergolong Badan Publik adalah Dinas 

Pendidikan. Padahal, beberapa sengketa yang terjadi terkait pendidikan justru 

menyasar pada penggunaan Dana BOS yang merupakan domain Sekolah 

sebagai pengguna dan pelaksana anggaran. 

c) SLIP tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dimana Badan 

Publiknya adalah Dinas Kesehatan. 

Selain itu, KI Provinsi memiliki program pemeringkatan Badan Publik tahunan 

sebagai sarana evaluasi. Mereka juga tengah melakukan survey yang ditujukan 

pada aparar PPID, untuk dapat memberikan rekomendasi pengembangan dan 

peningkatan kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik. KI 

Provinsi Jawa Timur juga telah memperluas sasaran sosialisasi mereka pada 

masyarakat, tidak lagi berfokus pada Badan Publik. 

Sementara dalam bidang pelayanan publik, Provinsi Jawa Timur telah 

melakukan banyak inovasi. Bahkan sebelum UU 25/2009 tentang Pelayanan 

Publik dilahrikan, Jawa Timur telah memiliki Perda 11/2005 tentang Pelayanan 

Publik, yang kemudian melahirkan KPP (Komisi Pelayanan Publik) Daerah. 

Salah satu kunci kesuksesan Jawa Timur ialah political will dan komitmen 

yang tinggi dari Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur Sukarwo yang tengah 

menjabat di periode kedua. Ia dinilai sebagai sosok pejabat publik yang terbuka 

dan berani berhadapan dengan siapa pun, termasuk menerima aspirasi dan 

keluhan masyarakat (Jawa Timur memiliki program layanan aspirasi dan keluhan 

masyarakat yang disiarkan oleh televisi lokal secara interaktif dan menghadirkan 

Gubernur langsung, yakni “Ajang Wadul” dan “Ngopi Bareng Pakdhe”). Namun tiap 

SKPD pun memiliki pejabatnya masing-masing dan turut berperan pula dalam 

implementasi keterbukaan, sehingga sistem dan standar regulasi tetap harus 

diperkuat untuk memastikan keterbukaan berjalan hingga tingkat terendah. 

Meskipun demikian, beberapa pihak masih menilai belum semua 

penyelenggara pemerintahan di Jawa Timur telah memahami keterbukaan 

informasi publik itu sendiri. Pemahaman yang dimiliki aparat pemerintah masih 

sangat bervariasi, serta masih ada resistensi dari instansi pemerintah untuk 

menyediakan informasi publik karena adanya ketakutan dan kurangnya 
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pemahaman mengenai hukum informasi publik itu sendiri.40 Selain itu, media 

informasi yang dimiliki badan-Badan Publik di Jawa Timur – terutama website – 

saat ini masih kurang baik kualitasnya, karena kurangnya kemauan dari aparat 

untuk mengurusnya. Lebih jauh lagi, Prof. Rachma dari Universitas Airlangga 

menilai kurangnya eagerness (keinginan) dari aparat pengelola informasi untuk 

mau belajar memahami dan menjalankan tugas-pokok-fungsinya dengan baik. 

2.1.2.d. Jawa Barat 

Dari 27 Kabupaten/Kota, saat ini masih ada 2 Kabupaten yang belum 

membentuk PPID di Provinsi Jawa Barat, yakni Kab. Pangandaran dan Kab. 

Subang. Selanjutnya yang menjadi sampel penelitian secara khusus dalam reviu ini 

ialah Kota Bandung dan Kabupaten Garut. Kota Bandung memiliki perkembangan 

yang menarik untuk diamati, karena PPID sebenarnya telah terbentuk sejak tahun 

2011, namun baru berjalan dengan efektif dan melakukan segala tugas dan 

fungsinya di tahun 2014, setelah keluar Perwali 1352 tahun 2014 dan adanya 

dorongan langsung dari Walikota untuk memperbaiki keterbukaan informasi 

publik. Sejak itulah PPID yang berada di Dinas Kominfo mulai menyusun berbagai 

instrumen hingga saat ini telah memiliki SOP pelayanan, daftar informasi yang 

dikecualikan, dan mengaktifkan media layanan informasi online dan offline. PPID 

Pembantu juga telah terbentuk di seluruh SKPD dan Kecamatan. Kondisi 

akseleratif ini menunjukkan adanya komitmen dan political will yang kuat dari 

Kepala Daerah, dalam hal ini Walikota Bandung untuk mendorong keterbukaan – 

terutama setelah memperoleh peringkat yang rendah (ke-17) dalam 

pemeringkatan yang dilakukan oleh KI Provinsi Jawa Barat. 

Selain itu, Kota Bandung juga telah melakukan berbagai inovasi untuk 

mendorong keterbukaan, salah satunya ialah penyelenggaraan inisiatif Open Data 

yang diluncurkan pada 5 Desember 2014, difasilitasi oleh KSP sebagai Kota 

Percontohan (pilot project). Bandung juga telah mengadopsi LAPOR! sejak 2013, 

dan saat ini dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja SKPD. 

Sementara itu daerah observasi lainnya, Kabupaten Garut, telah memiliki 

PPID semenjak tahun 2011 – dan diperkuat melalui Perda no. 21 tahun 2014 

                                                           
40 Wawancara dengan Prof. Rachma Ida, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga pada 22 Oktober 2015 di 
Gedung FISIP Unair, Surabaya 
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tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Perda tersebut, rencananya 

akan disusun Perbup tentang Standar Layanan Informasi Publik pada tahun 

depan. Adapun yang telah dilakukan dalam implementasi keterbukaan dan 

layanan publik, diantaranya: 

a) PPID Pembantu hingga ke SKPD (melekat di Sekretaris) dan tingkat 

Kecamatan (melekat di Sekmat). 

b) Telah membuat SOP bagi PPID. 

c) Melakukan sosialisasi Perda, tata cara dan prosedur permohonan informasi 

kepada seluruh PPID Pembantu. Sosialisasi baru dilakukan pada aparatur 

PPID Pembantu, belum masyarakat. 

d) Menjalankan media center dan website PPID (ppid.garutkab.go.id), sehingga 

permohonan informasi dapat dilakukan online. Tersedia pula Saluran Aspirasi 

Masyarakat di website tersebut. Meskipun demikian, website yang sudah ada 

masih belum diperbaharui secara berkala (akan mulai efektif di 2016), dan 

belum semua SKPD memiliki website sendiri. 

e) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang berbasis online. 

Meskipun demikian, Kabupaten Garut belum memiliki daftar informasi yang 

dikecualikan. Saat ini sudah dibentuk tim untuk merancang penyusunan daftar 

informasi tersebut, dan direncanakan akan mulai dibahas efektif tahun 2016. 

Di tingkat Provinsi, KI Jawa Barat telah terbentuk sejak April 2011, dan 

saat ini telah memasuki periode kedua. KI Jawa Barat memiliki program 

pemeringkatan Badan Publik tahunan dengan indikator pelayanan, sistem dan 

infrastruktur informasi, tenaga pengelola, dan sebagainya. Dalam melakukan 

sosialisasi ke masyarakat, dilakukan program “KI Mengajar” di berbagai 

Perguruan Tinggi Jawa Barat, menyasar mahasiswa dan generasi muda. Terkait 

implementasi keterbukaan informasi setelah dibentuknya PPID, kesadaran 

pemerintah untuk membuka informasi dinilai masih jauh dari yang diharapkan.41 

Dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, baru Kota Tasikmalaya dan 

Kota Bandung yang sudah membuat pengecualian informasi melalui Keputusan 

Walikota, sementara daerah lainnya masih dalam proses pembahasan. 

                                                           
41 Wawancara dengan M. Zen Al-Faqih, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada 18 Oktober 2015 di 
Aula Gedung Pasca Sarjana UNISBA, Bandung 

http://www.ppid.garutkab.go.id/
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KOMINFO KEMLU UKP-PPP KIP BAPPENAS 

2.2. Koordinasi antar Lembaga dalam Implementasi Open Government Indonesia 

Digaungkan sebagai sebuah “gerakan bersama” untuk membangun pemerintah 

yang lebih terbuka, Open Government Indonesia dibangun dengan struktur yang 

melibatkan Pemerintah dan Masyarakat sipil secara langsung. Hal ini sesuai dengan 

amanat OGP sendiri, dimana Steering Committee atau Dewan Pengarah pun terdiri dari 

Kepala Negara dan OMS. Di Indonesia, struktur serupa pun dibangun, menempatkan 

Pemerintah (wakil Kementerian/Lembaga) dan OMS sebagai penggerak OGI yang 

tergabung dalam Tim Inti, difasilitasi oleh Sekretariat di bawah UKP-PPP sebagai 

responsible agency Indonesia untuk OGP. Sub-bab ini akan menjelaskan lebih lengkap 

terkait koordinasi antar lembaga dalam implementasi OGI. 

2.2.1. Koordinasi antar Lembaga di Pemerintah Pusat 

Seperti yang dijelaskan di atas, secara resmi responsible agency Indonesia untuk 

OGP adalah UKP-PPP, sementara penyelenggaraan OGI didukung oleh suatu struktur 

tim kerja kecil yang disebut Tim Inti, merupakan gabungan dari Pemerintah dan OMS 

dan berfungsi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan strategi OGI. Embrio Tim Inti 

OGI adalah sebuah pertemuan yang diadakan pada 27 Juli 2011 di Kantor UKP-PPP, 

menindaklanjuti komitmen Indonesia sebagai salah satu pendiri OGP. Dalam rapat yang 

dihadiri oleh perwakilan Pemerintah dan OMS tersebut, didiskusikan cara untuk 

memaksimalkan peran Indonesia dalam OGP sehingga dapat mendorong perubahan 

pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik. Dalam rapat itu pula, diputuskan untuk 

membentuk sebuah tim kerja yang disebut Tim Inti OGI, terdiri dari 5 Institusi 

Pemerintah dan 4 OMS. Kesembilan organisasi tersebut bekerja dalam kedudukan yang 

setara dan memiliki suara yang sebanding dalam menentukan arah OGI. Berikut ialah 

komposisi Tim Inti awal, yang dibentuk pada tahun 2011: 

 

 

  

Gambar 2.7. Komposisi Tim Inti OGI Juli 2011 – September 2013 
Sumber: Penulis 
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Sehingga sejak terbentuknya OGI di 2011, anggota Tim Inti terdiri dari: 

Pemerintah Organisasi Masyarakat Sipil 

1. UKP-PPP 

2. Kementerian Luar Negeri 

3. Kementerian Kominfo 

4. BAPPENAS 

5. Komisi Informasi Pusat 

6. Transparency International Indonesia 

7. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk 

Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) 

8. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 

9. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 

Kemudian di tengah perjalanan, Tim Inti OGI menyadari adanya kebutuhan Sekretariat 

yang berfungsi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan operasional OGI. Maka, 

didirikanlah Sekretariat OGI pada April 2012, yang memiliki 3 fungsi utama, yakni: 1) 

Manajemen program; 2) Manajemen media; dan 3) Manajemen hubungan pemangku 

kepentingan. Sementara fungsi lainnya termnasuk memberikan laporan akan kemajuan 

implementasi OGI dan evaluasinya, menyalurkan aspirasi yang berkembang ke 

pelaksana OGI, dan menyelenggarakan konsultasi publik terhadap laporan dan evaluasi 

hasil pelaksanaan OGI. Sekretariat OGI kemudian ditempatkan di bawah Deputi IV, 

Pengelolaan Isu Strategis dan Hubungan Internasional UKP-PPP. 

Komposisi Tim Inti OGI sempat mengalami perubahan, dari struktur semula yang 

ditetapkan pada 2011 tersebut, berubah pada 2013 yang secara umum bertujuan untuk 

memperkuat gerakan dalam membangun semangat keterbukaan di Indonesia. 

Perubahan yang terjadi ialah penambahan, dari yang sebelumnya berjumlah 9 (5 

Instansi Pemerintah dan 4 OMS), menjadi 14 lembaga (7 Instansi Pemerintah dan 7 

OMS). Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan berikut: 

1) Menjawab masukan OMS atas keterwakilan berimbang dalam Tim Inti OGI 

2) Mengakomodasi tantangan gerakan OGI 2013 dan 2014, terutama 

menyangkut rencana penguatan di daerah 

3) Tetap menjamin fleksibilitas pengelolaan Tim Inti OGI 

4) Keterwakilan sektor dan wilayah di Indonesia 

Mulanya, di tahun 2013 Tim OGI sepakat untuk menambah 2 instansi pemerintah dalam 

Tim Inti, yakni Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri – sehingga 

komposisi sementara adalah 7 Pemerintah dan 4 OMS. Sebagai respon atas 

penambahan ini, Tim Inti dari unsur OMS meminta keterwakilan yang berimbang 
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antara pemerintah dan masyarakat sipil. Maka kemudian diadakanlah rekrutmen 

terbuka untuk Tim Inti OGI dari unsur OMS, Proses seleksi dilakukan mulai dari 26 

Agustus hingga 14 September 2013, berdasarkan kriteria dan latar belakang yang telah 

disepakati oleh Tim Inti sebelumnya. Akhirnya terpilih 3 anggota baru dari unsur OMS, 

yakni KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Makassar, JARI (Jaringan Independen 

Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan) Kalimantan 

Tengah, dan GerAk (Gerakan Anti-Korupsi) Aceh.42 Sama halnya dengan komposisi 

sebelumnya, seluruh lembaga tersebut bekerja dalam kedudukan yang setara dan 

memiliki suara yang sebanding dalam menentukan arah gerakan OGI. 

Selain itu, berbeda dengan komposisi sebelumnya, untuk mempermudah 

komunikasi dan distribusi informasi, dibutuhkan sekretariat khusus OMS yang juga 

berfungsi mengelola kontribusi dan partisipasi OMS secara nasional dan internasional. 

Masing-masing OMS memiliki focal point, dengan sekretariat yang dipegang oleh 

PATTIRO. Sehingga sejak September 2013, pola koordinasi Tim Inti OGI ialah: 

 

  

                                                           
42 Nanda Sihombing, “Background to the Open Government Partnership in Indonesia: The CSO Core Team,” 
(http://www.opengovpartnership.org/blog/nanda-sihombing/2014/07/07/background-open-government-
partnership-indonesia-cso-core-team) diakses pada 4 Desember 2015 pukul 16.23 WIB 

PEMERINTAH 
OMS 

Sekretariat OGI: 
UKP-PPP 

Sekretariat OMS: 
PATTIRO 

Gambar 2.8. Komposisi Tim Inti OGI Sejak September 2013 
Sumber: Penulis, diolah dari Nanda Sihombing 

http://www.opengovpartnership.org/blog/nanda-sihombing/2014/07/07/background-open-government-partnership-indonesia-cso-core-team
http://www.opengovpartnership.org/blog/nanda-sihombing/2014/07/07/background-open-government-partnership-indonesia-cso-core-team
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2.2.2. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Sama halnya dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pun diwajibkan untuk 

menjalankan keterbukaan sesuai amanat UU KIP 14/2008. Terkait optimalisasi UU KIP 

tersebut, pembentukan PPID di Pemerintah Daerah penting untuk diukur dalam reviu 

ini sebab percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda 

melalui pembentukan PPID di daerah merupakan salah satu Rencana Aksi OGI. 

Implementasi Rencana Aksi terkait PPID ini berada di bawah tanggung jawab 

Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2013. Sehingga pada praktiknya, saat ini 

koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam penerapan keterbukaan informasi publik 

terutama pembentukan PPID dan perangkatnya di daerah, berada di bawah 

kewenangan Kementerian Dalam Negeri. 

Sebelumnya, pembentukan PPID Badan Publik baik di Pusat maupun Daerah 

berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hingga 

kemudian pada tahun 2013 disepakatilah pembagian ruang lingkup tugas untuk 

pembentukan dan penguatan kapasitas PPID di Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, kolaborasi antara Kemkominfo dan Kemendagri. Dua Kementerian itulah yang 

menjadi tulang punggung terselenggaranya pembentukan PPID. Berikut ialah gambaran 

pembagian tugas yang diamanatkan oleh UKP-PPP pada kedua Kementerian tersebut: 

Tabel 2.6. Pembagian Tugas antara Kementerian Kominfo dan Kemendagri dalam 

Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas PPID 

 TUGAS PELAKSANA LANGKAH YANG DILAKUKAN 

KEMENTERIAN 
DALAM NEGERI 

Pembentukan 
PPID di 
Pemerintah 
Daerah 

Pusat 
Penerangan 
(Puspen) 

- Mendorong pembentukan PPID di 
daerah melalui berbagai instrumen 
(Permen, Radiogram, Surat Edaran, 
dsb.) 

- Menyediakan petunjuk teknis 
(membuat buku panduan operasional 
PPID Pemda, Rakornas PPID) 

KEMENTERIAN 
KOMINFO 

Pembentukan 
PPID di 
Pemerintah 
Pusat 

Dit. Komunikasi 
Publik 

- Membentuk Forum Komunikasi (FK) 
PPID di tingkat Pusat 

- Mengisi Bimtek (Bimbingan Teknis) 
bagi aparat PPID di daerah sesuai 
permintaan 

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber43 

                                                           
43 Diolah dari berbagai sumber: 1) Wawancara dengan Tulus Subardjono, Direktur Komunikasi Publik Kementerian 
Kominfo (Ibid.); dan 2) Pemaparan Andri Irawan, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada FGD Pusat 
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Pembagian tugas tersebut didasari oleh UU nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Kemendagri sebagai Badan Publik di 

tingkat pusat mempunyai beban tugas, tanggung jawab dan rentang kendali dalam 

rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

termasuk dalam urusan pengelolaan pelayanan informasi, dokumentasi dan tugas-tugas 

Kehumasan di seluruh Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Sehingga 

berdasarkan pembagian tugas tersebut, Kemendagri sepakat untuk berperan aktif 

terhadap pendirian kelembagaan PPID di Pemerintah Daerah. Sementara Kemkominfo 

pun sepakat berperan aktif dalam pendirian kelembagaan dan penguatan kapasitas 

layanan informasi di K/L pusat. Pada peraturan terbaru pun (Inpres 7/2015), 

Kemendagri diamanatkan untuk melaksanakan dan mengawal pembentukan PPID di 

Daerah, sementara Kementerian Kominfo yang akan mengevaluasinya pada akhir tahun. 

Dalam rangka implementasi Renaksi OGI, Kemendagri telah menerbitkan 

beberapa regulasi dan instrumen untuk mendorong percepatan pembentukan PPID di 

daerah, salah satunya ialah Permendagri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pada Agustus 2010 juga dikeluarkan Surat Edaran 

(SE) untuk Kepala Daerah agar segara membentuk KID dan PPID (SE Mendagri No. 

188.2/3435/SJ tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP), serta SE Mendagri No. 

061/3253/SJ tahun 2013 tentang Penyampaian Panduan Pembentukan dan Oprasional 

PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Selain itu, Kemendagri juga turut berperan aktif menyediakan petunjuk teknis dan 

operasional bagi PPID, salah satunya dengan menyusun Buku Panduan Pembentukan 

dan Operasional PPID untuk Pemerintah Daerah. Buku Panduan tersebut 

didistribusikan bersama Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. 061/3253/SJ pada 21 

Juni 2013. Dalam proses pembuatannya, Kemendagri bekerjasama dengan berbagai 

pihak, baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, diantaranya 

Kemkominfo, KemenPAN-RB, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, GIZ Jerman, AusAid, 

serta pendampingan dari PATTIRO dan ICEL. Panduan tersebut diantaranya memberi 

acuan mengenai kelengkapan pelaksanaan PPID di Pemerintah Daerah, SOP pelayanan 

informasi publik (alur kerja, tahapan penyusunan, waktu dan biaya pelayanan), daftar 

informasi publik, hingga monitoring dan evaluasi.  
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Data terakhir hingga Agustus 2015, jumlah PPID yang telah terbentuk di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota ialah sebesar 66.61%, dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Data Pembentukan PPID di Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten 

dan Kota) per Agustus 2015 

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber44 

  

                                                           
44 Diperoleh dari berbagai sumber, yakni: 

- Wawancara dengan Dodi Riyadmadji, Kepala Pusat Penerangan Kementerian dalam Negeri pada 27 Oktober 
2015 di Kemendagri, Jakarta 

- Pemaparan Andri Irawan, Perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada FGD Pusat 21 Agustus 
2015 di Kantor BAPPENAS, Jakarta 

PROVINSI 

PPID terbentuk : 31 Provinsi 

Belum terbentuk : 3 Provinsi 

Total   : 34 Provinsi 

91,18% 

8,82% 

60% 

40% 

KABUPATEN 

PPID terbentuk : 245 Kabupaten 

Belum terbentuk : 165 Kabupaten 

Total   : 410 Kabupaten 

59,75% 

40,25% 

60% 

13% 

86,73% 

13,27% 
KOTA 

PPID terbentuk : 85 Kota 

Belum terbentuk : 13 Kota 

Total   : 98 Kota 
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Selain penerapan regulasi dan instrumen hukum, upaya lain yang dilakukan 

Kemendagri untuk mendorong pembentukan PPID di daerah yang tersisa, antara lain 

dengan melakukan kunjungan ke daerah yang belum membentuk PPID, serta 

mengundang dan memberikan arahan teknis pada mereka berupa simulasi perumusan 

SK PPID, SOP, dan sebagainya. Sejak Kemendagri mengundang Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang belum membentuk PPID, hingga Oktober 2015 telah terbentuk 

15 PPID baru.45 Pada akhir tahun 2015 ini, diperkirakan akan ada tambahan sebanyak 

20 PPID. Sehingga secara garis besar, pembentukan PPID Daerah ditargetkan dapat 

rampung 100% di tahun 2016, namun belum termasuk Kalimantan Utara yang 

merupakan provinsi baru. 

Sementara itu, Kementerian Kominfo sejak diberlakukan pembagian tugas pada 

2013, mulai menarik diri dari aktivitas daerah karena wewenang tersebut berada di 

Kemendagri. Meskipun demikian, Kementerian Kominfo masih aktif berkoordinasi 

dengan Kemendagri dalam dukungan teknis dan substansi, salah satunya memberikan 

pembekalan dan bimbingan teknis bagi aparat PPID daerah. Namun, Kementerian 

Kominfo hanya memberikan bimtek bagi daerah yang mengundang mereka – sehingga 

sosialisasi yang dilakukan ke daerah tidak segencar tahun-tahun sebelum 

diberlakukannya pembagian tugas (selama 2010-2011 Kementerian Kominfo aktif 

melakukan sosialisasi UU KIP hingga ke seluruh provinsi). Dalam rangka evaluasi, Dit. 

Komunikasi Publik juga pernah mengadakan evaluasi pelaksanaan keterbukaan 

informasi di Badan Publik yang dilakukan di 10 Provinsi sampel, untuk mengukur 

apakah mereka telah menjalankan tugas sesuai materi yang disampaikan saat Bimtek. 

Terkait koordinasi antar dua Kementerian tersebut, keduanya menyatakan 

penting untuk berkolaborasi satu sama lain – meskipun kedua belah pihak sempat pula 

menyatakan hubungan koordinasi yang fluktuatif dari waktu ke waktu.46 Proses 

pembentukan dan penguatan kapasitas PPID di Daerah harus dijalankan beriringan, 

sehingga dibutuhkan pimpinan yang kooperatif satu sama lain di kedua belah pihak. 

Perbedaan pendapat yang terjadi, ialah terkait penempatan PPID di Daerah yang 

seringkali menimbulkan kebingungan bagi aparat pemerintahan daerah. Sebelumnya, 

Kementerian Kominfo menilai PPID lebih tepat ditempatkan di Dinas Kominfo Daerah. 

                                                           
45 Ibid., Berdasarkan wawancara dengan Dodi Riyadmadji 
46 Ibid., Berdasarkan wawancara dengan kedua belah pihak; 1) Tulus Subardjono (Dir. Komunikasi Publik 
Kemkominfo) dan 2) Dodi Riyadmadji (Kapuspen Kemendagri) 
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Sementara Kemendagri mengamanatkan PPID berada di Biro Humas atau Unit Kerja 

Kehumasan, di bawah supervisi Sekretariat Daerah. Penempatan tersebut, menurut 

Kemendagri didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut: 

1. Selama ini (bahkan sebelum UU KIP berlaku), pelayanan informasi di Pemerintah 

Daerah selalu dilakukan oleh Humas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Salah satu fungsi PPID adalah mengkoordinasikan informasi di tiap SKPD. Di level 

Pemerintahan Daerah, yang memiliki fungsi koordinatif ialah Sekda, sehingga akan 

lebih tepat jika PPID berada di bawah Sekda (Humas atau Biro Humas berada di 

bawah Sekda). 

3. Secara struktural, Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) adalah Pembina PPID. Sekda menjadi 

Pengarah PPID, dalam hal ini juga merupakan atasan PPID. Sekda adalah jabatan 

atau golongan tertinggi di daerah, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan ke 

SKPD diharapkan akan lebih maksimal. 

4. Menghindari conflict of interest jika PPID dan KI Daerah sama-sama ditempatkan 

di Dinas Kominfo. 

Terkait kelengkapan PPID, Kemendagri mendorong Pemerintah Daerah untuk 

memiliki desk pelayanan informasi, baik offline maupun online. Upaya pengembangan 

aplikasi layanan informasi online telah dilakukan oleh Kemendagri, bekerjasama dengan 

PATTIRO dan AusAid. Dalam hal pengawasan dan evaluasi, Kemendagri juga 

mendorong Laporan Pelayanan Informasi sebagai salah satu komponen yang 

dimasukkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kepala 

Daerah, yang akan disampaikan pada DPRD setiap tahunnya. 

Sementara terkait penganggaran, Kemendagri mendorong agar PPID dapat 

memiliki pendanaan. Sumber pendanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 

Permendagri 35/2010 adalah: “Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan 

pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,” berlaku pula bagi 

Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, diakui pihak Kemendagri bahwa masih banyak 

penyelenggara pemerintahan daerah yang belum sadar akan perlunya pendanaan bagi 

PPID.  
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Lebih jauh lagi terkait struktur kelembagaan PPID di Daerah, Kemendagri telah 

memberikan pola acuannya dalam Buku Panduan. Berikut ialah gambaran pola struktur 

kelembagaan PPID bagi Pemerintah Daerah yang disarankan Kemendagri:47  

 

 

  

                                                           
47 Kementerian Dalam Negeri RI, Buku Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, oleh Andi Kriarmoni, et al., (Jakarta, 2013) hlm. 29 

Gambar 2.10. Pola Struktur Organisasi PPID Pemerintah Provinsi 

Gambar 2.11. Pola Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kabupaten/Kota 
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2.3. Inovasi dan Teknologi dalam Implementasi Open Government Indonesia 

2.3.1. Inovasi Open Government Indonesia di Pusat 

Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pemerintah Pusat dalam implementasi 

Open Government Indonesia. Salah satunya misalnya melalui Portal Open Data (data.id) 

yang mulai diluncurkan pada bulan September 2014. Portal Data Indonesia merupakan 

sebuah inisiatif yang diharapkan akan semakin mendorong keterbukaan data di 

Indonesia. Portal Data Indonesia diluncurkan bersamaan dengan pencanangan Gerakan 

Data Terbuka Indonesia. Portal data ini adalah hasil kolaborasi antara Unit Kerja 

Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan masyarakat. 

Keberadaan portal ini ditujukan untuk memperkuat inovasi-inovasi pelayanan publik 

lain seperti portal informasi “Satu Layanan” (satulayanan.id), “Satu Pemerintah” 

(satupemerintah.net), “Satu Peta” (tanahair.indonesia.go.id) yang saat ini masih dalam 

versi beta, serta LAPOR! (lapor.ukp.go.id).48  

Portal Data Indonesia dikembangkan untuk menjawab keinginan publik 

mendapatkan data resmi pemerintah secara cepat dan mudah.  Sejauh ini, telah ada 23 

institusi, termasuk dari dua pemerintah daerah pelopor, turut mempublikasikan sekitar 

700 set data yang mencakup berbagai topik seperti ekonomi, pendidikan, energi, 

kesehatan, dan pengadaan. Data tersebut disediakan dalam format elektronik yang 

dapat diunduh secara gratis dan mudah diolah, sehingga masyarakat dapat 

memanfaatkannya kembali dalam bentuk visual maupun aplikasi yang dibuat oleh 

pemerintah dan publik.49 

Selain inovasi dalam bentuk data, pemerintah pusat juga melakukan berbagai 

inovasi untuk pelayanan publik. Kemenpan RB misalnya mengadakan Kompetisi Inovasi 

Layanan Publik dengan memilih 25 inovasi terbaik, berdasarkan kategori layanannya. 

Pemberian penghargaan biasanya dilakukan di penutupan Musrenbangnas bekerjasama 

dengan BAPPENAS. Tahun 2015 ini bahkan dihadiri dan diserahkan penghargaannya 

secara langsung oleh Wakil Presiden. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyatakan 

bahwa dengan otonomi daerah, Pemerintah Pusat justru memberi ruang pada Pemda 

                                                           
48 “Pemerintah dan Masyarakat Bekerjasama Mendorong Keterbukaan Data” diambil dari 
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/05/indonesia-government-and-civil-society-in-
partnership-to-encourage-greater-data-transparency  
49 “Pemerintah dan Masyarakat Bekerjasama Mendorong Keterbukaan Data” diambil dari 
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/05/indonesia-government-and-civil-society-in-
partnership-to-encourage-greater-data-transparency 

http://data.id/
http://www.satulayanan.id/
http://satupemerintah.net/
http://www.tanahair.indonesia.go.id/
http://lapor.ukp.go.id/
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/05/indonesia-government-and-civil-society-in-partnership-to-encourage-greater-data-transparency
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/05/indonesia-government-and-civil-society-in-partnership-to-encourage-greater-data-transparency
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/05/indonesia-government-and-civil-society-in-partnership-to-encourage-greater-data-transparency
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/05/indonesia-government-and-civil-society-in-partnership-to-encourage-greater-data-transparency
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untuk melakukan inovasi. Hal ini penting juga sebagai persiapan menyambut Pilkada, 

sehingga Pemda harus berlomba-lomba untuk melayani publik. Berikut ialah daftar 10 

besar pemenang kompetisi inovasi layanan publik: 

Tabel 2.7. 10 Besar Kompetisi Inovasi Layanan Publik 2015 
Kementerian PAN-RB 

PERINGKAT JUDUL INOVASI INSTANSI 

1 Aplikasi Android Data Kepri di Ujung Jari BPS 

2 
ATM Samsat Jatim 
Mengubah Kantor Menjadi Mesin 

Prov. Jawa Timur 

3 Ayo Kerja Prov. Jawa Timur 

4 Balee Inong (Rumah Perempuan) Kota Banda Aceh 

5 
Bantuan Stimulan Bedah Rumah bagi masyarakat 
Berpenghasilan Rendah 

Kab. Luwu Timur 

6 
BAPETEN Licensing Informatuon Sustem for Export and 
Import (BALIS EXIM) Online 

BAPETEN 

7 Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas 2014 Kab. Aceh Jaya 

8 Campus Social Responsibility Kota Surabaya 

9 Cegah Kanker Serviks, Perempuan Senyum Kab. Bandung 

10 Dari Lahan Kritis Menuju Hutan Kota Impian Kota Banda Aceh 

Sumber: Penulis, diolah dari Hasil Wawancara dengan KemenPAN-RB50 

KemenPAN-RB juga telah memiliki website khusus Sinovik (Sistem Informasi 

Inovasi Pelayanan Publik), di dalamnya memuat segala informasi terkait inovasi 

layanan publik. Inovasi pelayanan publik pun tidak harus berbasis IT. Pemenang 

kompetisi bisa siapa saja dan inovasi apa saja, sepanjang inovasi tersebut berguna 

untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, KemenPAN-RB juga memiliki 

program one institution – one innovation, yang mewajibkan setiap K/L dan Pemda untuk 

menciptakan minimal satu inovasi per tahun.51 Hal ini diterjemahkan dengan cukup 

kompetitif oleh beberapa daerah, seperti Provinsi Jawa Timur yang mewajibkan tiap 

SKPD untuk berinovasi. 

Tidak hanya Kemenpan RB, Kementerian Pertanian juga melakukan berbagai 

inovasi dalam implementasi OGI. Kementerian Pertanian telah menggunakan dan 

mengembangkan e-proposal dan e-planning secara nasional yang mulai dijalankan sejak 

                                                           
50 Wawancara dengan Mirawati Sudjono, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi pada 16 Oktober 2015 di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta 
51 Ibid., Berdasarkan wawancara dengan Mirawati Sudjono 
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tahun 2013.52 Sebelum berbasis IT, perencanaan dilakukan dengan dokumen tercetak. 

Dengan diberlakukannya e-planning, saat ini pengolahan data dapat menjadi lebih cepat 

dan mudah. Proses ini digunakan untuk mengumpulkan database, usulan mengurangi 

gap antara kebutuhan dengan existing materials, dan menganalisis kualitas perencanaan 

di daerah.53 

KIP juga memiliki inovasi-inovasi untuk mempercepat implementasi OGI, 

misalnya setiap tahun KIP melaksanakan program pemeringkatan keterbukaan 

informasi di Badan Publik, yang hasilnya selalu dipublikasikan melalui media dan cukup 

menjadi sorotan. Program pemeringkatan ini ternyata disambut baik oleh Badan Publik. 

Hal ini dibuktikan dengan beberapa K/L yang cukup semangat dan kompetitif dalam 

mempersiapkan diri untuk dinilai dalam pemeringkatan ini. Metode yang digunakan 

dalam pemeringkatan ini ialah melalui Self-Assessment Questionnaire (Kuesioner 

Penilaian Mandiri). KIP di tahun 2015 ini juga mengadakan Lomba Debat Mahasiswa 

terkait keterbukaan informasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mulai 

mengkampanyekan dan mendorong keterbukaan informasi di Perguruan Tinggi. Saat 

ini, Perguruan Tinggi termasuk Badan Publik yang menempati peringkat kedua 

terburuk dalam keterbukaan informasi, hanya satu tingkat di atas Partai Politik.54 KIP 

juga melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran hak untuk tahu, 

melalui rangkaian Right to Know Day (RTKD) di penghujung bulan September setiap 

tahunnya. Kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian RTKD antara lain diskusi publik 

dan kampanye sosial berupa orasi di car free day. Terkait rencana inovasi di tahun 

2017, KIP akan memasukkan OMS dan Badan Publik Non-Negara dalam pemeringkatan 

untuk mendorong keterbukaan informasi di institusi-institusi tersebut.55 

Kemkominfo sebagai salah satu institusi yang mendapat mandat untuk 

mengawal keterbukaan informasi juga menciptakan beberapa inovasi dalam 

implementasi keterbukaan, salah satunya dengan membuat aplikasi layanan pubik 

untuk perizinan dan non-perizinan, yaitu “Si-Cantik” (Aplikasi Cerdas untuk Pelayanan 

                                                           
52 Wawancara dengan Suwandi, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI pada 
24 Oktober 2015 di Gedung Kementerian Pertanian RI, Jakarta 
53 Ibid., Wawancara dengan Suwandi 
54 Wawancara dengan Abdulhamid Dipopramono (Ketua Komisi Informasi Pusat pada 12 Oktober 2015 di Kantor KI 
Pusat, Jakarta 
55 Ibid., Wawancara dengan Abdulhamid Dipopramono 
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Publik)56 yang berbasis website, terdiri dari 2 aplikasi yang saling terintegrasi. Kedua 

aplikasi tersebut terdiri atas Front Office, yang wujudnya portal website, digunakan oleh 

masyarakat yang akan mengajukan perizinan. Di front office terdapat profil pengelola, 

layanan yang disediakan, dasar hukum, serta fasilitas pendaftaran perizinan secara 

online. Selain itu masyarakat juga dapat melihat proses perizinan mereka (tracking 

record). Disediakan pula fasilitas untuk memberi saran dan pengaduan. Sementara 

bagian kedua dari aplikasi tersebut ialah Back Office,  yang merupakan website-based. 

Back Office ini dimanfaatkan oleh aparat yang melakukan pelayanan publik mulai dari 

petugas loket, pendataan, tim teknis dari dinas dan sebagainya. Back office tidak 

dipublikasikan pada masyarakat, hanya diketahui oleh petugas yang menggunakannya. 

Kedua aplikasi ini saling terintegrasi. Semua data yang dimasukkan masyarakat melalui 

Front Office akan terekam di Back Office secara otomatis. Untuk menjamin keamanan, 

server yang digunakan dapat berbeda sehingga semua data tersimpan di Back Office.57 

Selain pemerintah pusat, OMS juga telah aktif berinovasi dalam OGI. Pattiro 

misalnya telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Publik (SIP) PPID yang sudah 

diterapkan di Provinsi NTB, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Sumba Barat 

Daya, Ngada, Timor Tengah Utara dan juga di tingkat nasional pada Kementerian Dalam 

Negeri.  Melalui aplikasi ini, permohonan informasi dapat dilakukan secara online 

sehingga menghemat waktu dan biaya. Publik dapat mengakses secara langsung 

informasi yang sudah dinyatakan terbuka dalam Daftar Informasi Publik 

(DIP).  Pemerintah Daerah juga merasakan manfaat pengelolaan informasi dan 

pelayanan informasi publik yang lebih mudah, hemat dan efisien. Pengelolaan dokumen 

diintegrasikan dengan pelayanan informasi baik secara offline maupun online, update 

Daftar Informasi Publik (DIP) secara otomatis, konektifitas data antar Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD: dinas/kantor/badan), pembuatan laporan rekap secara 

otomotis, serta keterhubungan dengan sistem pelaporan pelayanan informasi dengan 

Kementerian Dalam Negeri.58 

Selain inovasi dalam bentuk teknologi, Pemerintah Indonesia juga mulai mengajak 

peran aktif pemuda dalam menciptakan inovasi untuk OGI. Para pemuda telah aktif 

                                                           
56 Wawancara dengan Sedi Priagusman, Kepala Sub-Dit Aplikasi Layanan Publik. Direktorat E-Gov, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika pada 15 Oktober 2015 di Gedung Kominfo RI, Jakarta 
57 Ibid., wawancara dengan Sedi Priagusman 
58 “Seri Pembelajaran Pattiro Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia” http://pattiro.org/2014/12/seri-
pembelajaran-pattiro-keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia/?lang=id  

http://pattiro.org/2014/12/seri-pembelajaran-pattiro-keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia/?lang=id
http://pattiro.org/2014/12/seri-pembelajaran-pattiro-keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia/?lang=id


52 

meluncurkan inovasi secara mandiri seperti situs Benangmerah dan Kawalbanjir.59 

Selain itu, Pemuda juga dapat ikut menggerakan program keterbukaan dalam kerangka 

OGI melalui program internship, menjadi pengawas program pemerintah melalui 

LAPOR! 

2.3.2. Inovasi Open Government Indonesia di Daerah 

Dalam implementasi Open Government Indonesia, daerah-daerah yang menjadi 

wilayah observasi BAPPENAS juga telah menerapkan beberapa inovasi. 

2.3.2.a. Provinsi Sulawesi Selatan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini BAPPEDA, telah 

melakukan beberapa program inovatif, misalnya pembuatan Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah untuk menjaring usulan penganggaran secara online, baik 

yang akan dibiayai oleh APBD maupun APBN. KIP Provinsi Sulawesi Selatan juga 

memiliki beberapa inovasi, misalnya membentuk forum komunikasi keterbukaan 

informasi publik dan membuat Kalender Keterbukaan APBD. Meskipun demikian, 

kalender tersebut belum detail dan kini program tersebut tidak dilanjutkan 

karena ketidaksiapan perangkat daerah menghadapi tuntutan dan pengawasan 

OMS yang banyak memanfaatkan kalender tersebut. Sementara itu, Dinas 

Pendidikan Provinsi juga memiliki inovasi terkait keterbukaan di bidang 

pendidikan, yakni Sistem Penerimaan Siswa secara online yang dilakukan oleh 

Kota Makassar. Selain itu, ada pula beberapa sekolah yang menjadi sampel untuk 

Ujian Nasional dengan sistem komputerisasi.60 

Di Provinsi Sulawesi Selatan, OMS juga aktif dalam menciptakan program-

program inovatif. Salah satunya ICJ, yang menggunakan beberapa program 

inovatif dalam memperluas keterlibatan masyarakat sipil di tingkat Desa dan 

Kabupaten/Kota, dengan melakukan pendampingan di beberapa wilayah, 

terutama dengan memperkuat peran perempuan dalam menginisiasi mekanisme 

pemberian informasi terkait program-program yang akan dilaksanakan di desa 

                                                           
59 “Pemuda Tonggak Inovasi Keterbukaan Indonesia” diambil dari http://opengovindonesia.org/pemuda-tonggak-
inovasi-keterbukaan-indonesia/  
60 Sesuai pemaparan perwakilan BAPPEDA, Dinas Pendidikan Provinsi, KI Sulawesi Selatan dalam Focus Group 
Discussion Makassar, pada 8 September 2015 di Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan, Makassar. 

http://opengovindonesia.org/pemuda-tonggak-inovasi-keterbukaan-indonesia/
http://opengovindonesia.org/pemuda-tonggak-inovasi-keterbukaan-indonesia/
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tersebut.61 ICJ juga membantu aparat desa untuk memaksimalkan infrastruktur 

informasi yang dimiliki desa. ICJ juga mendorong pembentukan regulasi terkait 

keterbukaan informasi dan pelayanan publik di Palopo dan Pare-Pare. 

2.3.2.b. Provinsi Sumatera Barat 

Pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sumatera Barat telah 

melakukan studi kelayakan cyber province, untuk membentuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang berbasis cyber.62 Secara umum, hasil studi tersebut 

mensyaratkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, dan yang terpenting 

ialah kesiapan sumber daya manusia, sebagai aparatur yang menjalankannya. 

Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis cyber ini merupakan bentuk 

inovasi Pemerintah Sumatera Barat dalam implementasi OGI. Selain sistem 

penyelenggaraan pemerintah berbasis cyber, pada tingkat provinsi juga telah ada 

dan berjalan sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), dan Media Center yang 

dikelola oleh Biro Humas Provinsi. 

BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat juga memiliki inovasi dalam 

implementasi OGI dalam bentuk proses perencanaan daerah menggunakan sistem 

aplikasi (e-planning). Inovasi ini akan dimulai pada tahun 2016 mendatang. 

Provinsi Sumatera Barat telah memiliki dan menjalankan PTSP (Pelayanan 

Terpadu Satu Atap), yang juga telah tersedia dalam platform online. Pengadaan 

barang dan jasa telah dilakukan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik), yang semua komponen indikatornya telah disertifikasi memenuhi 

standar LKPP. Selain itu, Pemda Prov. Sumbar juga membuat inovasi 

pemeringkatan kepada SKPD-SKPD yang dinilai proaktif dalam 

mengimplementasikan Open Government.63  

Selain BAPPEDA, Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga memiliki inovasi 

dalam upaya memperluas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang 

pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Sumatera Barat secara berkala membuat 

berbagai forum yang melibatkan tenaga pengajar dan praktisi pendidikan secara 

                                                           
61 Sesuai pemaparan perwakilan Ibu Ema, perwakilan Institute for Community Justice (ICJ) dalam Focus Group 
Discussion Makassar, pada 8 September 2015 di Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan, Makassar. 
62 Wawancara dengan Afriadi Laudin, Kepala BAPPEDA Sumatera Barat, pada 17 September 2015 
63 Ibid., wawancara dengan Afriadi Laudin. 
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langsung, seperti Forum Guru Mata Pelajaran, Forum MKKS (Musyawarah Kerja 

Kepala Sekolah), dan adanya forum yang dilakukan untuk sharing pendanaan.  

2.3.2.c. Provinsi Jawa Timur 

Seperti halnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 

Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Jatim juga tengah bekerjasama dengan KI 

Provinsi dan Biro Pemerintahan untuk membentuk Standar Layanan Informasi 

Publik (SLIP) terkait persiapan untuk mengawal Dana Desa sebagai program 

inovasi dalam implementasi Pemerintahan yang Terbuka di Jawa Timur. Bahkan 

di dalam bidang pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah 

melakukan banyak sekali inovasi. Misalnya, Provinsi Jawa Timur telah memiliki 

Perda Pelayanan Publik sejak tahun 2005, bahkan jauh sebelum UU 25/2009 

tentang Pelayanan Publik diberlakukan. Provinsi Jawa Timur juga telah memiliki 

Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi, serta PTSP Kabupaten/Kota. P2T 

Provinsi Jawa Timur memiliki basis layanan online (http://p2t.jatimprov.go.id/ 

dengan 4 bahasa) dan offline, yakni kantor layanan di Surabaya, Malang, Kediri 

dan Madiun.64 

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga menerapkan beberapa inovasi di 

bidang teknologi informasi untuk memaksimalkan penyeberan informasi publik, 

diantaranya dengan membangun Telecenter (akses internet gratis dan fasilitas 

belajar IT bagi masyarakat) di beberapa wilayah terpencil. Tiap Telecenter diberi 

fasilitas perangkat komputer dan tenaga untuk memberikan pembinaan kepada 

masyarakat. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga meluncurkan E-commerce. 

E-commerce merupakan website khusus bagi pengrajin kecil untuk dapat 

bertransaksi melalui media online. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga akan 

melakukan pengadaan perangkat IT dari Kementerian Desa Tertinggal, yang 

nantinya dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan penggunaannya untuk PPID 

atau pengelolaan informasi di daerah. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga 

memiliki program unik yang dinamakan program “Mi Gila” atau singkatan dari 

“Melek IT, Gaul Informasi Luar Biasa.” Program ini disiarkan di televisi TVRI Jawa 

Timur. Provinsi Jawa Timur juga sedang menuju kea rah provinsi yang 

                                                           
64 Op.Cit., Wawancara dengan Eddy Santoso (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) 

http://p2t.jatimprov.go.id/
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menerapkan e-government secara penuh, dan saat ini tengah memulai 

pembangunan Data Center. 

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2015 ini juga telah 

melaksanakan program Bimtek PPID seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang 

dibagi menjadi 4 wilayah bakorwil – Malang, Jember, Bojonegoro dan 

Pamekasan.65 Tindak lanjut program tersebut ialah pada bulan Oktober dilakukan 

evaluasi dari hasil optimalisasi PPID, target utamanya ialah mencari kelemahan 

dan kendala yang dihadapi PPID. Hasil evaluasi tersebut akan didiskusikan dalam 

Rakor di akhir tahun, yang menjadi landasan bagi program kegiatan 

pengembangan PPID di tahun yang akan datang. 

Selain Dinas Kominfo, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur juga memiliki 

program inovasi pelayanan publik yang disediakan oleh UPT. Program ini dapat 

dilakukan melalui jalur online maupun offline, diantaranya sertifikasi dan 

registrasi produk, dimana masyarakat dapat mengakses persyaratan dan 

mekanisme pengajuannya. UPT Dinas Pertanian pun termasuk dalam unit layanan 

yang menyediakan perizinan terintegrasi melalui P2T (Pelayanan Perizinan 

Terpadu). Seluruh layanan tersebut telah disertai dengan SOP.66 Dinas Pertanian 

melalui P2T juga membuka layanan pengaduan, yang disertai tindakan untuk 

mengangani pengaduan tersebut. Pengaduan dapat dilakukan melalui hotline 

telepon, kotak saran, SMS dan mendatangi langsung unit pengaduan di P2T.  

Lebih jauh lagi terkait pelayanan publik, bentuk layanan yang diberikan 

oleh Dinas Pertanian berbeda dengan unit layanan pada umumnya yang memiliki 

front desk atau ruang penerimaan – melainkan langsung melayani “customer” 

(petani) di lapangan. Bentuk pelayanan publik tersebut yaitu dengan 

mendatangkan penyuluh ke lapangan, termasuk BPTP (Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian) dan petugas lapangan lainnya yang siap melayani petani secara 

langsung di lapangan.67  

Selain itu juga terdapat pelayanan kegiatan Sekolah Lapangan (SL) terkait 

pembelajaran Hama Terpadu, GAP (Good Agricultural Practices) dan GHP (Good 

Handling Practices) untuk para petani, yang berisi 12 kali tatap muka dalam setiap 

                                                           
65 Ibid, Wawancara dengan Eddy Santoso (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) 
66 Wawancara dengan Bapak Istidjab, Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, pada 21 Oktober 2015. 
67 Ibid., Wawancara dengan Bapak Istidjab 
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satu siklus musim tanam mulai dari masa awal hingga penanganan pada masa 

panen, pasca panen dan pengemasan produk.68 Inovasi yang dilakukan oleh Dinas 

Pertanian Provinsi Jawa Timur dan terus berjalan ialah pengajuan e-proposal 

perencanaan dari Kabupaten langsung ke Kementerian Pertanian, yang dapat 

diakses dan dikontrol oleh Provinsi. 

KI Provinsi Jawa Timur juga memiliki program pemeringkatan tahunan 

bagi Badan Publik. Program ini dilakukan sebagai sarana untuk evaluasi, sehingga 

publik semakin tahu, dan Badan Publik semakin memperbaiki diri untuk dapat 

senantiasa menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik tanpa harus 

dimohon terlebih dahulu, Hal-hal yang dinilai antara lain:69 

a) Website yang digunakan untuk melihat apakah masyarakat dapat 

mengaksesnya dengan mudah, cepat 

b) Kunjungan untuk melihat bagaimana pelayanan informasi secara langsung 

saat masyarakat datang ke Badan Publik. Apakah tersedia meja layanan, 

formulir, petugas yang bertanggung jawab (in-charge), dan sebagainya. 

c) Kelengkapan untuk meilihat apakah sudah tersedia SOP dan sebagainya. 

d) Evaluasi untuk melihat mengevaluasi kreativitas SKPD dalam menyediakan 

informasi publik 

2.3.2.d. Provinsi Jawa Barat 

Untuk mempercepat implementasi OGI di Provinsi Jawa Barat, KI Provinsi 

Jawa Barat memiliki beberapa program inovatif misalnya: 

1) Program “KI Mengajar”, bekerja sama dengan berbagai kampus untuk 

memberikan kuliah umum tentang keterbukaan informasi. Terakhir dilakukan 

di Institut Teknologi Bandung (ITB). 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik Kabupaten/Kota 

dan SKPD di Jawa Barat, untuk diumumkan pemeringkatannya di awal 

Desember 2015 nanti. Untuk menjaga objektivitas penilaian, program ini 

mengundang panel ahli untuk melakukan penilaian. 2015 ini merupakan 

tahun ketiga KI Provinsi Jawa Barat melakukan pemeringkatan. Sebelumnya, 

yang terbaik ialah Kabupaten Bogor. Indikator penilaiannya antara lain 
                                                           
68 Ibid., Wawancara dengan Bapak Istidjab 
69 Op.Cit., Wawancara dengan Ketty Tri Setyorini (Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tmur) 
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pelayanan informasi, sistem informasi, infrastruktur informasi, tenaga, dan 

sebagainya. 

3) PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung juga telah memiliki 

beberapa inovasi untuk keterbukaan informasi dan pelayanan publik. 

Beberapa inovasi tersebut misalnya, layanan permohonan informasi baik 

offline maupun online. Layanan permohonan informasi baik offline maupun 

online menyediakan desk pelayanan, website dan aplikasi telepon genggam 

yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk permohonan informasi. Seluruh 

layanan ini baru efektif dan berjalan dengan baik sejak 2014.  Terkait inisiatif 

Open Data, Kota Bandung telah mengadakan beberapa kegiatan yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni: 

- Bandung Open Data Summit and Challenge (BOSCHA) pada 28 Februari 

2015. Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah, komunitas, pelaku 

bisnis, akademisi, serta developer IT dalam rangka meningkatkan 

kolaborasi dalam gerakan Open Data. Output dari kegiatan itu ialah 

terciptanya beberapa aplikasi yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan Kota. 

- Scrap-A-Thon Bandung pada 18 Oktober 2015. Kegiatan tersebut 

melibatkan masyarakat untuk membongkar dan merapikan (scrapping) 

data-data yang dimiliki Kota Bandung, sebab konsep Open Data ialah 

selain terbuka, data-data tersebut juga harus dapat dibaca oleh mesin atau 

komputer. Dari data yang tidak terstruktur, menjadi data yang terstruktur 

dan mudah dibaca oleh mesin (CSV, API, dsb). Hal ini dapat 

mempermudah penggunaan data tersebut, terutama melalui teknologi 

informasi – baik oleh peneliti, programmer, organisasi masyrakat sipil, 

maupun pelaku usaha sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi. 

Bentuk inovasi dari Kabupaten Garut adalah dengan membuat website 

PPID (ppid.garutkab.go.id), agar permohonan informasi dapat dilakukan online. 

Tersedia pula Saluran Aspirasi Masyarakat di website tersebut. Meskipun 

demikian, diakui oleh Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informasi Kabuoaten 

Garut,k website yang sudah ada masih belum diperbarui secara berkala (akan 

mulai efektif di 2016), dan belum semua SKPD memiliki website sendiri. 

Kabupaten Garut telah memiliki Media center, namun Media Center tersebut 

http://www.ppid.garutkab.go.id/
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merupakan hibah dari Kemkominfo tahun 2014. Kabupaten Garut juga telah 

memiliki SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) berbasis online. 

Selain pemerintah, OMS di Provinsi Jawa Barat juga ikut membantu 

mendorong implementasi OGI di Provinsi Jawa Barat. Code for Bandung misalnya 

ikut mendorong implementasi Open Data di Kota Bandung. Code for Bandung 

melakukan pendekatan edukasi dua arah: 1) Melakukan advokasi ke pemerintah 

tentang Open Data,  dan 2) Mengedukasi masyarakat agar ketika pemerintah telah 

membuka data, mereka dapat memanfaatkannya, tunjukkan mana kesalahan 

pemerintah, bukan hanya “menyalahkan”. Berdasarkan kedua pendekatan 

tersebut, secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan oleh Code for Bandung 

bersifat sebagai mediator yang menjembatani kolaborasi antara pemerintah 

dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan-kegiatan 

tersebut antara lain:70 

a) Meet-Up, mempertemukan masyarakat dengan pemerintah. Mengajak 

keduanya berkumpul dan berdiskusi tentang isu-isu tertentu, contohnya 

“Pizza Data” membahas pengolahan data sambil menyantap pizza, isu 

lingkungan, dan sebagainya. Mengidentifikasi masalah yang ada, dan berbagi 

gagasan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya. 

b) Membuat aplikasi. Saat ini Code for Bandung sedang mengembangkan portal 

Open Data bagi Kota Bandung, yang berisi informasi mengenai layanan publik 

dan bagaimana cara publik mengaksesnya. Code for Bandung 

mempertemukan pihak yang akan membuatkan aplikasi dengan Dinas-Dinas 

terkait. 

c) Membuat berbagai berbagai event, salah satunya ialah Bandung Open Data 

Summit and Challenge (BOSCHA) yaitu kompetisi pembuatan aplikasi; Scrap-

A-Thon, yaitu scrapping data pemerintah; serta melakukan training Open Data 

bagi pemerintah (standarnya, pengoperasiannya, publikasinya, dsb.) yang 

terdiri dari beberapa SKPD percontohan. 

d) Melakukan advokasi pada Pemerintah Kota Bandung dengan membantu 

Diskominfo menyusun kebijakan terkait Open Data, termasuk melakukan FGD 

tentang Roadmap Open Data Kota. Sejak deklarasai Open Data di Desember 

                                                           
70 Wawancara dengan Pandu Kartika Putra, Ketua Code for Bandung pada 19 Oktober 2015 di Gedung KSP, Jakarta 
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2014, ada 5 SKPD Percontohan yang terus dibimbing oleh Code for Bandung. 

Dengan dorongan yang kuat dari mereka, akhirnya berhasil keluar sekitar 51 

data set. 

Dari berbagai kegiatan dan inovasi Open Data yang telah difasilitasi Code for 

Bandung, telah dihasilkan beberapa aplikasi yang siap dimanfaatkan, antara lain: 

1) Disposisi Surat Online. Meskipun yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat 

akan tetap masuk dan sampai pada dia; 2) Informasi mengenai Transportasi 

Publik seperti waktu tunggu dan trayek bus kota dan informasi halte; 3) Pelaporan 

Bencana (Modelnya seperti LAPOR namun khusus untuk bencana); 4) Dashboard 

untuk Investasi; 5) Portal informasi layanan publik, semacam Satulayanan.id 

namun versi aplikasi telepon genggam dan versi Kota Bandung. Dari semua 

aplikasi yang sudah dihubungkan tersebut, yang baru digunakan ialah Surat 

Online. Namun itu pun belum terlihat dampaknya karena masih sangat baru 

dioperasikan (sekitar bulan Oktober 2015). Sementara aplikasi lainnya, 

kekurangannya ialah sulit untuk diadopsi oleh Pemerintah. 

 

 

2.4. Media yang Digunakan dalam Implementasi Open Government Indonesia 

2.4.1. Media yang digunakan di Pusat 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam BAPPENAS dengan beberapa pihak, 

media yang digunakan untuk mengimplementasikan OGI sangat beragam. Media-media 

tersebut biasanya berbasis IT, misalnya website, mailing list, media sosial, newsletter, 

dan sebagainya. Umumnya pemerintah pusat sangat mengandalkan media sosial dan 

website untuk sosialisasi. Uniknya, Kementerian Pertanian memiliki media yang 

berbeda dalam hal penyebaran informasi pada petani. Kementerian Pertanian 

menggunakan sistem pendekatan kelompok, sehingga distribusi informasi dilakukan 

melalui triple down effect. Sebagai contoh, ada satu petani yang dianggap sebagai 

pemimpin atau panutan kelompok yang digunakan sebagai corong informasi, untuk 

menyebarkan pada seluruh petani di kelompoknya. Selain pemanfaatan kelompok 

organik yang bersifat grassroot, Kementerian Pertanian juga memanfaatkan  asosiasi 
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berbasis profesi lainnya seperti KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan).71 Kelompok-

kelompok ini dapat menjadi solusi penyebaran informasi, karena jumlah petugas 

penyuluh yang terbatas di lapangan. Selain itu dapat dimanfaatkan pula tokoh-tokoh 

yang berpengaruh. Semua gerakan ini seharusnya dapat berjalan serempak, sehingga 

mekanisme penyebaran informasi dapat lebih cepat. 

Agak berbeda dengan pemerintah, OMS memiliki media masing-maisng dalam 

mensosialisasikan OGI. Dalam FGD yang dilakukan BAPPENAS, IPC menjelaskan bahwa 

pihaknya menggunakan bulletin online dan publikasi buku sebagai media sosialisasi 

selain menggunakan website. Pattiro menggunakan mailing list dan media sosial untuk 

sosialisasi.  Kopel juga memiliki media yang digunakan hampir sama dengan OMS lain. 

Namun, KOPEL juga memiliki kelompok dampingan yang disebut Parliament Group, 

terdiri dari petani dan nelayan, bersifat grassroot dan berperan dalam sosialisasi dan 

juga melakukan berbagai kegiatan di daerah, termasuk pengawasan parlemen. Media 

konvensional yang digunakan antara lain buku, dan juga sosialisasi di media lainnya. 

Seknas FITRA juga menggunakan media yang hampir sama dengan OMS lainnya, serta 

saat ini tengah mengembangkan komik, infografis dan videografis. Penyebaran media 

dilakukan berdasarkan target audience. Selain itu, Seknas FITRA juga memiliki website 

“Info Anggaran”, yaitu portal yang memuat dan mempublikasikan data APBD seluruh 

Kabupaten/Kota di Indonesia selama 4 tahun berturut-turut.72  

2.4.2. Media yang digunakan di Daerah 

Sementara itu, jika di Pusat banyak pihak fokus menggunakan media-media 

berbasis IT, di daerah kebanyakan menggunakan media-media konvensional. Hal ini 

dikarenakan penetrasi internet dan IT di daerah cenderung sangat terbatas. Ditambah 

lagi dengan kurangnya SDM yang bisa mengaplikasikan teknologi-teknologi tersebut.  

2.4.2.a. Provinsi Sulawesi Selatan 

 KI Provinsi Sulawesi Selatan sering melakukan kegiatan dan mengundang 

media untuk mensosialisasikan OGI di Provinsi Sulawesi Selatan. KI Provinsi 

secara rutin bekerjasama dengan RRI, memperoleh jadwal reguler dan bebas 

biaya. Koordinasi biasa dilakukan melalui mailing list. Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan media cetak 
                                                           
71 Op.Cit., Wawancara dengan Suwandi, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 
72 Op.Cit., Disarikan dari berbagai sumber dalam Focus Group Discussion di Kementerian PPN/BAPPENAS 
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sebagai cara yang paling efektif. Dishub-Kominfo juga pernah menggunakan media 

internet, namun karena keterbatasan pengelolaan hingga saat ini tidak berjalan 

dengan baik. Dalam mensosialisasikan Perda yang telah diterbitkan, anggota 

DPRD melakukan sosialisasi langsung ke Dapil, bertemu masyarakatnya. Sejauh ini 

untuk sosialisasi ke daerah, tidak dapat membuat media promosi yang masif 

dalam bentuk cetak karena anggarannya sangat sedikit. 

Sementara itu, OMS di Provinsi Sulawesi Selatan lebih sering meggunakan 

media cetak sebagai media sosialisasi OGI. OMS seperti ACC dan Kopel menilai 

media cetak lebih dapat dijangkau masyarakat hingga ke tingkat daerah. 

Sementara radio dan televisi lokal sebenarnya masih terbatas karena belum 

banyak ditonton dan didengar oleh masyarakat. Kasus-kasus yang diangkat oleh 

media, akan sangat cepat menjadi bahan pembicaraan publik. Jika sudah menjadi 

pembicaraan publik, keterbukaan informasi akan semakin cepat dapat 

direalisasikan. 

2.4.2.b. Provinsi Sumatera Barat 

Tidak banyak berbeda dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi 

Sumatera Barat juga lebih sering menggunakan media konvensional dalam 

mensosialisasikan OGI. BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat misalnya melakukan 

sosialisasi dengan menggunakan program tertentu di  TV lokal, radio, dan media 

cetak, walaupun tidak menyeluruh. Tiap program juga menyesuaikan dengan 

sasaran yang ingin dituju, seperti program penjaminan kredit daerah yang 

publikasinya dilakukan bekerjasama dengan organisasi terkait. Penggunaan 

website Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat Renaksi 

Daerah tentang PPK.73  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat satu kali 

dalam sebulan sebenarnya memperoleh jatah siar dari RRI dan dua bulan sekali 

dari TVRI dimana Kepala Dinas menjadi narasumber. Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat belum memiliki website sendiri secara 

khusus, namun informasi-informasi mengenai pendidikan terintegrasi dalam 

website Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh Biro Humas Provinsi 

                                                           
73 Op.Cit., Wawancara dengan Afriadi Laudin (Kepala BAPPEDA Sumatera Barat) 
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(sumbarprov.go.id). Sementara itu untuk OMS seperti Integritas, media informasi 

yang paling efektif untuk mensosialisasikan OGI adalah website, dibandingkan 

media cetak konvensional seperti koran atau pamflet.  

2.4.2.c. Provinsi Jawa Timur 

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur menggunakan 

beragam jenis media, baik online-based (website dan social mediai), disertai pula 

dengan berbagai media dan produk offline-based dan media konvensional, 

diantaranya:74 

a) Majalah “Potensi” yang merupakan media informasi cetak yang terbit 

sebulan sekali, dikirmkan ke Kabupaten/Kota termasuk setiap Telecenter. 

Majalag ini pernah memperoleh apresiasi dari LIPI, sebagai majalah 

pemerintah yang jarang memuat figur pejabat publik. 

b) Jatim Museum yang merupakan media informasi terkait program kerja dan 

pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur. 

c) Ajang Wadul yang merupakan merupakan wadah aspirasi dan pengaduan 

masyarakat multi-platform, berupa program interaktif di TVRI lokal Jawa 

Timur yang ditayangkan dua minggu sekali, yakni minggu pertama dan ketiga 

di setiap bulan. Berbagai masalah, aduan dan saran masyarakat dapat 

diperbincangkan melalui dialog interaktif pada program tersebut, hotline 

telepon, pengaduan melalui media sosial (Facebook dan Twitter), surat 

pembaca di media cetak lokal dan majalah “Potensi”, KIM (Kelompok 

Informasi Masyarakat), yang di dalamnya ada berbagai bentuk media 

sosialisasi seperti Pertunra (Pertunjukan Rakyat) dan Pertunjukan 

Tradisional yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Biasanya melalui 

semacam festival di tingkat daerah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. KIM 

terdata dengan baik dan dapat diakses di website Jatimprov, Radio 

komunintas dan kerjasama dengan BiosTV (stasiun TV swasta lokal), Media 

website pun telah terintegrasi (linked) dengan  PPID lainnya di tingkat SKPD 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

                                                           
74 Op.Cit., Wawancara dengan Eddy Santoso (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) 

http://www.sumbarprov.go.id/
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Sementara itu, KI Provinsi Jatim pun menilai bahwa penggunaan media 

informasi Provinsi Jawa Timur sangat beragam, dengan memanfaatkan berbagai 

jalur baik online-based (website), maupun offline-based, diantaranya:75 

a) Pekan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) 

b) Penggunaan media tradisional pada momen-momen perayaan insidental 

yang melibatkan partisipasi masyrakat seperti HUT Jawa Timur, Grebeg Suro. 

Di Kabupaten/Kota, biasanya pejabat daerahnya selalu hadir dalam acara-

acara kebudayaan tersebut. 

c) Ngopi Bareng Pakdhe, Ajang Wadul (sarana penyampaian aspirasi 

masyarakat, yang disiarkan secara interaktif melalui stasiun televisi atau radio 

lokal dan biasanya langsung memunculkan pejabat publik untuk menjawab 

laporan dan keluhan masyarakat) 

Sementara itu, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menggunakan media 

teknologi informasi seperti website dan juga sosialisasi secara langsung yang 

dinilai lebih efektif, sebab sasaran utamanya ialah petani yang sebagian besar 

masih tradisional. Cara yang dilakukan antara lain:76 

a) Sosialisasi langsung oleh aparat di setiap Kabupaten/Kota, melalui 

penjadwalan pertemuan, SL (Sekolah Lapang), dan sebagainya. 

b) Bekerjasama dengan produsen benih yang melakukan pendekatan kepada 

masyarakat, karena market mereka adalah petani – dalam hal ini Dinas 

Pertanian mewadahi dan memanfaatkannya sebagai corong informasi. 

c) Memanfaatkan petugas yang langsung berada di lapangan, seperti 

Petugas POPT (Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan), PBT (Pengawas 

Benih Tanaman), serta Pengawas Mutu Hasil Tanaman (PMHP) yang aksesnya 

hingga ke Kecamatan dan Desa. Laporannya dapat diperoleh secara real-time. 

d) Memanfaatkan kelompok-kelompok tani lokal, melalui Pembina 

Kelompok sebagai fasilitator. 

e) Bekerjasama dengan SMK sebagai fasilitator untuk dapat membantu petani 

dalam mengakses informasi publik lainnya. 

  

                                                           
75 Op.Cit., Wawancara dengan Ketty Tri Setyorini (Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tmur) 
76 Op.Cit., Wawancara dengan Bapak Istidjab (Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur) 
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2.4.2.d. Provinsi Jawa Barat 

Umumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan media berbasis 

IT dalam mensosialisasikan OGI di Provinsi Jawa Barat. Di Kota Bandung, media-

media yang sering digunakan misalnya website dan media sosial. Sementara 

Pemerintah Kabupaten Garut memiliki beberapa media informasi lain selain 

website dan desk layanan, yakni:77 

a) Media publikasi cetak yang disebarkan, seperti pamflet, buletin dan brosur 

ke setiap Kecamatan dan SKPD. Penyusunan buletin dilakukan sendiri oleh 

staf Dinas Kominfo, tanpa menggunakan jasa dari pihak ketiga. 

b) Siaran Radio lokal, berupa program “Ngalanglang Kakar SKPD” (Bahasa 

Sunda, yang artinya kurang lebih “Dengar Pendapat atau Satu Jam Bersama 

SKPD”). Setiap SKPD bergantian mengisi program tersebut, disiarkan satu kali 

dalam seminggu yang berisi pemaparan tupoksi, visi dan misi, serta tanya 

jawab interaktif dengan masyarakat. Respon masyarakat cukup baik, banyak 

pertanyaan yang muncul, segmentasi dan jangkauannya pun luas ke seluruh 

wilayah Kabupaten Garut. 

c) Media Tradisional (FK Metra) yang sudah terbentuk di 42 Kecamatan, 

digunakan untuk mensosialisasikan berbagai informasi terkait pembangunan, 

pemerintahan, isu-isu aktual dan informasi publik lainnya. Pembentukannya 

bersifat organik secara bottom-up, dimulai dari masyarakatnya terlebih 

dahulu, baru kemudian difasilitasi oleh Kabupaten. FK Metra digunakan untuk 

wilayah yang belum terjangkau internet. Bentuk media tradisional yang 

digunakan seperti kesenian Calung, Lais, dan sebagainya. Baru terbentuk 

tahun ini dan baru mementaskan beberapa pertujukan, diantaranya saat Hari 

Kemerdekaan, HUT TNI, serta ketika ada kunjungan dari Kota Malang. 

d) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tahun 2015 ini baru selesai 

tahap pemetaan. Sama halnya dengan FK Metra, Dinas Kominfo Kabupaten 

Garut ingin memperkuat KIM yang jaringannya sudah terbentuk secara 

bottom-up. 

  

                                                           
77 Wawancara dengan Dikdik Hendrajaya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut pada 17 
Oktober 2015 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. 
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2.5. Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Implementasi OGI 

Masyarakat adalah komponen penting dalam implementasi Open Government, 

karena pada dasarnya gerakan ini berupaya mendorong kolaborasi antar negara untuk 

melampaui batas-batas politik dan mendekatkan hubungan pemerintah dengan 

masyarakat. Dalam kerangka OGP, pemerintah dan masyarakat sipil diposisikan sebagai 

mitra, baik di level nasional maupun internasional. Pada level nasional, OGP 

mengharapkan pemerintah bekerja sama dengan OMS untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan Rencana Aksi nasional. Negara anggota didorong untuk 

menginstusionalisasikan mekanisme bagi dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat sipil. Sementara pada level internasional, Steering Committee OGP terdiri 

dari perwakilan pemerintah dan OMS dalam jumlah yang seimbang. Rotasi 

kepemimpinan OGP juga dilakukan pada kedua sektor, yakni dua co-chairs pemerintah 

dan dua co-chair OMS. 

Indonesia berupaya untuk mengadopsi model tersebut, yakni menempatkan 

perwakilan pemerintah dan OMS dalam Tim Inti OGI, dengan kesetaraan jumlah dan 

hak bersuara seperti yang telah dijeaskan pada sub-bab koordinasi. Namun, partisipasi 

yang diharapkan dari open government sebenarnya lebih dari sekedar perwakilan OMS, 

melainkan partisipasi publik yang lebih luas – baik dalam memanfaatan informasi 

publik, maupun keterlibatan dalam pembuatan dan respon terhadap kebijakan publik. 

Pada reviu ini, temuan terkait partisipasi masyarakat dikaji melalui beberapa 

aspek, diantaranya: 

1) Upaya pelibatan OMS dan masyarakat secara luas yang telah dilakukan oleh 

pemerintah, baik pusat maupun daerah observasi 

2) Respon dan partisipasi masyarakat dalam memohon dan mamanfaatkan informasi 

publik (jumlah permohonan dan tren sengketa informasi) 

3) Ketersediaan wadah aspirasi dan pengaduan (komplain) bagi masyarakat terkait 

proses pembangunan dan pelayanan publik, serta tindak lanjut dari pengaduan 

tersebut 

4) Ketersediaan wadah pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik (perencanaan, 

implementasi dan evaluasi) 

Berikut akan dipaparkan hasil temuan di pusat dan daerah observasi. 
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2.5.1. Partisipasi Masyarakat di Tingkat Nasional 

2.5.1.a. Upaya Pelibatan Masyarakat Sipil dan Relasinya dalam Kerangka 

Open Government Indonesia 

Selain mengadaptasi model steering committee OGP dalam Tim Inti OGI 

yang terdiri dari pemerintah dan OMS, selama ini upaya pelibatan masyarakat 

sipil telah dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya: 

1. Knowledge Forum 

Wadah sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang OGI, dilaksanakan bergiliran antara anggota Tim Inti OGI, 

baik institusi pemerintah maupun OMS. Bentuknya ialah forum diskusi 

terbuka yang diadakan di berbagai tempat seperti universitas atau ruang 

publik lain, serta memanfaatkan momentum tertentu seperti Hari Hak untuk 

Tahu, Hari Anti-Korupsi Internasional, dan sebagainya. 

2. Kolaborasi Netizen dan Pegiat Media Sosial 

Melibatkan influencer media sosisal dalam peluncuran SatuLayanan dan 

LAPOR, berdialog untuk mendiskusikan solusi perbaikan layanan publik. 

3. Model Open Government Partnership (MOGP) 

Simulasi sidang OGP, bertujuan untuk memperkenalkan inisiatif dan prinsip 

open government pada generasi muda, dan mendorong pemuda memahami 

pentingnya terlibat dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka. 

4. Kontes Inovasi SOLUSIMU 

Kompetisi yang memberikan kesempatan bagi publik untuk berkarya dengan 

memberikan solusi yang inovatif dalam bentuk gagasan—mulai dari strategi 

hingga implementasinya) dan infografis (penyajian data/informasi publik 

untuk komunikasi yang efektif kepada publik). 

Selain itu, dalam setiap proses penyusunan Rencana Aksi, selalu diadakan 

konsultasi publik untuk mengupayakan masukan dan evaluasi dari masyarakat. 

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia 

juga aktif memberikan Independent Report atau Shadow Report terhadap 

penyelenggaraan OGI setiap tahunnya, yang dijadikan sebagai salah satu 

pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi OGI di tahun selanjutnya. 
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Sementara terkait relasi antara OMS dan pemerintah dalam OGI, pada 

level Tim Inti telah mengalami perubahan. Dahulu, posisi masyarakat sipil belum 

sepenuhnya setara dengan pemerintah, lebih pada posisi subordinat.78 Dari sisi 

proses, belum cukup mencerminkan co-governance dan kesetaraan. Saat ini, OMS 

yang tergabung dalam Tim Inti berusaha untuk menjadikan OGI sebagai sebuah 

mekanisme bersama antara masyarakat sipil dan pemerintah, sehingga 

keterlibatan OMS benar-benar dalam posisi yang setara. Saat ini, upaya untuk 

mencapai tujuan tersebut mulai terlihat dengan upaya OMS untuk secara mandiri 

melakukan penguatan internal (self-restructuring) dan dibentuknya working group 

berbasis isu. Hasilnya, setiap OMS yang duduk di Tim Inti terbagi dalam peran dan 

fungsi spesifik, berdasarkan area fokus (anti-korupsi, lingkungan, layanan pubik, 

transparansi anggaran, keterbukaan legislatif) dan skala/ruang lingkup kegiatan 

(internasional, nasional dan sub-nasional) masing-masing OMS. 

Pada masa kepemimpinan Indonesia di OGP, ketujuh OMS tersebut 

melakukan pendekatan yang lebih proaktif untuk meningkatkan kolaborasi dan 

pelibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan untuk inisiatif 

OGP. Tiga bentuk kolaborasi yang telah dilakukan antara pemerintah dan OMS 

diantaranya: 1) Capacity Building (memberikan bimbingan teknis dan training); 2) 

Pemasangan/Penguatan Sistem dan Infrastruktur; serta 3) Advokasi (penyusunan 

regulasi dengan masukan dari masyarakat, memastikan ketaatan Badan Publik, 

serta melakukan kampanye publik). Konsekuensi dari kesetaraan antara OMS dan 

pemerintah ini ialah, ketika ada Rencana Aksi yang salah dan gagal, maka OMS 

harus ikut bertanggungjawab. Pada intinya, co-governance antara pemerintah dan 

masyarakat sipil dalam implementasi OGI harus terwujud, karena bahkan dalam 

open government di tingkat global pun pemerintah dan OMS berada dalam level 

yang sama. 

Sementara dalam konteks masyarakat yang lebih luas (di luar OMS yang 

aktif terlibat), gerakan Open Government masih belum dipahami secara umum. 

Berbagai pihak menilai partisipasi masyarakat masih cenderung rendah. Secara 

umum masyarakat masih belum menyadari dan memahami haknya dalam 

informasi publik. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Kominfo pada 

                                                           
78 Wawancara dengan Sugeng Bahagijo, Executive Director INFID pada 1 September 2015 di Sekretariat INFID, Jakarta 
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tahun 2012 di 10 provinsi dengan 1.750 responden, hanya sedikit masyarakat 

yang paham tentang keterbukaan informasi publik, terlebih yang pernah 

membaca/melihat UU-nya (kurang dari 5%).79 

2.5.1.b. Partisipasi Masyarakat dalam Permohonan Informasi Publik 

Perwujudan partisipasi masyarakat dalam mengontrol tindakan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah dengan mengajukan 

permohonan informasi pada Badan Publik. Berdasarkan hasil diskusi dan 

wawancara yang dilakukan di Pusat, permohonan informasi memang sebagian 

besar masih didominasi oleh OMS. Pada tahun-tahun awal penerapan UU KIP dan 

OGI, permohonan informasi bahkan hanya didominasi oleh satu oknum – yang 

memasukkan permohonan informasi yang relatif serupa ke seluruh Badan Publik, 

baik pusat maupun daerah. 

Sementara secara kuantitatif dari segi permohonan penyelesaian 

sengketa informasi di KIP, sejak tahun 2010 hingga Februari 2014 tercatat ada 

1.232 sengketa,80 jumlah yang besar bagi lembaga yang baru menginjak 5 tahun. 

Jenis informasi yang disengketakan pun sangat beragam, mulai dari informasi 

seputar laporan keuangan, laporan kinerja, daftar informasi publik, perizinan, 

kontrak/perjanjian, hingga produk hukum, LHKPN, dan lain sebagainya. Berikut 

ialah tren jenis permohonan informasi dari tahun 2011 hingga 2014: 

1) Tahun 2011, KIP meregister 419 permohonan sengketa, yang terdiri atas 1.401 

item permohonan informasi. (Meningkat 500% dari tahun sebelumnya) 

2) Tahun 2012, KIP meregister 323 sengketa informasi, yang terdiri atas 407 item 

informasi. 

3) Tahun 2013, KIP meregister 377 sengketa informasi, yang terdiri atas 577 item 

informasi. 

4) Januari–Februari 2014, KIP telah meregister 37. 

Dari jumlah tersebut, sejak 2010 hingga Maret 2014, KIP telah menyelesaikan 677 

atau sekitar 55% dari seluruh sengketa informasi.81 

                                                           
79 Op.Cit., Wawancara dengan Tulus Subardjono (Dit. Komunikasi Publik Kementerian Kominfo) 
80 Annie Londa, et al. Komisi Informasi Pusat: Memahami Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi (Jakarta: 
KIP, 2014), hlm. 38 
81 Op.Cit., Wawancara dengan Abdulhamid Dipopramono (Ketua Komisi Informasi Pusat) 
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2.5.2. Partisipasi Masyarakat di Daerah Observasi 

Sama halnya dengan pengukuran di Pusat, partisipasi masyarakat di daerah dapat 

diukur secara kualitatif melalui pelibatan masyarakat sipil oleh pemerintah, tersedianya 

wadah pelibatan masyarakat dalam penyusunan, perencanaan, implementasi dan 

evaluasi kebijakan publik dan pembangunan. Sementara secara kuantitatif dapat diukur 

melalui jumlah permohonan informasi pada Badan Publik di daerah, dan sengketa 

informasi yang diajukan pada Komisi Informasi Daerah. Berikut ialah pengamatan di 

daerah-daerah observasi. 

2.5.2.a. Sulawesi Selatan 

Sosialisasi OGI dan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan 

masih cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dalam diskusi yang dilakukan dengan 

beberapa perwakilan SKPD Provinsi, yang ternyata menyatakan masih belum 

pernah memperoleh sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik.82 Karena 

itulah, keterbukaan pemerintah belum terlembagakan hingga ke bawah, terutama 

masyarakat di daerah.  

Sementara itu, kalangan OMS saat ini tengah membangun simpul untuk 

dapat mendorong implementasi OGI dan keterbukaan dengan lebih efektif.  Selain 

aktif melakukan uji akses ke Badan Publik, OMS juga berperan dalam mendorong 

kesadaran di masyarakat sipil bahwa informasi merupakan hak mereka. Beberapa 

OMS juga aktif melakukan advkasi, diantaranya KOPEL Makassar dan YLBH 

Makassar yang mendorong Perda KIP yang hingga kini belum disahkan, dan 

sebelumnya berhasil membantu perumusan Perwali Makassar tentang 

Ombudsman. Contoh lainnya ialah LPI-PBJ yang seringkali melakukan mediasi 

dengan masyarakat, seperti menyelenggarakan Diskusi Kampung di 14 Kecamatan 

hingga tingkat Kelurahan, dan melakukan hearing dengan warga untuk memediasi 

hak-hak masyarakat yang seharusnya didapatkan.83 Hal ini memungkinkan 

kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan dapat 

terakomodir. Meskipun demikian, memang saat ini advokasi yang dilakukan OMS 

                                                           
82 Diperoleh dari pemaparan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Biro Humas dan Biro Pemerintahan, dalam Focus 
Group Discussion Makassar, pada 8 September 2015 di Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan, Makassar 
83 Wawancara dengan Albertus George, Ketua LPI-PBJ (Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa) 
pada 7 September 2015 di Hotel M-Regency, Makassar 
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pun masih parsial, dalam arti terbatas hanya pada kelompok advokasi yang sesuai 

dengan isu mereka masing-masing. 

Hal yang menarik ialah, sulitnya memperoleh akses informasi di Badan 

Publik menjadikan banyaknya masyarakat yang membutuhkan informasi justru 

memintanya pada OMS. Sebagai contoh, masyarakat yang mengalami penggusuran 

seringkali memohon informasi rencana pembangunan ke YLBH, selain memang 

memohon bantuan hukum. Hal ini disebabkan karena lembaga informasi yang 

disediakan Badan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini justru belum 

menjadi sarana yang tepat untuk mengakses informasi. Sehingga secara umum, 

dapat dinilai bahwa masyarakat sipil (dalam hal ini OMS yang telah 

terkonsolidasi) sebenarnya lebih siap dalam menyongsong keterbukaan, 

dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. 

2.5.2.b. Sumatera Barat 

Meskipun Sumatera Barat dipilih sebagai sampel karena proses 

penguatan keterbukaan yang bersifat top-down, namun masyarakat sipil 

sebenarnya memiliki andil besar dalam mendorong dimulainya proses 

implementasi keterbukaan informasi publik. Sejak 2010, OMS dan akademisi di 

Sumatera Barat (PUSAKO Universitas Andalas, LBH Pers, AJI Padang, Integritas 

Padang) telah melakukan advokasi untuk mendorong terbentuknya KI Provinsi.84 

Berikut upaya yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil Sumatera Barat 

dalam mendorong implementasi keterbukaan infomrasi publik: 

- Tahun 2010 OMS melakukan advokasi terkait pembentukan KI Provinsi. 

Namun konsentrasi implementasi UU KIP saat itu belum jadi perhatian, 

karena baru ada pergantian pemerintahan pada 2010, diperburuk pula 

dengan kondisi infrastruktur pemerintah yang masih dalam tahap 

rekonstruksi pasca gempa Sumatera Barat 2009. 

- Tahun 2013 OMS kembali mendorong, dengan menyuguhkan fakta bahwa 

Sumatera Barat tertinggal dari provinsi lainnya dalam keterbukaan – dimana 

50% provinsi sudah membentuk KI Provinsi. Pada tahun itu, perwakilan dari 

Kominfo dan KI Pusat datang untuk mendorong dan membentuk tim khusus, 

namun tidak ada tindak lanjutnya. 

                                                           
84 Op.Cit., Wawancara dengan Charles Simabura (Peneliti Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas) 
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- Tahun 2014 OMS kembali mendorong, dan akhirnya berhasil. Dibentuklah 

Tim Seleksi KI Provinsi yang terdiri dari 5 orang, dengan komposisi 3 orang 

dari unsur masyarakat sipil, 1 orang dari unsur pemerintah (ex-officio 

Dishubkominfo) dan 1 orang akademisi. Hingga terbentuklah KI Provinsi pada 

tahun 2014, dengan komitmen pemerintah yang baik dan positif dalam 

mendukung perkembangannya. 

Sementara pada level publik secara umum, banyak masyarakat yang 

masih belum mengetahui hak mereka terkait informasi publik. Hal ini diakui KI 

Provinsi Sumbar sebagai situasi yang dilematis – jika mendorong sosialisasi ke 

masyarakat maka kesadaran akan semakin baik, namun ketika berhadapan 

dengan kondisi ketidaksiapan PPID Badan Publik masyarakat akan kecewa, dan 

bermuara pada sengketa. Terkait jumlah sengketa informasi, saat ini KI Provinsi 

Sumatera Barat telah menerima 13 sengketa – dengan rincian 7 tuntas, 1 yang 

masih ditunggu.85 Selain itu, Ketua KI Provinsi Sumatera Barat menilai pergerakan 

OMS sebenarnya masih bersifat kasuistik dan tergantung pada momentum. 

2.5.2.c. Jawa Timur 

Dari seluruh daerah yang dijadikan sampel. Jawa Timur merupakan 

provinsi dengan potensi partisipasi masyarakat yang paling tinggi. Hal ini 

dikarenakan karakter masyarakat Jawa Timur yang secara umum sangat terbuka 

dalam menyampaikan aspirasi mereka.86 Masyarakat juga sangat open-minded, 

mudah curiga jika ada sesuatu yang ditutup-tutupi dan tidak transparan. Gerakan 

masyarakat sipil juga dinilai kuat. Sebagai contoh ialah terkuaknya kasus 

pembunuhan Salim Kancil di Lumajang, penembakan santri di Sidoarjo, dan 

sebagainya. 

Lebih jauh lagi, partisipasi publik untuk menyuarakan pendapatnya 

melalui berbagai jalur media pun cukup besar. Bpk. Sebagai contoh jika ada 

pelanggaran yang dilakukan di ruang publik, komplainnya akan segera masuk ke 

radio lokal (Suara Surabaya, dsb.), meskipun kondisi tersebut hanya dapat ditemui 

di lingkungan Surabaya dan sekitarnya karena terbatasnya jangkauan radio. 

Namun jika daerah lain di Jawa Timur memiliki wadah aspirasi serupa, maka 

                                                           
85 Op.Cit., Sesuai pemaparan Syamsu Rizal (Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat) 
86 Op.Cit., Wawancara dengan Prof. Rachma Ida (Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga) 
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respon masyarakat akan sama besarnya. Hal ini menunjukkan bahwa media 

sangat berperan, dan masyarakat pun sangat aware untuk memanfaatkannya.87 

Terkait tren permohonan informasi, di awal pembentukan PPID (ketika 

sudah terbentuk namun sifatnya masih formalitas), arus masuknya permohonan 

informasi dari LSM sangat besar. Rata-rata pertanyaan yang diajukan oleh masing-

masing lembaga sekitar 80-90 permohonan. Informasi yang paling banyak diminta 

ialah terkait anggaran, dengan peruntukan yang dinilai tidak jelas dan biasanya 

disertai dengan memberikan tekanan pada Badan Publik yang dimintai 

informasi.88 Permohonan yang begitu besar berhadapan dengan ketidaksiapan 

PPID, menyebabkan banyaknya sengketa pada waktu itu. Guna menjembataninya, 

Dinas Kominfo Jatim kemudian berkolaborasi dengan OMS yang biasa memohon 

informasi, menjelaskan bahwa saat ini aparat PPID belum siap, dan mengajak 

mereka untuk membuat kegiatan yang mengarah pada sosialisasi KIP dan PPID 

bagi Badan Publik. Hingga akhirnya ada 2 OMS yang bekerjasama untuk 

melakukan sosialisasi keterbukaan di lingkungan pemerintahan daerah. 

Selanjutnya PPID mulai berjalan dengan baik, sehingga lama kelamaan jumlah 

permohonan informasi yang cenderung “menekan” Badan Publik pun mulai 

menurun. Secara agregat permohonan informasi naik, terlebih setelah dibukanya 

akses permohonan secara otomatis melalui website. Selain pertambahan dari segi 

kuantitas, dari segi kualitas informasi yang diminta pun semakin beragam dan 

merupakan kebutuhan masyarakat – mulai dari informasi jumlah home industry, 

pengarajin lokal, dan sebagainya. 

Hal menarik ditemukan pula di Provinsi Jawa Timur terkait sengketa 

informasi. Sejak awal tahun 2015 hingga pekan dilakukannya pekan ketiga bulan 

Oktober, KI Provinsi Jawa Timur telah menerima 123 sengketa informasi dengan 

rincian sebagai berikut:89 

- 42 sengketa belum ditangani 

- 18 sengketa sedang dalam proses 

- 63 sengketa sudah diselesaikan melalui mediasi dan sidang ajudikasi non-

litigasi 

                                                           
87 Wawancara dengan Rohman Budijanto, Direktur Eksekutif JPIP (The Jawa Post Institute of Pro-Otonomi) pada 23 
Oktober 2015 di Graha Pena, Surabaya 
88 Op.Cit., Wawancara dengan Eddy Santoso (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) 
89 Op.Cit., Wawancara dengan Ketty Tri Setyorini (Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tmur) 
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Dari jumlah sengketa tersebut, sengketa paling banyak berasal dari Madura 

(hampir 50% dari seluruh sengketa yang masuk). Sementara Jawa Timur bagian 

Barat seperti Ngawi, Pacitan, Ponorogo dan sebagainya justru sangat kecil jumlah 

sengketanya. Masyarakat Madura seakan punya pemahaman yang begitu besar 

akan haknya dalam mengakses informasi hingga seluruh SKPD pernah dimintai 

permohonan – baik di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, 

bahkan hingga tingkat Desa. KI Provinsi bahkan secara rutin 2 bulan sekali 

mengadakan sidang di tempat di wilayah Madura. Meskipun demikian, banyak 

pula laporan yang masuk ke KI Provinsi Jatim, bahwa di antara para pemohon 

tersebut banyak yang memanfaatkannya untuk tujuan lain atau kepentingan 

pribadi, seperti menekan Badan Publik, menakut-nakuti, memeras dan 

sebagainya. 

2.5.2.d. Jawa Barat 

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah sengketa terbanyak dan 

mengalami peningkatan tiap tahunnya, yakni: 1) Tahun 2011: 101 sengketa; 2) 

Tahun 2012: 176 sengketa; 3) Tahun 2013: 501 sengketa; dan 4) Tahun 2014: 

1.196 sengketa. Meskipun demikian, keterbukaan informasi masih menjadi isu 

eksklusif dan hanya dinikmati oleh kalangan terdidik, kelas menengah ke atas. Hal 

ini dapat dilihat dari pemohon informasi yang disampaikan ke Badan Publik dan 

sengketa yang diajukan ke KI, umumnya mereka yang telah mengenyam 

pendidikan di Perguruan Tinggi. Fenomena ratusan permohonan yang diajukan 

oleh satu orang juga terjadi di Jawa Barat. 

Sementara di Kota Bandung, terutama dalam penyelenggaraan inisatif 

Open Data, terdapat gerakan yang berperan sebagai mediator antara Pemerintah 

Kota dengan masyarakat sipil, yakni Code for Bandung (CFB). Gerakan tersebut 

berupaya mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, melalui 

diskusi dan kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan kota dan saling 

mengawasi, yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.90 CFB 

menyediakan wadah untuk mempertemukan masyarakat dan pemerintah, 

memfasilitasi dialog dan interaksi antar keduanya, hingga memberikan advokasi 

dan pendampingan teknis bagi aparatur pemerintah. 

                                                           
90 Op.Cit., Wawancara dengan Pandu Kartika Putra (Ketua Code for Bandung) 
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2.6. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Open Government Indonesia 

2.6.1. Hambatan dan Tantangan Implementasi OGI di Pusat 

Dalam kesempatan FGD dan wawancara mendalam dengan beberapa pihak, 

ditemukan beberapa hambatan dan tantangan utama dalam implementasi OGI. 

Hambatan dan tantangan tersebut terbagi ke dalam beberapa klasifikasi seperti 

Kendala Regulasi, Alokasi Anggaran, Pemahaman Aparatur, SDM, Penyalahgunaan Data, 

dan Respon Masyarakat. 

2.6.1.a. Kendala Regulasi 

Menurut INFID, hambatan utama dari implementasi OGI adalah masih 

kurangnya kerangka regulasi dan kerangka institusi, terutama dalam menjadikan 

OGI sebagai sebuah gerakan bersama. Selain itu, aturan dalam UU KIP masih 

memiliki celah sehingga memunculkan berbagai macam persepsi diantara badan 

publik dengan pemohon informasi. Contohnya, aturan Pasal 11 ayat (1) huruf e 

yang tidak menjelaskan  adanya perjanjian pihak ketiga. Padahal, dalam kontrak 

pengadaan barang dan jasa hanya dikenal dua pihak. Begitu pula aturan pasal 9 

ayat 2 huruf c tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala.91  

2.6.1.b. Kendala Alokasi Anggaran 

Menurut Pattiro, hambatan yang dihadapi dalam implementasi OGI 

berdasarkan data lapangan adalah masalah alokasi anggaran. Seringkali anggaran 

yang dialokasikan belum sesuai dengan kebutuhan implementasi keterbukaan 

informasi publik di suatu daerah. 

2.6.1.c. Kendala SDM 

Menurut Mappi hambatan implementasi OGI adalah kurang 

berkualitasnya sumber daya manusia serta kurangnya bimbingan teknis untuk 

para PPID. Menurut penelitian dari University of Glasgow,  PPID seharusnya 

memiliki beberapa faktor berikut seperti misalnya Hardware Skill (PC, Server, 

Sarana Audio Visual), Environment Adapt (Lingkungan Kerja dan Suasana Kerja 

                                                           
91 UU KIP Masih Menyisakan Berbagai Permasalahan. Diakses dari http://www.pu.go.id/main/view/8538 pada 10 
Februari 2016, pukul 19.17 WIB 
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kondusif), Software Knowledge (SOP, Peraturan Organisasi, UU), serta Liveware 

(Kerjasama, Komunikasi Internal).92  

2.6.1.d. Kendala Pemahaman Aparatur 

Menurut Kapuspen Kemendagri, hambatan utama yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan OGI adalah kebingungan di tingkat daerah dalam 

menempatkan sekretariat PPID. Kemendagri menempatkan PPID daerah di Biro 

Humas, di bawah supervisi Sekretariat Daerah. Sementara sekretariat Komisi 

Informasi Daerah berada di SKPD Kominfo. Deputi Bidang Pelayanan Publik 

Kemenpan RB juga menilai saat ini pemerintah sudah terbuka, namun belum 

semua mengetahui apa yang harus dibuka dan apa yang tidak. Tenaga Humas juga 

masih banyak yang belum mengerti kategori informasi yang terbuka maupun yang 

tertutup. 

2.6.1.e. Kendala Potensi Penyalahgunaan Data 

Selain itu, tantangan lain yang juga dihadapi dalam implementasi OGI 

adalah adanya sekelompok orang yang memanfaatkan UU KIP, 

menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi/kelompok. Menurut 

Kemendagri, data-data sensitif yang sangat rentan untuk disalahgunakan di 

lingkungan Kemendagri yaitu status penyelenggaraan proyek E-KTP, DIPA, dan 

sebagainya. Pemerintah juga memiliki ketakutan untuk terbuka yang disebabkan 

bukan karena tidak ingin terbuka, namun karena banyaknya penyalahgunaan 

informasi yang pada akhirnya memojokkan pemerintah. Seharusnya UU KIP 

menjadi pijakan hukum bagi publik untuk menggunakan haknya sekaligus 

memudahkan dalam memperoleh informasi, bukan sebaliknya memanfaatkan 

kelemahan UU KIP ini demi tujuan lain.93  

2.6.1.f. Respon Masyarakat 

KI Pusat menilai hambatan dan tantangan utama dalam implementasi OGI 

adalah masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum paham mengenai 

haknya dalam memperoleh informasi publik. Bahkan masih banyak juga 

masyarakat yang takut untuk meminta informasi ke Badan Publik. 

                                                           
92 Riezky Novyana. "Berbagai Kendala dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia." (Glasgow: University 
of Glasgow), hlm. 1-15. 
93 "Keterbukaan Masih Menyisakan Berbagai Masalah," diakses dari 
http://www2.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/13339 pada 10 Februari 2016, pukul 19.03 WIB 
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2.6.2. Hambatan dan Tantangan Implementasi OGI di Daerah Observasi 

Sementara itu, berikut ialah hambatan dan kendala dalam implementasi Open 

Government yang ditemukan di daerah sampel: 

2.6.2.a. Provinsi Sulawesi Selatan 

Hambatan dan tantangan implementasi OGI di daerah lebih beragam 

dibandingkan di pusat. Menurut ACC, pemahaman aparat BP dan gakum tentang 

PPID dan keterbukaan informasi publik masih belum memadai. Bahkan Menurut 

YLBHM, PPID belum mengetahui fungsinya, bahkan tidak memahami KIP. Banyak 

juga OMS yang menilai bahwa hambatan dan tantangan implementasi OGI di 

daerah adalah kurangnya political will dari pimpinan daerah, sehingga 

mempengaruhi komitmen aparatur daerah untuk menjalankan OGI di SKPD 

masing-masing. Pemerintah daerah juga belum tegas dalam menjalankan pilar-

pilar Open Government di daerah dan juga kebanyakan tidak memiliki data 

storage. Kopel menilai keterbukaan informasi saat ini belum sistematis dan 

terlembagakan secara institusi, melainkan lebih banyak berupa komitmen dari 

Kepala Daerah. Meskipun demikian, di sisi lain ada pula daerah yang telah 

menunjukkan perkembangan dalam keterbukaan seperti Kab. Bulukumba yang 

bahkan telah memiliki Komisi Informasi sendiri. 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Prov. Sulawesi Selatan 

menilai masalah anggaran untuk keterbukaan informasi yang masih sangat sedikit 

juga harus segera diselesaikan, agar anggaaran tersebut dapat menunjang 

implementasi OGI di Prov. Sulawesi Selatan. Pemerintah Sulawesi Selatan juga 

mengalami krisis SDM yang mumpuni dan berkualitas di daerah. Secara struktur 

kelembagaan, KI Provinsi juga memiliki masalah karena kurang begitu dikenal 

dibandingkan Ombudsman Kota Makassar, ORI, atau bahkan KY. Hal ini sangat 

disayangkan oleh ACC, karena sesungguhnya KI Provinsi adalah lembaga yang 

sangat strategis, berperan penting dalam menelusuri kasus dan masalah 

terbenturnya pemberian informasi publik yang selama ini dialami OMS dalam 

mengakses data. 
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2.6.2.b. Provinsi Sumatera Barat 

Hambatan dan tantangan utama yang dihadapi Provinsi Sumatera Barat 

adalah pertama masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap 

haknya dalam keterbukaan informasi. Kebanyakan masyarakat Provinsi Sumatera 

Barat masih menilai keterbukaan informasi adalah bukan urusan mereka dan 

tidak menguntungkan mereka. Kedua, menurut BAPPEDA Sumbar, Provinsi 

Sumatera Barat juga terkendala dengan kurangnya SDM untuk mengelola berbagai 

sistem, padahal terkadang ketika masyarakat meminta informasi, mereka 

biasanya meminta agar informasi tersebut diberikan secepatnya. 

Ketiga, menurut Integritas dan AJI tantangan utama pemerintah dalam 

implementasi OGI adalah masih kurangnya pemahaman aparat PPID terkait 

keterbukaan informasi publik dan data juga masih banyak yang terpusat di PPID. 

Padahal peraturan terkait informasi yang harus diberikan atau dikecualikan 

sebenarnya sudah ada regulasi yang mengaturnya. Keempat dan yang paling 

utama adalah hambatan anggaran, terutama untuk di Kabupaten/Kota. Minimnya 

anggaran yang dimiliki, membuat para SKPD di Kabupaten/Kota harus 

memprioritaskan program-program tanggung jawab utama SKPD terkait. Selain 

itu, menurut Akademisi Universitas Andalas, ada celah hukum dalam 

implementasi keterbukaan khususnya Komisi Informasi Daerah, karena dananya 

dari APBD dan sekretariatnya dari Kominfo. Menurutnya jika politik anggaran 

tidak mendukung, KID tidak dapat berbuat apa-apa. Terlebih jika ada sengketa 

informasi yang berkaitan dengan Gubernur, biasanya akan ada masalah yang 

mempersulit posisi KI. 

Kelima, berdasarkan proses wawancara mendalam, dapat disimpulkan 

bahwa masih banyak dari pimpinan SKPD di Provinsi Sumatera Barat yang belum 

memahami UU KIP 14/2008. Keenam, adanya subjektivitas dan ketidakseragaman 

antara tiap-tiap Kabupaten/Kota dalam menetapkan informasi yang harus 

diberikan dan dikecualikan. Ketujuh, banyak dari PPID-PPID yang beradi di 

Provinsi Sumatera Barat yang belum memiliki. Terakhir, keterbatasan fasilitas dan 

infrastruktur yang memadai juga menjadi suatu hambatan dari implementasi OGI 

di Provinsi Sumatera Barat.  
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2.6.2.c. Provinsi Jawa Timur 

Di Provinsi Jawa Timur, hambatan dan tantangan yang dihadapi ternyata 

lebih sedikit dibandingkan dengan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 

Sumatera Barat walaupun hambatan dan tantangan yang ada nyaris sama antara 

satu provinsi dengan provinsi lainnya. KI Provinsi Jawa Timur menggarisbawahi 

hambatan teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam upaya mendorong 

implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur, yakni: 

a) Hambatan teknis yang paling banyak dikeluhkan petugas pelayanan informasi 

dan layanan publik adalah soal anggaran yang kurang memadai dari Dinas 

atau Pemerintah Daerah. Semua PPID di Kabupaten/Kota tidak dihonor, 

hanya Provinsi yang memperoleh honor, sementara petugas PPID 

Kabupaten/Kota pun memiliki tugas sehari-hari berkenaan dengan posisinya. 

Hambatan teknis lainnya ialah SDM yang berganti-ganti akibat mutasi dan 

perputaran jabatan. 

b) Hambatan non-teknis adalah political will, khususnya dari Kepala Daerah 

untuk benar-benar menerapkan prinsip-prnsip transparansi, akuntabilitas 

dan partisipasi Hambatan lainnya ialah tidak adanya kesamaan SKPD di 

seluruh Kabupaten/Kota Jawa Timur. Ada yang Dishubkominfo, ada yang 

Dishub saja, sehingga yang tidak memiliki Kominfo PPID dipegang oleh 

Humas. Humas di Kabupaten/Kota itu Eselon III, tentunya secara struktur 

tidak dapat memerintahkan Eselon II. Karena itulah Kabupaten/Kota yang 

tidak memiliki Dinas Kominfo (PPID ada di Humas), lamban dalam 

mengimplementasikan keterbukaan.  

2.6.2.d. Provinsi Jawa Barat 

Untuk Provinsi Jawa Barat, hambatan utama yang dihadapi adalah 

masalah SDM yang dinilai sangat kurang kompatibel untuk menjalankan inisiatif 

Open Data. Aparat yang mengurus pun saat ini hanya dua orang. Untuk tantangan, 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat perlu untuk dapat memasukkan agenda 

Open Government dan Open Data sebagai bagian dari Smart City. Saat ini gerakan 

Open Data belum menjadi fokus/prioritas, karena saat ini Kota Bandung tengah 

fokus pada Smart City. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengubah mindset 
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pemerintah dalam menerjemahkan  Smart City. Ketika berbicara Smart City, 

mindset yang dibangun bukanlah kolaborasi government–citizen, melainkan lebih 

pada penggunaan tools yang berbasis IT. Tantangan-tantangan tersebut ditambah 

pula dengan kurangnya resource. Kota Bandung hanya difasilitasi oleh Code for 

Bandung, yang bahkan pada dasarnya ialah gerakan (bukan NGO yang mudah 

memperoleh pendanaan dsb.).  

Diskominfo Kota Bandung dalam wawancara mendalam, menilai ada 

tantangan dalam irisan tugas pokok dan fungsi antara Diskominfo dengan 

BAPPEDA, terutama dalam pengumpulan data. BAPPEDA memang memiliki 

tupoksi pengumpulan data terkait perencanaan pembangunan daerah, sementara 

Diskominfo karena sesuai dengan amanat UU KIP. Sedangkan Diskominfo 

Kabupaten Garut mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam implementasi 

KIP, diakui oleh Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Garut ialah masih adanya 

kekhawatiran dari aparat SKPD dan Kecamatan dalam membuka informasi, 

karena takut disalahgunakan dan mindset mereka masih tertutup.  

Dari sudut pandang akademisi, hambatan dan tantangan dalam 

implementasi OGI di Provinsi Jawa Barat adalah penanggung jawab atau ujung 

tombak layanan informasi biasanya bukan PNS yang memang ditugaskan sebagai 

mestinya, melainkan pegawai kontrak. Padahal ketika harus menjelaskan berbagai 

hal, terutama isu strategis, mereka tidak punya kekuatan, misalnya untuk 

mengumpulkan informasi atau mengkonfirmasi satu isu hingga ke tingkat atas. 

Lebih jauh lagi menurut Akademisi Universitas Islam Bandung (UNISBA), ketika 

banyak yang hendak menempelkan PPID pada unit kerja yang ada (Kehumasan, 

dsb.), mereka merasakannya sebagai beban tambahan karena insentif yang 

diperoleh tidak sebanding dengan beban kerja mereka. Dari sudut pandang KI 

Provinsi Jawa Barat, tantangan terberat ialah PPID sudah terbentuk, namun 

kesadaran pemerintah untuk membuka informasi masih jauh dari yang 

diharapkan.  
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BAB III 

ANALISIS 
 

3.1. Dinamika dan Perkembangan Open Government di Indonesia 

Pada Bab sebelumnya telah dipaparkan dinamika dan perkembangan Open 

Government di Indonesia, mulai dari cikal bakal keterbukaan informasi publik, hingga 

keterlibatan dan komitmen Indonesia dalam kerangka global Open Government dan 

implementasinya selama rentang waktu 2011 hingga 2014. Berdasarkan pemaparan 

tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan OGI. 

Faktor-faktor tersebut berperan pula dalam perkembangan OGI, sehingga penting untuk 

dikaji agar dapat meningkatkan performa implementasi OGI di masa depan. Berikut 

ialah faktor-faktor pendorong tersebut: 

Tabel 3.1. Faktor Pendorong Inisiatif Open Government di Indonesia 

FAKTOR KONDISI DAN BENTUK DORONGAN 

Politik 

- Political interest  (kepentingan politik) dari pemimpin negara untuk mengakomodir 

agenda nasional (reformasi birokrasi, good governance, pemberantasan korupsi) dan 

internasional (Asia Pacific’s emerging democratic power, robust economic growth) 

- Mengurangi tekanan dari politik domestik, trust building 

Ekonomi 

- Terbukanya flow of goods, service dan labor membutuhkan tata kelola yang 

transparan dan dapat diawasi 

- Adanya tuntutan dari sektor swasta terkait kemudahan berusaha  (ease of business), 

dan keinginan penyelenggara negara untuk mengakomodir kebutuhan investor 

Masyarakat 
(Sosial – Budaya) 

- Masyarakat sipil semakin proaktif menuntut haknya dalam kebebasan informasi, 

pelayanan publik yang lebih baik 

- Munculnya berbagai inovasi dan gagasan yang lahir dari ruang publik 

Teknologi dan 
Informasi 

- Perkembangan teknologi yang pesat, memungkinkan tersedianya berbagai tools 

untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pelayanan publik yang lebih efektif 

dan efisien 

- Meningkatnya penggunaan media berbasis teknologi yang menjadikan publik lebih 

proaktif 

- Kebutuhan untuk memperlancar flow of information 

Sumber: Penulis 

Dengan demikian, terlihat bahwa seluruh faktor tersebut berperan dalam mendorong 

diadopsinya gagasan dan komitmen global open government dalam agenda nasional, 
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dan dijadikan sebagai salah satu prioritas pemerintah. Konteks politik, ekonomi, sosial-

budaya dan teknologi tersebut jugalah yang mempengaruhi perkembangan OGI dari 

tahun ke tahun. Hal ini dapat menjelaskan mengapa tahun 2012 dan 2013 OGI berada 

pada perkembangan terbaiknya, sementara di tahun 2014 terjadi penurunan performa, 

yang dibuktikan melalui capaian Rencana Aksi berikut: 

Tabel 3.2. Perbandingan Tingkat Ketercapaian Rencana Aksi OGI 

 2012 2013 2014 

Jumlah K/L yang Terlibat 14 13 24 

Jumlah Rencana Aksi 38 21 64 

Capaian 76,6% 85,7% 55% 

Sumber: Penulis, diolah dari IRM 2012, 2013, 2014 

Pada tahun 2012, Rencana Aksi OGI berisi komitmen-komitmen ambisius dalam 

bebrbagai sektor penting. Mengingat tingkat ambisiusitas dari keseluruhan komitmen 

tersebut, hasil capaian sebesar 76,6% menunjukkan sebuah awal yang sangat penting 

bagi perkembangan open government di Indonesia. Sementara di tahun kedua Rencana 

Aksi yakni 2013, hasil capaian meningkat menjadi 85,7% dengan menargetkan 

transparansi di beberapa sektor yang masih sama dengan Rencana Aksi tahun 

sebelumnya, namun lebih terfokus pada isu-isu yang berbeda di setiap sektornya. Hal 

ini merupakan tindak lanjut dari agenda transparansi pemerintah di sektor-sektor 

tersebut. Perkembangan lain di tahun 2013 ialah semakin masifnya upaya peningkatan 

partisipasi masyarakat sipil, melalui berbagai kegiatan yang ditujukan untuk 

menjangkau publik lebih luas dan perubahan komposisi Tim Inti yang lebih 

mengakomodir keterwakilan OMS. Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, pada tahun 2013 OMS lebih siap dalam hal pembagian peran dan 

kekuatan tawar dengan pemerintah. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah komitmen dan K/L yang terlibat 

dalam Rencana Aksi 2014 meningkat hampir dua kali lipat. Hal ini membawa kerumitan 

dan tantangan sendiri dalam proses monitoring dan evauasi pencapaian komitmen, 

meskipun sumber daya manusia dan waktu yang tersedia untuk melakukan 

pemantauan sama besarnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Terlebih pada tahun 2014 

terjadi transisi pemerintahan, yang menjadi faktor paling utama dalam mempengaruhi 

perkembangan OGI di tahun tersebut. “Beban” tambahan juga muncul bersamaan 
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dengan kepemimpinan Indonesia di OGI saat itu. Meskipun secara keseluruhan proses 

perumusan Rencana Aksi 2014-2015 sudah jauh lebih transparan dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya (setiap proses dipublikasikan melalui website, memungkinkan 

konsultasi publik yang linier bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Aksi); 

namun konsistensi dalam menjaga transparansi dan terjaminnya aspirasi publik masih 

perlu disempurnakan dan dikembangkan untuk tahun-tahun berikutnya. 

Selain tingkat ketercapaian Rencana Aksi, penurunan performa OGI di tahun 2014 

juga dapat terlihat dari menurunnya skor eligibility Indonesia dalam OGP. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, skor eligibility adalah standar yang menentukan kelayakan 

suatu negara untuk bergabung dalam komitmen OGP. Meskipun digunakan sebagai 

ukuran kelayakan, namun kriteria di dalamnya dapat pula digunakan sebagai indikator 

open government di suatu negara, yakni: 1) Transparansi Fiskal; 2) Akses terhadap 

informasi; 3) Keterbukaan Aset Pejabat Pubik; dan 3) Pelibatan Masyarakat Sipil. Skor 

maksimal yang dapat diperoleh suatu negara ialah 16, dengan skor maksimal 4 bagi 

masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran tersebut, berikut ialah tabel yang 

menunjukkan skor eligibility Indonesia di tahun 2014, beserta nilai yang diperoleh 

dalam masing-masing indikator: 

Tabel 3.3. Skor Eligibility Indonesia dalam OGP tahun 2014 

Kriteria Standar Measurement Skor 
Skor Eligibility 

OGP 

Fiscal Transparency 
(Transparansi Fiskal) 

Open Budget Index 
oleh International Budget 

Partnership 
4 4 

Access to Information 
(Akses terhadap Informasi) 

FoI / RTI 
oleh Right to Information 

Produk Hukum 
(UU KIP) 

4 

Public Officials Asset Disclosure 
(Keterbukaan Aset Pejabat Publik) 

Public Officials Financial 
Disclosure Database 

oleh World Bank 

Wajib Lapor 
LHKPN, Dapat 

Diakses 
4 

Citizen Engagement 
(Pelibatan Masyarakat Sipil) 

Civil Liberties Sub-Score of 
Democracy Index 

oleh Economist Intelligence Unit 
6.76 3 

Total Skor Eligibility Indonesia di OGP 15 

Sumber: Penulis, diolah dari Eligibility Criteria OGP 
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Berdasarkan pengukuran tersebut, Indonesia memperoleh skor 15 dari nilai maksimal 

16, dengan nilai terendah diperoleh pada poin citizen engagement (keterlibatan 

masyarakat). Pengukuran citizen engagement didasarkan pada indeks Demokrasi, sub-

skor Kebebasan Publik yang dipublikasikan oleh Economist Intelligence Unit setiap dua 

tahun sekali. Dari nilai maksimal 10, Indonesia hanya memperoleh 6.76 poin di tahun 

2014. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana Indonesia 

memperoleh skor 7.06 di tahun 2010, dan 7.65 di tahun 2012. Penurunan tersebut 

tentunya menunjukkan kondisi dalam negeri, yakni berkurang dan menurunnya upaya-

upaya untuk melibatkan masyarakat secara signifikan dalam proses kebijakan publik. 

Kondisi ini terkait pula dengan performa OGI di tahun 2014, dimana program-program 

kampanye publik cenderung menurun, terlebih jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Penilaian ini harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk lebih meningkatkan 

berbagai kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat. 

Meskipun demikian jika mengacu pada arah dan desain OGI yang dirumuskan 

pada tahun 2011, perkembangan dan implementasi OGI hingga tahun 2014 sebenarnya 

secara umum sudah sesuai dengan tahap-tahap yang dicanangkan (lihat Gambar 2.2. 

Arah dan Tahapan Implementasi OGI Fase Terobosan, Bab II, halaman 18 – ed.), 

meskipun memang belum maksimal dan mencapai tingkat ideal yang diharapkan. 

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, tahun 2011-2014 merupakan Fase 

Terobosan dalam implementasi OGI, sementara tahun 2015 ke atas merupakan Fase 

Pemutakhiran. Berikut analisis kesesuaian implementasi dengan grand design OGI: 

1) Tahun 2011 merupakan Tahun Pembelajaran, yakni tahun inisiasi OGI yang 

dimulai dengan existing program untuk mempelajari strategi open government yang 

tepat bagi Indonesia. Pada implementasinya, tahun ini benar-benar digunakan 

untuk mempelajari instrumen yang telah ada dan berjalan, serta mempersiapkan 

aktor-aktor terkait di dalam negeri. Sebelum melakukan peluncuran OGP secara 

global pada 21 September, sejak awal tahun telah beberapa kali diadakan 

pertemuan dengan negara pendiri OGP lainnya, serta pertemuan-pertemuan 

dengan pemangku kepentingan yang menjadi cikal bakal Tim Inti OGI. Persiapan 

untuk mempelajari strategi OG yang tepat bagi Indonesia juga dilakukan melalui 

kunjungan dan observasi lapangan ke beberapa daerah yang dinilai telah 

menerapkan keterbukaan secara lokal, seperti Solo dan Yogyakarta; serta 

melakukan konsultasi ke berbagai pihak melalui FGD dengan akademisi, sektor 
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swasta, lembaga donor dan sebagainya. Pada tahap ini juga dipetakan regulasi dan 

instrumen yang telah ada, untuk dapat didorong lagi implementasinya (selanjutnya 

akan diperkuat dalam Rencana Aksi, yakni penguatan program berjalan). Sehingga 

secara umum, proses pembelajaran dan inisiasi OGI yang dicanangkan untuk tahun 

2011 telah diimplementasikan dengan cukup baik. 

2) Tahun 2012 ditetapkan sebagai Tahun Pelibatan, yakni masa mendorong 

terlibatnya institusi secara luas dalam OGI dan memacu upaya-upaya kreatif, 

ditandai dengan berbagai inovasi dan terobosan. Pada implementasinya, tahun ini 

OGI memang mengupayakan pelibatan yang lebih luas dari berbagai institusi, baik 

publik internasional (pengenalan OGP di Bali Democracy Forum), Pemerintah Pusat 

(peluncuran Rencana Aksi di Istana Wapres mengundang seluruh K/L), maupun 

Pemerintah Daerah (peluncuran Pilot Project di 3 daerah). Rencana Aksi yang 

dibuat juga telah melibatkan berbagai K/L, yang juga dilibatkan bersama 

masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain dalam proses penyusunannya. 

Upaya kreatif untuk mendorong inovasi dan terobosan di sektor publik dilakukan 

melalui Kompetisi Layanan Publik, serta diluncurkannya portal SatuLayanan dan 

LAPOR! sebagai mekanisme penanganan keluhan publik. Sementara kampanye 

publik pun diupayakan melalui beberapa Knowledge Forum yang dilaksanakan 3 

kali dalam setahun, bekerja sama dengan OMS yang terlibat dalam Tim Inti. 

Meskipun demikian, pelibatan secara luas belum sepenuhnya tercapai pada tahun 

ini, sebab masih kurangnya pelibatan daerah, baik pemerintahnya untuk 

menjalankan komitmen OGI dan masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi. 

Namun secara umum, implementasi yang berjalan telah cukup sesuai dengan grand 

design. 

3) Tahun 2013 ialah Tahun Penargetan, yang dimulai dengan penargetan terhadap 

berbagai indikator nasional/internasional melalui inisiatif OGI, ditandai pula 

dengan tahapan perluasan dan pendalaman partisipasi publik. Pada 

implementasinya, target yang ditetapkan melalui Rencana Aksi menyasar pada 

layanan publik yang rawan pungutan liar, layanan investasi yang rawan korupsi, 

serta infrastruktur Open Government. Terkait sasaran infrastruktur OG, pada tahun 

2013 ini OGI bersama Kementerian terkait telah melakukan berbagai upaya untuk 

mendorong perbaikan kelembagaan layanan informasi, dalam hal ini ialah 

penguatan fungsi dan kapasitas perangkat PPID, baik di jajaran Pemerintah Pusat 
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maupun Pemerintah Daerah. Sementara dalam perluasan dan pendalaman 

partisipasi publik, telah dilakukan pula berbagai program untuk menjaring 

partisipasi publik yang lebih luas, diantaranya kolaborasi dengan Netizen (publik 

media sosial), Model OGP (generasi muda), serta Kontes Inovasi SOLUSIMU. 

4) Tahun 2014 dicanangkan sebagai Tahun Pemantapan, yakni penguatan fondasi 

menuju fase selanjutnya, dengan melakukan perumusan strategi komunikasi dan 

aksi OGI yang tepat untuk memindahkan tongkat estafet ke fase berikutnya. Pada 

praktiknya, di tahun ini Indonesia menjadi lead-chair OGP sehingga agenda OG yang 

dirumuskan tidak hanya berfokus pada komitmen nasional, tetapi juga agenda 

global yang terkait dengan peran Indonesia sebagai pimpinan. Visi-misi utama 

Indonesia sebagai pemimpin dicapai dengan berbagai upaya, diantaranya: 1) 

Memperkuat fondasi OGP sebagai organisasi global dengan meluncurkan strategi 

OGP 2015-2018; 2) Memperluas jangkauan OGP di kawasan Asia Pasifik melalui 

roadshow dan konferensi regional, hingga berhasil menarik ADB untuk ikut 

berkomitmen dan melakukan MoU dengan OGP untuk memperluas keanggotaan; 

serta 3) Memperkuat implementasi komitmen OGP di Indonesia. Tujuan terakhir, 

pada kenyataannya sulit untuk dilaksanakan dengan baik karena Indonesia tengah 

berada pada masa transisi pemerintahan. Penguatan fondasi, perumusan strategi 

komunikasi dan aksi yang tepat sebagai persiapan transisi ke penyelenggara OGI di 

pemerintahan berikutnya tidak dapat dijalankan dengan baik, karena  momennya 

bersamaan dengan kepemimpinan Indonesia, mengakibatkan fokus responsible 

agencey terpecah dan pada akhirnya tidak memberikan hasil yang memadai. Hal ini 

dipengaruhi pula oleh posisi responsible agency OGI (UKP-PPP) yang sangat 

tergantung pada kondisi pimpinan dalam proses transisi kala itu. 

Secara umum, implementasi OGI sebenarnya telah sesuai dengan grand design yang 

telah dirumuskan. Meskipun demikian, desain tersebut mencanangkan lokus kegiatan 

OGI yang semakin kuat, dalam bentuk penguatan Rencana Aksi dan monitoring evaluasi 

dari tahun ke tahun, berbanding terbalik dengan sosialisasi dan edukasi, yang 

ditargetkan masing-masing 70% dan 30% di akhir 2014 (halaman 18). Implementasi 

OGI sejauh ini memang sesuai rekomendasi tersebut, namun nyatanya gerakan ini 

masih belum dikenal luas oleh masyarakat, sehingga pengurangan lokus sosialisasi dan 

edukasi secara bertahap sebenarnya belum tepat dalam fase terobosan 2011-2014. Hal 

ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan penting bagi desain OGI ke depan.  
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3.2. Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Open Government Indonesia 

Guna menunjang dan memastikan berjalannya Open Government di Indonesia, 

tentunya diperlukan pola koordinasi yang memadai. Lebih jauh lagi, koordinasi antar 

aktor terkait (pemangku kepentingan) seharusnya tidak hanya dalam tataran saling 

mengetahui tugas, fungsi dan kerja masing-masing, tetapi juga dapat mengawasi satu 

sama lain – sehingga koordinasi harus meningkat hingga tataran kolaborasi. Pola 

kolaborasi yang baik dapat dicapai dengan terlebih dahulu memetakan dan memahami 

peran dan fungsi setiap aktor. 

Dalam konteks dalam negeri, seperti yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, 

Indonesia membentuk OGI sebagai koalisi nasional untuk mengkoordinasikan 

implementasi open government di dalam negeri. Pola koordinasi kelembagaan secara 

nasional dibangun melalui Tim Inti, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan OMS, 

dengan UKP-PPP sebagai responsible agency. Seperti yang telah dijelaskan pula, 

koordinasi dalam Tim Inti dilakukan terutama dalam proses perumusan, penyusunan, 

pelaksanaan dan pengawasan komitmen Renaksi. Terjadi pula perubahan dalam 

komposisi Tim Inti pada tahun 2013, yang dilakukan selain untuk memperluas dan 

memperkuat struktur kelembagaan dalam melaksanakan Renaksi, juga untuk 

mengakomodasi perimbangan keterwakilan antara pemerintah dengan OMS. 

Pada level Tim Inti, instansi yang tergabung berkoordinasi sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing. UKP-PPP sebagai responsible agency dan sekretariat OGI 

melakukan tugas-tugas koordinasi utama, serta manajemen program dan komunikasi. 

Sementara dalam kaitan perwakilan dan hubungan antar negara OGP, koordinasi 

dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Kominfo dan Komisi 

Informasi terkait pelaksanaan UU KIP 14/2008, Kementerian Dalam Negeri terkait 

Permendagri 35/2010 dan pelaksanaan keterbukaan informasi di Pemerintah Daerah, 

Kementerian PAN-RB terkait reformasi birokrasi, pelayanan publik dan mekanisme 

penanganan keluhan publik, serta BAPPENAS terkait pengarusutamaan open 

government dalam Rencana Pembangunan Nasional. Sementara OMS yang tergabung, 

memiliki peran dalam perumusan Renaksi, pengawalannya, serta menyelenggarakan 

pertemuan dengan jaringan masyarakat sipil yang lebih luas untuk melaporkan 

kemajuan dan mencari masukan guna perbaikan pelaksanaan Renaksi. Pada tahun 2013 
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koordinasi dengan masyarakat sipil juga diperluas dengan menarik 3 anggota baru yang 

mewakili daerah. 

Pada akhirnya guna menganalisis pola koordinasi OGI secara umum, perlu dilihat 

pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini, baik secara 

horizontal (sektoral) maupun vertikal (sub-nasional). Berikut ialah gambarannya: 

Tabel 3.4. Koordinasi Horizontal dan Vertikal antar Lembaga dalam 

Implementasi OGI 

ASPEK TUGAS 
DAN FUNGSI 

KOORDINASI 

Horizontal 
(Sektoral) 

Vertikal 
(Sub-Nasional) 

Sosialisasi dan 
institusionalisasi 
prinsip-prinsip 
open government 

- Kementerian Kominfo dan KIP bagi K/L, Badan 
Publik di tingkat pusat dan masyarakat 

- Perguruan Tinggi dan akademisi bagi pelajar, 
mahasiswa, dan masyarakat secara umum 

- OMS, terutama dalam sektor dan isu advokasi 
masing-masing 

- Media massa dan pegiat media sosial, bagi 
Netizen 

- Public outreach bagi masyarakat luas 

- Pemerintah Daerah (wajib hingga ke 
tingkat Kabupaten/Kota) 

- OMS dan jaringan masyarakat sipil 
lokal 

- Media massa (program Akuntabilitas 
JPIP, saluran komunikasi yang 
dimanfaatkan Pemerintah Daerah) 

Penguatan 
kelembagaan 
layanan 
informasi 

- Pembentukan dan penguatan kapasitas PPID 
di Badan Publik tingkat pusat oleh 
Kementerian Kominfo 

- Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
keterbukaan informasi publik pada Badan 
Publik di tingkat pusat oleh KIP 

- Pembentukan dan penguatan 
kapasitas PPID di Pemerintah Daerah 
(Provinsi, Kabupaten/Kota) oleh 
Kementerian Dalam Negeri 

- Pembentukan dan penguatan 
layanan informasi  hingga tingkat 
Kecamatan, Kelurahan/Desa oleh 
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 
dan KI Daerah 

Pelayanan publik 
dan inovasi 
sektor publik 

- Kementerian PAN-RB dan Ombusdman RI 
dalam mendorong perbaikan kualitas dan 
pengawasan layanan publik 

- Sektor swasta, lembaga donor dan think-tank 
untuk membantu mewujudkan inovasi di 
sektor publik 

- Komunitas masyarakat sipil untuk mendorong 
berbagai gagasan inovasi dan solusi terkait 
layanan publik dan pembangunan 

- Pemerintah Daerah untuk 
mendorong kualitas pelayanan 
publik dan berinovasi 

- OMS dan jaringan masyarakat lokal 
untuk mengawasi layanan publik dan 
pembangunan daerah secara 
proaktif 

Sumber: Penulis 
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3.3. Inovasi dan Teknologi dalam Implementasi Open Government Indonesia 

Dari semua inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah (baik pusat maupun daerah) 

dan juga OMS, penulis menilai bahwa inovasi dalam bentuk pemeringkatan atau 

pemberian penghargaan jauh lebih efektif dibandingkan pemberian sanksi. Dengan 

adanya pemeringkatan, unit badan publik yang tidak masuk pemeringkatan atau yang 

peringkatnya paling rendah tentu akan segera berbenah dan dan akan memacu diri 

untuk berinovasi lebih baik lagi. Contohnya, dalam wawancara mendalam dengan Dinas 

Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, diketahui bahwa di tahun 2014, Kota 

Bandung mendapat peringkat ke 17 se-Jawa Barat terkait implementasi keterbukaan 

informasi publik lewat survei yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat,94 dan 

hal ini menyebabkan Kota Bandung sangat berbenah dan terpacu untuk berinovasi 

lebih baik lagi dalam keterbukaan informasi dan dalam melayani masyarakat. Contoh 

lain misalnya ATM Samsat Jawa Timur merupakan inovasi yang lahir dari 3 pegawai 

honorer. Karena 3 pegawai honorer tersebut sukses dalam mengembangkan ATM 

Samsat Jawa Timur, maka ketiga pegawai honorer tersebut diapresiasi dengan diangkat 

menjadi PNS. Hal ini tentu akan menjadi motivasi untuk rekan-rekan kerja mereka 

untuk selalu berinovasi.  

Selain itu, untuk inovasi di daerah, penulis menilai bahwa inovasi-inovasi dalam 

bentuk Bimtek dan program pendampingan akan lebih efektif dibandingkan inovasi-

inovasi berbasis IT, karena dari semua daerah observasi, rata-rata keluhan mereka 

hampir sama, yaitu keterbatasan SDM yang mumpuni serta keterbatasan fasilitas. 

Sehingga inovasi-inovasi untuk implementasi OGI di daerah tidak perlu dipaksakan 

untuk berbasis IT. Program Bimtek berkala serta program pendampingan akan lebih 

bermanfaat bagi aparatur Pemda maupun masyarakat.  

Dalam pembuatan inovasi-inovasi untuk implementasi OGI, perlu untuk 

melibatkan Kepala Daerah karena dalam banyak kasus, inovasi-inovasi daerah dalam 

pelayanan publik kerap ditentukan oleh visi dan karakter kepemimpinan kepala daerah 

dalam memajukan pembangunan daerah. Regulasi tentang ke-pemerintahan daerah 

telah memberikan dan menempatkan kepala daerah sebagai pihak yang sangat 

menentukan kemajuan pembangunan di wilayahnya. Namun sayangnya, Kepala Daerah 

                                                           
94 “Soal Keterbukaan Informasi, Bandung Peringkat ke 17 di Jabar” diambil dari 
http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/soal-keterbukaan-informasi-bandung-peringkat-ke-17-di-jabar/  

http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/soal-keterbukaan-informasi-bandung-peringkat-ke-17-di-jabar/
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seringkali kurang inovatif dalam memberikan informasi maupun pelayanan bagi 

masyarakatnya. Misalnya, masih banyak daerah yang menggunakan media website 

resmi daerah untuk pencitraan, sehingga informasi mengenai program-program 

pemerintah maupun layanan masyarakat sulit didapat.  

Namun ternyata, tidak semua kepala daerah kurang inovatif. Selain beberapa 

daerah di Pulau Jawa, di Sumatera juga ada kepala-kepala daerah yang inovatif. Salah 

satunya adalah Kepala Daerah Rokan Hulu. Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

berhasil membawa daerahnya layak untuk mendapatkan apresiasi mengingat 

Kabupaten ini mampu berinovasi dengan cepat dalam implementasi OGI, walaupun 

terkendala dengan berbagai keterbatasan selayaknya daerah-daerah di luar Pulau Jawa.  

Kabupaten Rokan Hulu juga mampu bangkit dari keterpurukan, walaupun di tahun 

2009, Kabupaten Rokan Hulu sempat mendapatkan nilai terendah dalam kategori 

daerah investasi di Provinsi Riau.  

Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Rokan misalnya membuat 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu menggabungkan Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan (KPTP) 

dengan Kantor Penanaman Modal (KPM). Lembaga baru ini bernama Badan Pelayanan 

Terpadu Perijinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) yang bertujuan untuk menggenjot 

investasi di Kabupaten Rokan Hulu dengan memberikan pelayanan yang prima dan 

memuaskan.  

Salah satu pelayanan yang digagas oleh BPTPPM adalah dengan memanfaatkan 

teknologi informasi diantaranya Sistem Informasi Pelayanan (Simple), Sistem 

Pelayanan Informasi Penanaman Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan SMS 

Gateway. Selain itu juga membentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) yang berada di seluruh kecamatan. PATEN berfungsi memberikan pelayanan 

berupa perijinan dan non-perijinan kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi 

informasi, masyarakat bisa melihat informasi seperti persyaratan, biaya, tahapan dan 

waktu proses perijinan dan non-perijinan. Selain itu, masyarakat bisa memberikan 

saran, kritik maupun keluhan terhadap proses pelayanan yang diberikan melalui akun 

facebook dan twitter  BPTPPM.  

Perubahan utama yang dihasilkan adalah kemudahan masyarakat dalam 

mengakses dan memeriksa informasi maupun mengurus perijinan. Hal tersebut 
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berdampak pada kenyamanan pelayanan yang disediakan. Sebagai contoh adalah 

Sistem Informasi Pelayanan (Simpel). Sistem ini memudahkan masyarakat atau 

pelanggan dalam mengurus perijinan. Sistem ini menghubungkan antara konsumen dan 

petugas pelayanan yang ada di loket pelayanan dengan petugas back office dan pejabat 

yang melakukan otorisasi perijinan melalui Local Area Network (LAN). Selain itu, 

melalui sistem SMS Gateway masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi 

melalui nomor layanan yang sudah disediakan oleh BPTPPM bekerja sama dengan 

perusahaan jaringan seluler. Ada 10 informasi perijinan dan non perijinan yang bisa 

ditanyakan oleh masyarakat melalui telepon seluler dengan tarif regular. Keterbukaan 

informasi ini sangat efektif mencegah oknum-oknum yang ingin memanfaatkan 

ketidaktahuan masyarakat tentang perijinan.  

Seiring berjalannya waktu, inovasi-inovasi yang diciptakan menuai hasil. Kerja 

keras dan inovasi yang dilakukan akhirnya mengantarkan Kabupaten Rokan Hulu 

mendapatkan peringkat pertama nasional Investment Award Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal untuk Kategori Kabupaten 

Tahun 2011 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. 

Kategori ini sendiri diikuti oleh 265 kota/kabupaten se-Indonesia.95 Selain itu, di tahun 

2015 ini Kabupaten Rokan mendapatkan Indonesia's attractiveness award 2015 dengan 

kategori Kabupaten potensial berinvestasi dengan predicate gold.96 

Selain inovasi berbasis IT dan inovasi-inovasi konvensional, Pemerintah Indonesia 

(baik pusat maupun daerah) serta OMS perlu untuk menggandeng peran aktif pemuda 

dalam menciptakan inovasi untuk OGI. Para pemuda sebenarnya telah aktif 

meluncurkan inovasi secara mandiri seperti situs Benangmerah dan Kawalbanjir.97 

Selain itu, Pemuda juga dapat ikut menggerakan program keterbukaan dalam kerangka 

OGI melalui program magang, menjadi pengawas program pemerintah melalui LAPOR! 

Atau pun mengikuti Lomba Debat dengan tema OGI seperti yang dicanangkan oleh 

Komisi Informasi Pusat. Namun gerakan untuk menggandeng para pemuda dalam 

                                                           
95 “Investment Award Bagi Kabupaten Rokan Hulu” diambil dari 
http://bptp2m.rokanhulukab.go.id/index.php/home/91-investment-award-bagi-kabupaten-rokan-hulu/83-
investment-award-bagi-kabupaten-rokan-hulu.html  
96 “Rokan Hulu Memperoleh Penghargaan Indonesia’s Atractiveness Award 2015 Sebagai Kabupaten Potensial 
Berinvestasi” diambil dari http://bptp2m.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/101-
berita/337-rokan-hulu-memperoleh-penghargaan-indonesias-attractiveness-award-2015-sebagai-kabupaten-
potensial-berinvestasi-.html  
97 “Pemuda Tonggak Inovasi Keterbukaan Indonesia” diambil dari http://opengovindonesia.org/pemuda-tonggak-
inovasi-keterbukaan-indonesia/  

http://bptp2m.rokanhulukab.go.id/index.php/home/91-investment-award-bagi-kabupaten-rokan-hulu/83-investment-award-bagi-kabupaten-rokan-hulu.html
http://bptp2m.rokanhulukab.go.id/index.php/home/91-investment-award-bagi-kabupaten-rokan-hulu/83-investment-award-bagi-kabupaten-rokan-hulu.html
http://bptp2m.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/101-berita/337-rokan-hulu-memperoleh-penghargaan-indonesias-attractiveness-award-2015-sebagai-kabupaten-potensial-berinvestasi-.html
http://bptp2m.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/101-berita/337-rokan-hulu-memperoleh-penghargaan-indonesias-attractiveness-award-2015-sebagai-kabupaten-potensial-berinvestasi-.html
http://bptp2m.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/101-berita/337-rokan-hulu-memperoleh-penghargaan-indonesias-attractiveness-award-2015-sebagai-kabupaten-potensial-berinvestasi-.html
http://opengovindonesia.org/pemuda-tonggak-inovasi-keterbukaan-indonesia/
http://opengovindonesia.org/pemuda-tonggak-inovasi-keterbukaan-indonesia/
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menciptakan inovasi untuk OGI masih kurang, terbukti dengan keikutsertaan pemuda 

dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan OGI baru mulai dirasakan di dua tahun 

terakhir melalui Model OGP ataupun program magang. Padahal para pemuda 

sebenarnya memiliki andil cukup besar dalam implementasi OGI.  

 

3.4. Media yang Digunakan dalam Implementasi Open Government Indonesia 

Selayaknya inovasi, media-media yang digunakan dalam implementasi OGI perlu 

untuk mempertimbangkan karakteristik daerah masing-masing. Penggunaan teknologi 

informasi penting, namun perlu juga diperhatikan penggunaan metode lainnya untuk 

wilayah dengan penetrasi teknologi dan internet yang rendah. Untuk di wilayah 

perkotaan, penggunaan media website ataupun media sosial menjadi sangat efektif. 

Namun untuk di beberapa daerah khususnya di luar pulau Jawa, penggunaan media-

media tersebut menjadi kurang bermanfaat.  

Hal ini dikarenakan mengukur keterbukaan tidak bisa hanya dengan parameter 

portal online (website dan media sosial), namun yang lebih penting adalah  

pemanfaatannya oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia sepertinya sangat mencontoh 

model media yang digunakan oleh beberapa negara anggota OGP lainnya, yaitu 

menggunakan media online / berbasis IT. Padahal masyarakat Indonesia belum tentu 

sukarela berniat untuk membuka aplikasi-aplikasi internet atau media online. Untuk di 

daerah-daerah Indonesia, lebih efektif menggunakan media konvensional untuk 

mensosialisasikan OGI, seperti misalnya melalui PKK, pengajian, sekolah minggu, siaran 

di radio lokal, upacara adat, wayang, dan sebagainya.  

Gerakan Open Government seharusnya tidak hanya selesai dalam konteks 

kebutuhan IT, kesiapan infrastruktur, pengadaan barang dan sebagainya. Seperti 

pendapat dari Malang Corruption Watch, saat ini Kota Malang berencana akan 

mengadakan cyber city, dimana setiap SKPD akan terintegrasi melalui teknologi di data 

center Pemerintah Kota. Namun sebenarnya keterbukaan informasi seharusnya dilihat 

dari sejauh mana informasi tersebut dapat terdistribusikan hingga ke tingkat basis 

terbawah. Instrumen-instrumen masyarakat perlu digunakan, seperti RW, komunitas 

masyarakat grassroot, dan sebagainya. 
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Media cetak seperti koran, majalah, ataupun bulletin juga masih sangat ampuh 

dalam menyebarkan suatu isu, sehingga banyak dari OMS yang menggunakan media 

cetak dalam mensosialisasikan dan menggerakkan masyarakat untuk sadar terhadap 

haknya yang tercakup dalam OGI. Media lainnya yang juga unik dan efektif misalnya 

seperti yang diterapkan oleh Pemimpin Provinsi Jawa Timur (Gubernur Soekarwo), 

dimana media yang digunakan adalah media diskusi santai yang sangat kreatif yang 

dikenal dengan nama “Ngopi Bareng Pakde”. Dengan metode diskusi santai seperti yang 

diterapkan di Jawa Timur, masyarakat akan lebih terbuka dan tidak takut dalam 

menyampaikan aspirasinya.  

Ada juga daerah yang menggunakan media tradisional seperti pertunjukan rakyat 

untuk diseminasi keterbukaan informasi misalnya Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam 

wawancara mendalam dengan Dinas Kominfo Kabupaten Garut, disampaikan bahwa 

media tradisional dapat menjadi kelompok strategis sebagai mitra pemerintah baik 

pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah guna memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa sesuai dengan Undang - Undang No.14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik. Kabupaten Garut telah  melakukan Sosialisasi FK Metra 

yang dilaksanakan di Kecamatan Pameungpeuk pada tanggal 23 April 2015, yang di 

ikuti oleh 9 kecamatan yaitu Kecamatan Pameungpeuk , Cibalong, Cikelet, Bungbulang, 

Talegong, Mekarmukti, Cisompot, Cisewu, Caringin. Masing-masing kecamatan 

mengirimkan 4 orang peserta ditambah seniman dan budayawan lokal. Tujuan dari 

penggunaan media tradisional ada selain untuk mengangkat kembali seni dan budaya 

tradisional yang sudah jarang / kurang diperhatikan, tujuan lainnya adalah agar dapat 

sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-program 

pemerintah ataupun sebagai media aspirasi masyarakat Kabupaten Garut. 
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3.5. Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Implementasi OGI 

Seperti yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya, partisipasi masyarakat 

merupakan komponen yang sangat penting dalam Open Government – tidak hanya 

menjadi prasyarat dalam kerangka global OGP, tetapi juga merupakan amanat dari 

konstitusi Indonesia sendiri. UU KIP 14/2008 merupakan jaminan hukum bagi 

masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Jaminan hukum tersebut pada 

prinsipnya adalah sarana dan strategi untuk mendorong pemerintahan terbuka, yakni 

pemerintahan yang mengedepankan prinsip good governance dengan ciri transparan, 

akuntabel dan partisipatif. Paling tidak ada dua aspek yang ditekankan, pertama 

mendorong pemerintah untuk transparan dalam pengelolaan informasinya, serta kedua 

memberdayakan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kedaulatan dalam negara agar 

dapat turut berpartisipasi dalam mengontrol proses pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Perwujudan partisipasi masyarakat dalam mengontrol tindakan penyelenggara 

pemerintahan tersebut, seperti yang telah dijelaskan pula sebelumnya, salah satunya 

adalah dengan mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publk.98 Bagi Badan 

Publik yang memiliki tata kelola data dan informasi yang sudah cukup baik, memiliki 

kesadaran akan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan negara, umumnya 

tidak keberatan untuk mempublikasikan dan memberikan informasi yang diminta oleh 

pemohon informasi. Namun sebaliknya, Badan Publik yang memiliki tata kelola data 

dan informasi yang buruk dan paradigma birokrasi yang masih tertutup, umumnya 

selalu berkelit dan enggan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon 

informasi. Sehingga pada gilirannya, pemohon informasi yang merasa hak 

konstitusinalnya dilanggar oleh Badan Publik, kemudian mengajukan permhonan 

penyelesaian sengketa informasi pada KI. Setidaknya, hal inilah yang mengakibatkan 

cukup membludaknya permohonan penyelesaian sengketa informasi di KIP selama 4 

tahun terakhir, seperti yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya. Tren informasi dari 

tahun ke tahun pun sangat beragam, mulai dari informasi mengenai laporan keuangan, 

laporan kinera, daftar informasi publik, perizinan, kontrak/perjanjian, hingga produk 

hukum, LHKPN, dan lain sebagainya. 

                                                           
98 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 21 dan Pasal 22. 
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Seperti yang telah dijelaskan pula dalam Bab sebelumnya, permohonan informasi 

tiap tahunnya bersifat fluktuatif, namun secara agregat meningkat – kecuali di tahun 

2012. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh telah terbentuk dan berjalannya KI Provinsi 

atau Kabupaten/Kota di berbagai daerah di Indonesia, sehingga sengketa-sengketa 

informasi yang melibatkan Badan Publik di daerah ditangani langsung oleh KI Daerah. 

Sementara dari segi kualitas permohonan informasi, karakteristik sengketa yang 

ditangani KIP belakangan ini sudah lebih baik kualitasnya, baik dari segi bobot sengketa 

maupun hetergenitasnya. Oknum yang seringkali mendaftarkan permohonan sengketa 

hingga ribuan jumlahnya kini mulai berhenti (dan sebagian tidak dilanjutkan oleh KIP, 

dengan dasar permohnan informasi yang berulang). Beberapa sengketa bahkan dinilai 

sangat berbobot, seperti antara KontraS dengan TNI, BUMN, BIN, Partai Politik, hingga 

PSSI. Meskipun demikian, sebenarnya permintaan terhadap informasi publik yang 

berasal dari masyarakat umum atau perorangan pun masih cenderung rendah, 

permohonan dan sengketa informasi yang masuk masih didominasi oleh OMS. 

Jumlah dan tren permohonan informasi seperti yang telah dijelaskan di atas belum 

cukup untuk menganalisis partisipasi masyarakat. Sebab partisipasi adalah prinsip yang 

menjamin atau menuntut masyarakat untuk diberdayakan, diberikan kesempatan dan 

diikutsertakan berperan dalam proses-proses birokrasi. Secara teoritis, partisipasi 

merupakan keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement), 

yang mengandung kesamaan namun berbeda pada titik tekannya. Inclusion menyangkut 

siapa saja yang terlibat, sementara involvement menyangkut bagaimana cara mereka 

terlibat.99 Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam 

proses pembangunan, terutama kelompok masyarakat minoritas, rakyat kecil, 

perempuan, dan kelompk-kelompok marjinal. Partisipasi yang muncul sebagai akibat 

dari terbukanya akses informasi yang luas ini, pada akhirnya akan mendorong sense of 

belonging (rasa kepemilikan) dari masyarakat pada kebijakan atau program yang 

digulirkan pemerintah. Karenanya, partisipasi hanya dapat dilakukan jika telah tersedia 

dan berjalan suatu transparansi yang bermakna – tersedianya informasi yang cukup, 

akurat dan tepat waktu terkait kebijakan publik dan proses pembentukannya. Sehingga 

dengan ketersediaan informasi tersebut, masyarakat dapat sekaligus mengawasi 

kebijakan publik yang tengah berjalan. Karena itulah, upaya meningkatkan partisipasi 

                                                           
99 Wawan Sobari, “Akses Informasi yang Kian Terbuka” dalam Rsdiansyah (ed.), Akuntabilitas! Spirit Melayani Publik 
yang Kian Cerewet (Jakarta: JPIP, 2013), hlm. 213 
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masyarakat seharusnya tidak hanya mengandalkan karakter dasar masyarakat secara 

organik, melainkan pemerintah harus pula menyediakan wadah pelibatan, dan 

memastikan berjalannya transparansi sebagai prasyarat dari partisipasi. 

Terkait penyediaan wadah partisipasi tersebut, telah dipaparkan bahwa 

pemerintah melalui OGI telah berupaya melibatkan masyarakat sipil melalui berbagai 

program dan proses penyusunan Rencana Aksi. Namun, program-program yang 

dilakukan memang masih terbatas dari segi jangkauan, meskipun harapannya dapat 

menyasar masyarakat secara luas. Salah satu contohnya ialah MOGP, yang dilakukan 

untuk memperluas pemahaman dan awareness generasi muda terkait prinsip open 

government. Metode simulasi persidangan OGP yang dilakukan menggunakan Bahasa 

Inggris sebenarnya membatasi keterlibatan secara luas – hal ini dibuktikan dengan 

karakter peserta MOGP 2013 yang sebagian besar sudah piawai dan terbiasa mengikuti 

kompetisi serupa (simulasi persidangan PBB dalam Model United Nations, dsb.). Selain 

itu, masih sulit untuk memastikan bahwa gagasan yang ditawarkan oleh masyarakat 

dalam kompetisi SOLUSIMU dapat benar-benar diterapkan untuk menyelesaikan 

masalah pelayanan publik di Badan Publik terkait, dan dapat terus berjalan secara 

berkelanjutan. Meskipun demikian, inovasi yang dilakukan melalui program tersebut 

sudah sangat baik dalam upaya menjaring keterlibatan masyarakat yang lebih luas. 

Selain itu, penyediaan wadah penanganan keluhan publik untuk menampung 

pengaduan masyarakat terkait pembangunan (LAPOR!) juga merupakan langkah yang 

sangat baik. Dalam menjaring partisipasi publik, wadah tersebut sangat penting karena 

berfungsi menghubungkan laporan masyarakat dengan lembaga pemerintahan terkait 

secara langsung dan terlacak. Sehingga tujuannya ialah agar masyarakat dapat 

memperoleh cara melaporkan dan memberikan aduan yang mudah, direspon lembaga 

bersangkutan, serta harus tuntas. Pada tingkat daerah, mekanisme penanganan keluhan 

dilaksanakan secara lokal. Dua Pemerintah Daerah telah mengadopsi LAPOR!, yakni 

Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bandung. Selain itu, Provinsi Jawa Timur pun memiliki 

mekanisme layanan pengaduan sendiri yang disebut “Ajang Wadul.” Ketersediaan 

wadah aspirasi dan pengaduan bagi masyarakat terkait proses pembangunan, serta 

terjaminnya tindak lanjut dari pengaduan tersebut merupakan langkah awal yang baik 

dalam menjamin partisipasi publik. Tugas ke depan ialah  memastikan wadah tersebut 

terus berjalan dengan berkelanjutan, dan dapat direplikasi lebih luas. 
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Upaya pelibatan OMS dalam Tim Inti OGI pun sudah sesuai dengan model steering 

committee OGP. Meskipun mulanya relasi antara OMS dan pemerintah di dalam Tim Inti 

masih belum setara, saat ini co-governance mulai terbentuk dengan struktur yang 

berimbang. OMS yang tergabung dalam Tim Inti pun telah melakukan collaborative 

action dan membentuk working group berbasis isu secara mandiri. Lebih jauh lagi, 

sebenarnya perlu dipastikan ketersediaan mekanisme dialog yang permanen dengan 

masyarakat sipil, tidak hanya OMS yang tergabung secara struktural dalam Tim Inti. 

Pada level daerah, Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang berhasil melakukan 

kolaborasi dengan OMS dalam upaya meningkatkan pemahaman aparat pemerintah 

dalam isu keterbukaan. Sementara Kota Bandung memiliki mediator yang mampu 

memfasilitasi interaksi, dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. 

Meskipun demikian, terlepas dari segala upaya yang telah dilakukan, partisipasi 

publik sebenarnya masih jauh dari tujuan ideal yang diharapkan open government – 

yakni publik dapat terlibat dalam proses kebijakan publik mulai dari perencanaan, 

implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Selain belum tersedianya wadah yang 

memadai untuk menjamin berjalannya proses tersebut baik dalam lingkup nasional 

maupun lokal, secara umum masyarakat belum aware akan haknya dalam keterbukaan 

informasi publik. Isu open government dinilai oleh berbagai pihak masih menjadi isu 

yang bersifat “elitis,” yakni hanya dipahami oleh masyarakat golongan menengah ke 

atas. Permintaan terhadap informasi masih cenderung rendah, terlebih 

pemanfaatannya. Kondisi ini memang berbeda di setiap daerah, salah satunya ialah 

Jawa Timur – dimana tingkat kesadaran masyarakat akan haknya terhadap informasi 

sudah sangat tinggi, namun justru berpotensi untuk menyalahgunakan informasi. Hal 

ini menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman – di satu sisi tidak semua 

masyarakat Indonesia aktif dalam keterbukaan informasi, dan bahkan sebagian besar 

belum paham mengenai haknya dalam memperoleh informasi publik, sementara di sisi 

lain masyarakat yang telah paham justru mulai menggunakannya untuk menekan 

Badan Publik. 

Dengan demikian secara umum, dampak gerakan OGI yang telah berjalan sejauh 

ini belum dapat sepenuhnya menyentuh publik hingga level terbawah, dan belum 

memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara positif dan signifikan oleh 

masyarakat luas. 
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3.6. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Open Government Indonesia 

Selama bergulir dari tahun 2011-2014, implementasi OGI menghadapi hambatan 

dan tantangan yang hampir sama dari tahun ke tahun. Berdasarkan penjelasan yang 

telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, hambatan dan tantangan tersebut terbagi 

menjadi beberapa kategori, yakni: 

3.6.1. Hambatan Struktural 

Masih ada beberapa Badan Publik dan Pemerintah Daerah yang belum memiliki 

PPID. Padahal menurut PP No. 65 tahun 2010, Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) harus didirikan di tiap instansi, baik pusat maupun daerah. Atau, 

walaupun sudah ada PPID namun masih banyak yang belum dilengkapi dengan 

kelengkapan-kelengkapan khusus seperti SOP yang dituangkan dalam peraturan 

daerah, PPID Pembantu, jabatan struktural untuk aparat PPID, regulasi daerah yang 

mengatur klasifikasi informasi yang terbuka dan yang dapat dikecualikan, dll. Selain itu 

juga seringkali kewenangan PPID belum jelas diatur. Padahal kewenangan PPID perlu 

dipertegas mengingat besarnya peran institusi ini sebagai bagian terdepan dalam 

implementasi UU KIP pada setiap badan publik. Dengan adanya penguatan terhadap 

kewenangan PPID yang bersifat internal, maka setiap badan publik dapat secara serius 

bertanggung jawab terhadap implementasi UU KIP.  

3.6.2. Hambatan Substansial 

Keterbukaan informasi publik masih terbatas dalam kaidah formalitas, belum 

substansial. Berdasarkan hasil observasi baik di Pemerintah Pusat maupun daerah 

sampel, implementasi KIP dijalankan hanya sebatas pemenuhan kewajiban, belum 

menjadi dorongan dan gerakan yang kuat untuk bertransformasi dan membuka diri 

secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya kemauan untuk membuka diri 

secara proaktif, tanpa diminta atau dimohon oleh masyarakat. 

3.6.3. Hambatan dalam Respon Masyarakat 

Tidak semua kelompok masyarakat memanfaatkan keberadaan UU KIP untuk 

memperoleh informasi. Hal ini salah satunya dibuktikan pula dengan keterbatasan 

keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan regulasi dan kebijakan publik, juga 

karena hambatan baik yang berasal dari masyarakat sendiri maupun berbagai 

hambatan teknis dan ketentuan yang ada di DPR. Dari beberapa wawancara mendalam 
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khususnya di Provinsi Sumatera Barat, beberapa narasumber menyebutkan bahwa 

banyak dari masyarakat yang kurang atau sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui 

haknya atas informasi, bahkan dalam penelitian CSIS disebutkan juga bahwa ada satu 

kelompok masyarakat di Jawa Timur yang tidak tertarik untuk mengetahui proses 

legislasi, juga tidak berkepentingan mencari dokumen yang terkait. Hal ini kemudian 

menjadi tantangan bagai Komisi Informasi baik pusat maupun daerah untuk 

mensosialisasikan UU KIP agar masyarakat tahu haknya dalam memperoleh informasi 

dan dimana informasi tersebut dapat diperoleh. 

3.6.4. Kurangnya Political Will Kepala Daerah dan Pimpinan Badan Publik 

Implementasi OGI sebenarnya sangat bergantung pada political will dari Kepala 

Daerah dan Pimpinan Badan Publik, mengingat pola pemerintahan Indonesia yang 

secara umum masih bersifat paternalistik. Beberapa daerah yang mendapatkan 

peringkat atas untuk implementasi OGI biasanya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin 

yang mendukung gerakan OGI dan good governance.  

3.6.5. Hambatan Anggaran 

Hambatan klasik dalam setiap implementasi program pemerintah adalah 

kurangnya anggaran. Banyak sekali Badan Publik yang mengeluhkan kurangnya 

anggaran untuk melakukan program-program terkait OGI di daerah sehingga 

menyebabkan Badan Publik tersebut harus membuat daftar prioritas dari program-

programnya, dan keterbukaan tidak dikategorikan sebagai prioritas utama. Dibutuhkan 

komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif, baik pada level pusat maupun daerah 

untuk konsisten dalam menyediakan anggaran setiap tahunnya yang dimasukkan dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Jangan sampai anggaran 

ini dipergunakan sebagai alat intervensi kepada KIP/KID saat lembaga ini tidak mau 

diajak kompromi atas suatu kesalahan badan publik. 

3.6.6. Hambatan Dukungan pada KI di Daerah 

Hal ini ditunjukkan dengan keterlambatan dalam membentuk KI. Umumnya 

Pemerintah Daerah membentuk KI pada tahun 2014, namun ada juga beberapa daerah 

yang bahkan baru membentuk KI di tahun 2014. Padahal amanat pembentukan KI telah 

ada dari tahun 2010. Dalam banyak kasus, KI dibentuk terlambat dan kinerjanya dalam 

hal sosialisasi juga cenderung lamban atau minim progress.  



100 

3.6.7. Hambatan Kelemahan Regulasi  

Selama beberapa tahun berjalan, banyak pihak menilai regulasi OGI belum detail 

dan masih terlalu general, sehingga memberikan celah untuk beberapa pihak untuk 

dapat berdalih. Walaupun telah ada UU no 14 yang berlaku secara efektif, kemudian 

dikeluarkan Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 2010 untuk mengatur pelaksanaannya 

dan kemudian disahkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2010 yang 

berfungsi sebagai pedoman bagi badan-badan publik yang berkewajiban menyediakan 

layanan informasi publik serta jenis-jenis informasi yang dikecualikan, banyak pihak 

bahkan belum mengetahui secara jelas batasan antara informasi yang dapat diberikan 

dan informasi yang dikecualikan. Selain itu, belum ada pengaturan sanksi yang tegas, 

terutama untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna informasi 

publik. Hal ini penting untuk ditingkatkan, guna menghindari potensi penyalahgunaan 

informasi. 

3.6.8. Penyalahgunaan Informasi 

 Ada beberapa oknum yang menyalahgunakan keterbukaan informasi untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok. Bahkan ada satu nama yang sudah sangat tenar di 

kalangan Badan Publik karena sering memohon informasi yang tidak jelas tujuan dan 

manfaatnya. Hal ini tentu saja meresahkan badan publik dan terkadang menyebabkan 

opini bias yang berakibat kepada sulitnya masyarakat atau OMS untuk mendapatkan 

informasi dari badan publik.  

3.6.9. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah 

Sejak kewenangan koordinasi daerah untuk implementasi OGI dipegang oleh 

Kemendagri, banyak daerah yang mengeluhkan kurangnya koordinasi yang dilakukan 

oleh Kemendagri. Banyak Badan Publik dan SKPD di daerah yang menilai bahwa 

koordinasi yang dijalankan oleh Kominfo lebih baik. Sejak kewenangan koordinasi 

beralih ke Kemendagri, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi agak tersendat.  

3.6.10. Lemahnya Pengelolaan dan Dokumentasi Data 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, banyak pemerintah daerah yang tidak 

melakukan pencatatan data maupun memproses data. Sehingga ketika ada masyarakat 

atau pihak yang ingin meminta informasi, Badan Publik tidak dapat memberikannya. 

Mereka tidak memberikan informasi yang diminta bukan karena tidak terbuka namun 
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karena Badan Publik tersebuit kebanyakan tidak memiliki data storage. Hambatan ini 

penting untuk diselesaikan, sebab akan menghambat proses selanjutnya dalam 

keterbukaan, yakni digitalisasi data. 

3.6.11. Hambatan Paradigma (Perubahan Mindset) 

Tantangan mendasar lainnya adalah bagaimana cara untuk merubah paradigma 

sebagian aparatur pemerintah daerah dari pola tertutup menjadi terbuka; dalam 

wawancara mendalam, beberapa SKPD di daerah bahkan masih sering menerjemahkan 

gerakan OGI sebagai situasi dimana mereka harus benar-benar terbuka atau yang 

mereka sebut “telanjang bulat”. 

3.6.12. Hambatan Sumber Daya Manusia 

Kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola dan mengoperasikan data 

juga menjadi hambatan utama di beberapa daerah observasi; sering terjadi roling 

jabatan, sehingga sering kali pelaksanaan keterbukaan informasi atau pelayanan publik 

harus tertunda karena pejabat yang baru belum begitu mengerti terhadap isu tersebut.  

3.6.13. Hambatan Infrastruktur 

Masih kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang menunjang diseminasi informasi, 

pelayanan publik, inovasi dan sosialisasi terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. 

Misalnya penyiapan kantor, mobiler, dan fasilitas lainnya. 
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3.7. Pembelajaran dari Praktik Terbaik (Best Practice) Open Government 

Guna memperoleh gambaran mengenai implementasi Open Government yang baik, 

pada bagian ini akan dipaparkan analisa pembelajaran dari Negara dan Pemerintah 

Daerah yang dinilai progresif dalam menerapkan Open Government. Salah satu cara 

untuk mendorong percepatan implementasi yang ideal di seluruh Badan Publik 

Indonesia – baik Pusat maupun Daerah – ialah dengan cara mengidentifikasi, 

menganalisa dan memfasilitasi “transfer of practice” dari wilayah yang telah berhasil 

menerapkannya dengan baik. Sehingga alih-alih memulai seluruh implementasi dari 

awal, dengan adanya pendekatan Best Practice ini, Badan Publik dapat mengembangkan 

apa yang telah berhasil dirintis di wilayah lain, termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilannya. Adapun entitas yang dipilih sebagai Best Practice ialah 

Negara Meksiko dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

3.7.1. Implementasi Open Government di Meksiko 

Pemilihan Meksiko didasari pada keseimbangan komparasi dengan Indonesia, 

yakni adanya kesamaan karakteristik dalam variabel Open Government, diantaranya: i) 

Keduanya sama-sama merupakan Negara pendiri OGP yang masuk pada kategori 

berkembang (emerging economy); ii) Keduanya memiliki pola relasi pemerintah dan 

masyarakat sipil yang serupa. Meksiko pun dinilai sebagai salah satu negara yang paling 

progresif dalam implementasi Open Government. Berikut ialah poin-pon penting yang 

dapat menjadi pembelajaran penting bagi implementasi dan pengembangan kebijakan 

serupa di Indonesia: 

3.7.1.a. Perkembangan Open Government di Meksiko Sejak Komitmen OGP 

dan Proses Perumusan Rencana Aksi 

Di Meksiko, Open Government telah menjadi ruang dialog dan pertukaran 

gagasan yang memungkinkan pemerintah bekerjasama dengan masyarakat sipil 

untuk berkomitmen menjalankan 4 prinsip OGP, dengan tujuan untuk mengubah 

dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komitmen Pemerintah Meksiko 

dimanifestasikan oleh pernyataan Presiden Republik Meksiko, Enrique Peña Nieto, 

dimana ia mencanangkan perubahan menuju pemerintahan yang terbuka dan 

mampu mendengarkan semua aspirasi masyarakat. 
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Rencana Aksi terbaru yang dimiliki Meksiko (2013-2015) adalah hasil 

dari proses yang terbuka dan kolaboratif antara masyarakat sipil, akademisi, 

pengusaha dan pejabat pemerintah. Proses perumusannya membuktikan bahwa 

partisipasi dan kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat dalam membentuk 

kebijakan publik memungkinkan identifikasi komitmen untuk memenuhi tuntutan 

publik, yang bertujuan untuk menghasilkan dampak positif yang tinggi dan 

potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meksiko. Pengerjaan 

Rencana Aksi yang dilakukan Meksiko menggunakan metodologi yang mencakup 

monitoring, evaluasi dan reviu implementasi tahun sebelumnya, serta 

pengembangan rencana kerja untuk masing-masing komitmen yang disepakati 

antara pemerintah dan OMS yang akan menetapkan target dan indikator untuk 

tiap semester. OMS dan Pemerintah pun duduk di level yang setara dalam 

perumusan Rencana Aksi. 

Selain itu, proses konsultasi Rencana Aksi juga dilakukan secara 

transparan, dimana seluruh proses termasuk notulensi rapat diunggah online, 

sehingga memungkinkan publik untuk memantau prosesnya. Proses tersebut 

merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah, OMS dan 

think-tank yang disebut Technical Tripartite Secretariat (Sekretariat Teknis Tiga 

Pihak); terdiri dari Lembaga Koordinasi Strategi Digital Nasional sebagai 

perwakilan pemerintah, Transparencia Mexicana sebagai perwakilan dari 

masyarakat sipil, dan Institut Akses Informasi dan Perlindungan Data sebagai 

perwakilan dari think-tank atau lembaga kajian.100 Tiap perwakilan telah memiliki 

rumusan gagasan yang sebelumnya didiskusikan dengan kelompoknya masing-

masing. Model kerjasama seperti itu dapat diterapkan pula dalam perumusan 

Rencana Aksi di Indonesia, yang memungkinkan proses konsultasi lebih praktis 

ketimbang pertemuan seluruh pemangku kepentingan. 

3.7.1.b. Pelibatan Masyarakat Sipil dan Inovasi dalam Implementasi Open 

Government di Meksiko 

Dalam ranah OGP, Meksiko dikenal sebagai salah satu negara yang paling 

progresif dalam menempatkan kesetaraan antara pemerintah dengan masyarakat 

                                                           
100 OGP Secretariat, “Selected Country Experiences with the OGP Process at the National level: Mexico”, diakses dari 
http://www.opengovpartnership.org/blog/blog-editor/2012/12/27/selected-country-experiences-ogp-process-
national-level-mexico pada 2 Februari 2016 pukul 17.14 WIB 

http://www.opengovpartnership.org/blog/blog-editor/2012/12/27/selected-country-experiences-ogp-process-national-level-mexico
http://www.opengovpartnership.org/blog/blog-editor/2012/12/27/selected-country-experiences-ogp-process-national-level-mexico
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sipil. Posisi dan partisipasi masyarakat sipil merupakan elemen yang sangat 

penting dalam implementasi Open Government, bersama ketersediaan dana dan 

nilai sosial. Salah satu kunci keberhasilan implementasi Meksiko ialah dengan 

memastikan keterhubungan antar variabel tersebut. Hal ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Siklus dan Hubungan antar Variabel OG yang Diterapkan Meksiko 

Sumber: Carlos Viniegra,”Citizen Engagement through Open Government Data in Mexico”101 

Dengan demikian, ketersediaan data merupakan hal yang penting dalam 

implementasi open government. Selain itu, perlu dipastikan pula relevansi data 

dan alat/media yang sesuai untuk mendistribusikannya. Jika data yang tersedia 

relevansinya rendah dengan kebutuhan masyarakat, jumlahnya terbatas dan sulit 

diakses karena kurangnya media yang dapat mendistribusikannya secara efektif, 

maka data dan informasi yang tersedia tidak akan berhasil mendorong 

partisipasi/pelibatan masyarakat – yang pada akhirnya pun tidak akan 

mendorong penguatan masyarakat. 

Lebih jauh lagi, Meksiko juga menerapkan pendekatan tersendiri dalam 

implementasi Open Government, yang memungkinkan pelaksanaannya sejalan dan 

saling menopang oleh peningkatan inovasi dan tata kelola data yang baik. 

Pendekatan tersebut melibatkan mandat regulasi, relevansi data, ketersediaan 

data, visualisasi data, kebutuhan dari masyarakat dan partisipasi melalui media IT.  

  

                                                           
101 Carlos Viniegra, “Ciziten Engagement through Open Government Data in Mexico” (UNPAN, 2014), hlm. 76. 
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Berikut ialah ilustrasi yang menunjukkan poin-poin penting dalam 

pendekatan tersebut: 

Gambar 3.2. Variabel Penting dalam Pendekatan Implementasi OG di Meksiko 

Sumber: Carlos Viniegra,”Citizen Engagement through Open Government Data in Mexico”102 

Berangkat dari pendekatan tersebut, Meksiko telah berhasil mengembangkan 

beberapa inovasi OG, diantaranya pembuatan beberapa portal seperti: i) Citizen 

Portal, merupakan portal utama open government pemerintah Meksiko yang 

sangat aktif digunakan oleh masyarakat, dengan jumlah pencarian sebesar 

200.000 per hari. Meksiko juga memiliki portal khusus peta, yang memuat dan 

meningtegrasikan lebih dari 600 peta di seluruh Meksiko. Selain itu sebagai bukti 

keberhasilan implementasi E-participation, Meksiko juga mencatat beberapa 

prestasi seperti:103 

i. Besarnya akses masyarakat pada informasi publik. Selama 5 tahun terakhir 

(2010-2015), ada lebih dari 500.000 permohonan akses informasi yang 

dilakukan secara online 

ii. Dikembangkannya portal khusus keterbukaan anggaran, termasuk hasil 

audit pemerintah 

iii. Berkembangnya komunikasi digital, tercatat lebih dari 90.000 interaksi 

terjadi antara masyarakat dengan Badan Publik melalui media sosial 

                                                           
102 Ibid., Carlos Viniegra, hlm. 80. 
103 Maite Careaga dan Barry R. Weingast, “Fiscal Federalism, Good Governance and Economic Growth in Mexico,” 
(Pomona, 2011), hlm. 15 
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3.7.2. Implementasi Open Government di DKI Jakarta 

Sementara di dalam negeri, wilayah yang dapat dijadikan contoh dan 

pembelajaran dalam implementasi Open Government, khususnya dalam pemanfaatan 

dan maksimalisasi teknologi ialah Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, keberhasilan DKI 

Jakarta ialah dalam merintis dan mendorong inovasi Smart City dan inisiatif Open Data, 

serta maksimalisasi peran dan kolaborasi yang sinergis antar berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk masyarakat sipil. Berikut ialah penjabarannya. 

3.7.2.a. Inovasi Smart City dan Open Data di DKI Jakarta 

Open Data atau Data Terbuka adalah suatu konsep tentang data yang 

tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Open 

Data dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk 

mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi 

masyarakat. Inisiatif tersebut telah dimulai Pemprov DKI Jakarta – sebagai 

provinsi pertama yang menerapkan Open Data – sejak tahun 2014, berdasarkan 

Pergub DKI Jakarta No. 181 tahun 2014, dan telah terlembagakan dalam RPJMD 

Provinsi DKI Jakarta 2013-2017.104 Sejak saat itu, berbagai upaya untuk 

meningkatkan implementasi Open Data pun semakin gencar dilakukan oleh 

Pemprov DKI Jakarta. 

Secara teknis, Open Data dilaksanakan melalui data.jakarta.go.id, sebuah 

Portal Data Terpadu yang menyajikan data-data dari seluruh SKPD di Pemprov 

DKI Jakarta. Portal data.jakarta.go.id lahir sebagai cita-cita Pemprov DKI Jakarta 

untuk menyediakan satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat 

dan terintegrasi. Data yang disajikan dalam portal tersebut tersedia dalam format 

yang mudah dicari, diakses serta digunakan kembali, dengan harapan masyarakat 

pengguna portal dapat memanfaatkan data yang telah tersedia serta menciptakan 

inovasi, menyelesaikan berbagai masalah, dan peran lainnya dalam membangun 

Jakarta menjadi lebih baik. Portal data tersebut juga diharapkan dapat menjadi 

Portal Data yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, 

dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, dan dapat menyajikan 

data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta memenuhi hak publik 

                                                           
104 BAPPEDA DKI Jakarta, “The Open Data Lab Jakarta Resmi Diluncurkan,” dalam portal resmi BAPPEDA DKI Jakarta 
(http://bappedajakarta.go.id/?p=1749) diakses pada 2 Februari 2016, pukul 08.46 WIB. 

http://www.data.jakarta.go.id/
http://bappedajakarta.go.id/?p=1749
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sebagai bentuk penerapan e-government dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel.105 Lebih jauh lagi sesuai dengan UU 

KIP, seluruh dataset (kumpulan data) yang disajikan dalam Portal Data Terpadu 

Pemprov. DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai domain publik. Berikut ialah 

tampilan Portal Data Terpadu tersebut: 

Gambar 3.3. Tangkapan Layar Portal Data Terpadu “Jakarta Open Data” 

Sumber: Portal Data Terpadu DKI Jakarta”106 

Saat ini telah tersedia 653 dataset (kumpulan data) yang dapat diakses dari portal 

tersebut, termasuk APBD dan RPJMD Provinsi. Jumlah dataset yang telah diunggah 

itu menempatkan Indonesia pada peringkat 6 dunia dibandingkan Provinsi dan 

Kota-Kota besar lain di seluruh dunia. Selain itu, dataset juga telah diklasifikasi 

menjadi beberapa topik utama seperti Kependudukan, Lingkungan, Kesehatan, 

Ketahanan Pangan, dan sebagainya. Tampilan yang menarik dan navigasi yang 

sangat jelas pada portal ini, dapat mempermudah masyarakat yang akan 

mengakses berbagai informasi. 

Lebih jauh lagi, tersedia pula menu “Visualisasi”, dimana data telah diolah 

dalam bentuk infografis, yakni bentuk penyajian data dengan konsep visual yang 

terdiri teks dan gambar ilustrasi yang menarik. Secara umum hasil akhir dari 

infografis tersebut memiliki persentase gambar visual yang lebih banyak 

dibandingkan teks, sehingga informasi yang terkandung lebih mudah dipahami 

                                                           
105 Ibid., BAPPEDA DKI Jakarta 
106 Portal Data Terpadu DKI Jakarta, diakses dari http://data.jakarta.go.id/ pada 2 Februari 2016 pukul 19.04 WIB 

http://data.jakarta.go.id/
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oleh masyarakat. Inovasi ini sangat penting untuk direplikasi, khususnya untuk 

meningkatkan literasi masyarakat terhadap informasi publik. 

3.7.2.b. Koordinasi dan Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan serta 

Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Open Data DKI Jakarta 

Secara teknis implementasi Open Data berada di bawah kewenangan 

BAPPEDA, namun dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Data Terbuka (PokjaDT) 

yang terdiri dari berbagai elemen pemangku kepentingan. PokjaDT yang secara 

resmi dibentuk pada 9 September 2014 terdiri dari BAPPEDA DKI Jakarta dan 

perwakilan 9 institusi lain, termasuk OMS. Kesembilan organisasi tersebut antara 

lain Open Data Lab Jakarta, UKP-PPP (saat ini KSP), Pattiro, Perludem, World Bank 

Indonesia, TII, Pulse Lab Jakarta, Creative Commons Indonesia dan School of 

Data.107 Tugas utama dari kelompok kerja ini adalah membuat dokumen 

spesifikasi yang berisikan aturan baku pengadaan data terbuka untuk kota Jakarta. 

Secara spesifik dokumen ini akan disusun sebagai buku pegangan yang berisikan 

petunjuk praktis yang ditujukan untuk staf pengelola informasi dan pengumpul 

data di setiap SKPD di Jakarta. 

Selain pengelolaan portal dan pengumpulan data secara berkala, 

dilaksanakan pula berbagai kegiatan terkait pemanfaatan Open Data, seperti 

kompetisi Hackathon HackJak 2015 yang didukung oleh NGO internasional 

(SEATTI) dan lembaga donor Hivos. Kompetisi tersebut menghasilkan beragam 

aplikasi berbasis IT yang dibuat dengan memanfaatkan dataset DKI Jakarta, 

seperti aplikasi penyedia informasi ketersediaan parkir, pariwisata, pemantau lalu 

lintas, dan sebagainya. Diselenggarakannya kegiatan tersebut sangat bermanfaat 

tidak hanya untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga 

membangun kolaborasi yang sinergis melalui keterbukaan data dan informasi. 

Dengan demikian, terlihat bahwa faktor keberhasilan DKI Jakarta dalam 

mengembangkan Open Data antara lain: 

i. Komitmen dan political will dari Kepala Daerah dan pejabat Badan Publik 

terkait. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya regulasi khusus yang memperkuat UU 

KIP secara lokal (Pergub 181/2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data 

                                                           
107

 Open Data Labs, “Kelompok Kerja Data Terbuka DKI Jakarta” dalam portal Web Foundation, diakses dari 
http://labs.webfoundation.org/kelompok-kerja-data-terbuka-dki-jakarta/ pada 2 Februari 2016, 15.42 WIB  

http://labs.webfoundation.org/kelompok-kerja-data-terbuka-dki-jakarta/
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dan Informasi Pembangunan. Pergub inilah yang menjadi dasar diamanatkannya 

pengelolaan data secara terbuka melalui Open Data.  

ii. Kolaborasi sinergis dengan pemangku kepentingan terkait. BAPPEDA DKI 

Jakarta sebagai leading berhasil menjalin kerjasama yang sinergis dan strategis 

dengan OMS, akademisi, lembaga kajian (think-tank), konsultan, lembaga donor, 

swasta, hingga tentunya para ahli programmer IT secara perorangan. Kerjasama ini 

juga terlembagakan dengan baik dalam PokjaDT, tidak hanya terbatas pada 

penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidental. 

iii. Pemanfaatan sumber daya yang maksimal. Baik SDM maupun dukungan 

anggaran, Pemprov DKI mampu memanfaatkannya secara maksimal. Pengelola 

harian portal Open Data ialah pegawai-pegawai muda yang memang memiliki latar 

belakang IT (right man on the right place). Aliran dana investasi dan donor/hibah pun 

dapat diperoleh untuk mengimplementasikan inisiatif ini secara khusus. 

iv. Maksimalisasi penggunaan teknologi informasi. DKI Jakarta sangat diuntungkan 

dengan dukungan infrastruktur teknologi yang sudah jauh lebih memadai 

dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan dengan baik 

oleh Pemprov.  

v. Tata kelola data yang baik. Modal utama dari keterbukaan data ialah sistem 

pengelolaan data dan informasi yang baik. Dalam hal ini, DKI Jakarta secara terpadu 

melakukan pengumpulan dan pengelolaan data di bawah PokjaDT. Data yang 

tersedia pun harus selalu diperbaharui, sehingga informasi yang diperoleh sangat 

dinamis dan terjamin aktualitasnya. 

vi. Pendekatan visual kreatif. Data dan informasi diolah melalui representasi visual 

yang menarik dalam bentuk infografis, videografis, animasi, dan sebagainya. 

Pendekatan ini sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap 

informasi publik. 

Dengan demikian, diharapkan langkah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan 

Open Data dapat menjadi contoh untuk direplikasi di daerah lain. Meskipun 

karakteristik tiap daerah berbeda, namun setidaknya faktor pendorong keberhasilan 

dapat menjadi tumpuan untuk menerapkan inisiatif serupa. Sehingga keberhasilan Open 

Data dalam jangka panjang seperti peningkatan efisiensi dan transparansi, 

pertumbuhan ekonomi dan iklim publik yang partisipatif dapat diperoleh tidak hanya di 

jantung negara – tetapi di seluruh wilayah Indonesia.   
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

4.1. Kesimpulan 

Muncul dan berkembangnya inisiatif Open Government Indonesia (OGI) dalam 

agenda nasional yang diadopsi dari komitmen global Open Government Partnership 

(OGP) didorong oleh faktor politik, ekonomi, sosial-budaya dan perkembangan 

teknologi informasi. Secara politis, OGI didorong oleh kepentingan politik pimpinan 

negara kala itu (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) untuk mengakomodir agenda 

nasional yang sejalan dengan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik 

dan pemberantasan korupsi; serta agenda internasional sebagai ‘emerging democratic 

power and economy’ di Asia Pasifik. Pembentukannya didorong pula oleh masyarakat 

sipil yang semakin proaktif menuntut haknya atas keterbukaan informasi dan 

pemerintahan yang lebih partisipatif, terbukanya arus barang dan jasa, tuntutan dari 

sektor swasta terkait kemudahan berusaha, serta perkembangan teknologi yang 

memungkinkan tersedianya berbagai alat dan sarana untuk mendukung 

penyelenggaraan negara yang lebih efektif dan efisien. Konteks politik, ekonomi, sosial-

budaya dan teknologi tersebut jugalah yang mempengaruhi dinamika perkembangan 

OGI dari tahun ke tahun. 

Mengacu pada arah dan grand design OGI, perkembangan dan implementasinya 

hingga 2014 sebenarnya telah sesuai dengan tahap-tahap yang dicanangkan, meskipun 

memang belum maksimal dan mencapai tingkat ideal yang diharapkan. Tahun 2011 

merupakan tahun pembelajaran, yakni periode inisiasi dan mempelajari strategi open 

government yang tepat bagi Indonesia. Sementara di tahun 2012, OGI mulai mendorong 

terlibatnya berbagai pemangku kepentingan dan memacu upaya-upaya kreatif melalui 

inovasi dan terobosan. Beranjak di tahun 2013, OGI memulai perluasan gerakan dan 

pendalaman partisipasi publik. Sementara di tahun 2014, OGI kurang maksimal dalam 

memperkuat fondasi menuju fase selanjutnya, akibat transisi pemerintahan dan 

kesibukan sebagai Lead Chair OGP. Terlepas dari capaian-capaian tersebut, inisiatif OGI 

belum cukup berhasil menunjukkan implikasinya secara signfikan terhadap akselerasi 

pelaksanaan regulasi terkait, yakni UU KIP – terutama dalam internalisasi nilai-nilai 

keterbukaan, peningkatan layanan informasi dan partisipasi publik. Meskipun 
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demikian, upaya yang dilakukan OGI dalam 4 tahun terakhir ini telah menjadi pintu dan 

katalisator bagi era baru keterbukaan pemerintah Indonesia, yang harus ditingkatkan 

dan didorong pelaksanaannya secara berkelanjutan. 

Sementara dalam pelaksanaannya, pola koordinasi dan kolaborasi OGI dibangun 

secara horizontal (sektoral) dan vertikal (sub-nasional). Di tingkat pusat, 

penyelenggaraan OGI dilakukan oleh Tim Inti yang terdiri dari 7 perwakilan pemerintah 

dan 7 perwakilan OMS tingkat nasional dan daerah. Secara horizontal, OGI berupaya 

melibatkan berbagai sektor dalam implementasinya, termasuk pihak swasta, thinktank, 

lembaga donor, akademisi, hingga generasi muda dan netizen. Meskipun demikian, OGI 

masih perlu memperluas cakupannya untuk mendorong keterbukaan di sektor 

legislatif, partai politik, perguruan tinggi, serta lembaga peradilan. Secara vertikal, OGI 

menggandeng Kementerian Dalam Negeri sebagai otoritas yang berwenang untuk 

memperkuat kelembagaan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah (Provinsi, 

Kabupaten/Kota), serta jaringan OMS lokal – meskipun memang jangkauannya belum 

mencapai level terbawah. 

Penerapan inovasi dan penggunaan teknologi menjadi salah satu tulang punggung 

dalam implementasi OGI. Meskipun demikian, inovasi yang muncul tidak selalu 

berkaitan dengan teknologi. Teknologi adalah alat untuk mempermudah implementasi 

keterbukaan, bukan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Intensifikasi teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT) perlu dilakukan dalam upaya percepatan keterbukaan 

informasi, terutama di kota-kota besar yang telah memiliki infrastruktur pendukung 

yang memadai. Sementara bagi wilayah yang belum memiliki infrastruktur pendukung 

teknologi, secara bertahap perlu bermigrasi seperti memulai digitalisasi data dan 

dokumentasi, sembari tetap menggunakan saluran komunikasi lain secara maksimal 

dalam pelayanan informasi publik. 

Sementara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, hal yang 

penting untuk dikembagkan ialah integrasi antar layanan dan kemudahan bagi 

masyarakat dalam mengakses informasi terkait berbagai layanan tersebut. Selama ini, 

layanan publik yang telah diselenggarakan oleh masing-masing Badan Publik masih 

berdiri sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lain. Salah satu peran OGI dalam 

hal ini adalah mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam sebuah portal 

terintegrasi, yakni situs SatuLayanan.id di tahun 2012. Meskipun demikian, keberadaan 
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portal tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga sulit untuk 

mengukur pemanfaatannya, terlebih sejak transisi di tahun 2014 yang mengakibatkan 

menurunnya pengelolaan dan pembaharuan portal tersebut secara berkala. Selain itu, 

OGI juga mendorong pembentukan portal LAPOR sebagai ‘complain handling 

mechanism’, yang saat ini pengelolaannya diintegrasikan dengan SP4N (Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional). Lebih jauh lagi, saat ini OGI tengah 

mengembangkan portal Open Data sebagai upaya meningkatkan interoperabilitas dan 

pemanfaatan data pemerintah. Ke depan, OGI perlu terus mendorong dan merumuskan 

strategi agar berbagai inovasi sektor publik dapat terus berjalan secara berkelanjutan. 

Terkait penggunaan media, kecenderungan program dan Rencana Aksi OGI 

sebenarnya mengarah pada pengembangan model layanan informasi publik berbasis 

website dan ICT, sesuai dengan pola yang disarankan OGP. Namun, penyajian data 

menggunakan media ICT belum dapat dilaksanakan secara serentak, dikarenakan 

belum tercapainya pemerataan akses infrastruktur internet dan literasi masyarakat 

terhadap pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh Indonesia. Dalam 

lima tahun terakhir, jumlah pengguna internet di Indonesia memang mengalami 

peningkatan sebesar 19% – yakni sebanyak 26 juta jiwa di tahun 2010, hingga 

mencapai 73 juta jiwa di tahun 2015 atau sebesar 29% dari seluruh populasi. Meskipun 

demikian, karakteristik pemanfaatan informasi melalui internet masih didominasi oleh 

kebutuhan hiburan dengan penggunaan media sosial sebagai aktivitas tertinggi. 

Karenanya, reviu ini menilai penggunaan media ICT belum dapat menjangkau seluruh 

masyarakat Indonesia hingga wilayah terpencil. Sebaliknya, penggunaan media 

tradisional dan konvensional masih dapat diterima masyarakat hingga level terbawah, 

sehingga implementasi OGI sebaiknya memadukan antara media konvensional dengan 

teknologi informasi. Intensifikasi teknologi tetap harus dilakukan, sembari 

mempersiapkan literasi masyarakat melalui media yang tersedia saat ini dan 

memperhatikan substansi sesuai kualifikasi dan mandat UU KIP dalam setiap media 

yang digunakan. 

Terlepas dari semua capaian dan aksi-aksi nasional yang telah dilaksanakan 

selama 4 tahun terakhir, dampak implementasi OGI sebenarnya belum dirasakan secara 

signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik. Upaya pelibatan masyarakat memang seringkali dilakukan, seperti upaya 
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menjaring partisipasi generasi muda melalui MOGP, masyarakat luas melalui SOLUSIMU 

dan kampanye pubik; namun nyatanya gerakan OGI masih belum sepenuhnya 

menyentuh publik hingga level terbawah. Meskipun di tingkat nasional dan beberapa 

pemerintah lokal telah memiliki wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi 

dan komplainnya terkait proses pembangunan, namun belum tersedia wadah yang 

memadai untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara penuh dalam proses 

kebijakan publik (participatory policy making) mulai dari perencanaan, implementasi, 

hingga monitoring dan evaluasi. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi masih 

cenderung rendah, terlebih pemanfaatannya. Terjadi pula ketimpangan pemahaman – 

di satu sisi, sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik mengenai haknya 

dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi publik. Sementara di sisi lain, hasil 

observasi lapangan menunjukkan adanya beberapa oknum masyarakat yang justru 

menyalahgunakan keterbukaan informasi atau menggunakan instrumen UU KIP secara 

negatif, menekan dan memeras Badan Publik untuk kepentingan pribadi dan/atau 

golongannya. 

Belum optimalnya pelaksanaan OGI periode 2011-2014 dipengaruhi oleh berbagai 

hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses implementasinya. Hambatan 

tersebut sangat beragam, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis; diantaranya 

institusionalisasi dan pemahaman nilai-nilai keterbukaan, keterbatasan anggaran dan 

infrastruktur, dan lain sebagainya. Berbagai hambatan tersebut penting untuk 

dipecahkan, agar performa Indonesia dalam menjalankan komitmen keterbukaan di 

tahun-tahun mendatang dapat terus ditingkatkan, sehingga tujuan pelaksanaan 

keterbukaan dapat tercapai dan membawa dampak positif terhadap perbaikan 

penyelenggaraan pemerintahan, serta dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi 

perencanaan dan pemanfaatan inisiatif OGI sebesarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 
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4.2. Rekomendasi 

Berdasarkan reviu dan kajian yang menyeluruh terhadap implementasi OGI 

selama 2011-2014, penulis memberikan beberapa rekomendasi guna mendorong 

perbaikannya ke depan. Berikut ialah rekomendasi-rekomendasi yang dikelompokkan 

berdasarkan bidang dan sasaran perbaikan: 

Tabel 4.1. Rekomendasi bagi Peningkatan Implementasi Open Government 

BIDANG 
PERBAIKAN 

REKOMENDASI 

Komitmen 

Implementasi 

OGI 

Membuat roadmap dan kerangka legal dalam bentuk Perpres/Inpres yang 

lebih mengikat bagi OGI, sehingga OGI tidak hanya menjadi komitmen 

sementara yang disepakati oleh sebagian kecil pemerintah, melainkan dapat 

menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan. 

Melembagakan Rencana Aksi OGI dalam dokumen perencanaan pemerintah, 

baik Pusat maupun Daerah – dalam jangka 5 tahun serta tahunan. 

Berdasarkan karakter pemerintahan Indonesia yang paternalistik, 

dibutuhkan strategi percepatan implementasi yang bersifat top-down 

sehingga perlu pendorong (enforcer) yang kuat. Secara vertikal, di level 

Pusat pendorong yang ideal ialah posisi perangkat Presiden (kantor 

kepresidenan, dalam hal ini KSP sebagai ‘responsible agency’ yang juga 

bertanggung jawab pada OGP). Sementara untuk mempercepat 

implementasi di level Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang harus 

menjadi pendorong utama. 

Perluasan keterlibatan K/L dalam Rencana Aksi, baik dari segi substansi 

(pemberian gagasan, perumusan) hingga pelaksanaan. 

 

Kualitas dan 

Gagasan 

Rencana Aksi 

Guna meningkatkan kualitas, perumusan Rencana Aksi perlu lebih fokus dan 

selektif, memiliki implikasi yang besar dan bersifat transformatif. 

Memasukkan literasi kebijakan publik dalam Rencana Aksi selanjutnya, 

sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami kebijakan. Hal ini dapat 

dilakukan melalui: 

- Simplifikasi bahasa. Mempermudah penggunaan bahasa dalam birokrasi, 

misalnya dalam mengeluarkan pengumuman/sosialisasi pada 

masyarakat 

- Menggunakan metode kreatif dalam sosialisasi kebijakan seperti 

infografis, videografis, dan sebagainya. 

(Contoh: Infografis Bank Indonesia yang dikeluarkan secara berkala 

untuk menjelaskan paket kebijakan makroekonomi) 
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Koordinasi dan 

Kolaborasi antar 

Pemangku 

Kepentingan 

Perlunya komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk terus 

berkoordinasi dalam membangun serta mempercepat keterbukaan 

informasi sesuai dengan perannya masing-masing. Pada level pusat 

terutama Tim Inti, perlu diberikan dorongan dan desakan yang kuat untuk 

memastikan koordinasi terus terjaga dan berjalan efektif. Masing-masing 

pemangku kepentingan atau anggota Tim Inti yang telah ditetapkan tugas 

dan perannya, harus terus didorong dan dipastikan untuk menjalankannya 

dengan baik. 

(Contoh: Dorongan bagi Kemendagri untuk mempercepat pembentukan 

PPID di Daerah, yang baru mulai bergerak kembali setelah diberikan surat 

khusus oleh Kepala KSP) 

Memperluas kolaborasi horizontal (antar sektor), yakni: 

- Mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mendukung gerakan OGI. 

Misalnya dengan mengarahkan CSR perusahaan untuk mendukung 

perbaikan insfrastruktur penunjang OGI. 

- Bermitra dengan media untuk meningkatkan penyebaran informasi 

terkait Open Government atau pelayanan informasi publik, sehingga OGI 

dapat memperoleh jangkauan yang lebih luas. Sebagai contoh, JPIP 

memiliki program “Akuntabilitas” yang khusus menyediakan kolom 

untuk memberitakan lembaga-lembaga negara yang mendorong 

transformasi pemerintahan namun jarang memperoleh pemberitaan, 

seperti KIP, KY, Ombudsman dan sebagainya. 

- Meningkatkan kerjasama dengan ‘influencer’ dan ‘buzzer’ media sosial. 

Hal ini sudah dilakukan OGI di tahun 2013, namun saat ini terhenti. 

Kerjasama semacam ini perlu digerakkan lagi secara berkelanjutan, agar 

diskusi mengenai OGI dapat terus hangat di ruang publik. 

- Meningkatkan kerjasama dengan OMS terutama untuk melakukan 

sosialisasi serta literasi pentingnya informasi publik pada masyarakat. 

Usaha kolaborasi ini penting dilaksanakan, karena kemampuan Badan 

Publik untuk menjangkau masyarakat hingga level terbawah masih 

terbatas. 

Koordinasi untuk mendorong keterbukaan di sektor-sektor yang belum 

banyak tersentuh dan/atau kurang terbuka selama 2011-2014: 

- Memastikan parlemen terlibat aktif, mendorong keterbukaan legislatif 

- Mendorong keterbukaan Badan Publik lain seperti Partai Politik dan OMS 

- Mendukung proses peningkatan kapasitas layanan informasi di 

Perguruan Tinggi. Saat ini tengah dirumuskan melalui Permen Ristek-

Dikti terkait Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan 

Tinggi 
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Sosialisasi OGI 

dan 

Pengarusutamaan 

Prinsip Open 

Government bagi 

Masyarakat 

Pentingnya merumuskan narasi dan gambaran profil yang tepat bagi OGI. 

- Memperkuat manfaat keterbukaan bagi pemerintah dan masyarakat 

sebagai tujuan, tidak hanya fokus pada cara atau sarana yang digunakan. 

- Meningkatkan awareness masyarakat dengan cara menekankan 

kerugian apa saja yang dapat diperoleh masayarakat dengan tidak 

terbukanya akses informasi. Pendekatan ini akan memberikan 

pemahaman bagi masyarakat bahwa keterbukaan informasi dan OGI 

penting bagi mereka, karena pada akhirnya dapat meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

- Menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya kemudahan 

membuat SIM dari Kepolisian, meingkatnya kualitas layanan Paspor dari 

Dirjen Imigrasi, dan sebagainya. Dengan pendekatan yang positif ini, 

diharapkan masyarakat dapat lebih mudah terhubung dan menyadari 

pentingnya mendorong perbaikan pelayanan publik dan open 

government. 

- Lebih masif dalam mendorong keterbukaan informasi terkait layanan 

publik prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti 

kesehatan dan pendidikan. 

Mengadakan peluncuran ulang OGI dengan jangkauan yang lebih luas 

terutama bagi masyarakat, untuk memberikan kesadaran bahwa inisiatif ini 

tidak hanya dijalankan untuk pemerintah, tetapi juga diawasi oleh 

masyarakat. Hal ini juga diharapkan akan memberikan tanggung jawab 

moril yang lebih besar pada penyelenggara untuk menyadari pentingnya 

menjalankan keterbukaan. 

Menggandeng akademisi dan Perguruan Tinggi untuk lebih membawa 

diskusi terkait open government ke ruang publik: 

- Melakukan penelitian di bidang keterbukaan informasi publik 

- Membuat tulisan-tulisan di media cetak 

- Memasukkan materi keterbukaan informasi pada mahasiswa untuk 

disosialisasikan pada masyarakat melalui program KKN, pengabdian 

masyarakat, dsb. 

 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Berkolaborasi dengan jaringan OMS lokal untuk memberi masukan dan 

melakukan pendekatan yang tepat pada masyarakat. Memanfaatkan 

kelompok advokasi masing-masing OMS untuk memasukkan pesan 

keterbukaan dalam kampanye publik mereka. 
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Badan Publik harus lebih proaktif untuk menjangkau masyarakat dan 

memberikan informasi yang terverifikasi, tidak hanya menunggu 

permohonan atau pengaduan dari masyarakat. Badan Publik harus ‘merebut 

panggung’ yang di era ini telah dikuasai oleh informasi-informasi yang tidak 

terverifikasi dan membanjiri masyarakat. 

Lebih banyak melibatkan kelompok profesi atau komunitas tertentu seperti 

Kelompok Tani, Nelayan, Komunitas programmer IT, dan sebagainya. 

Memperbanyak wadah untuk menjaring pendapat, gagasan, aspirasi hingga 

keluhan bagi masyarakat serta melembagakannya hingga ke tingkat daerah. 

Media yang digunakan dapat berbasis teknologi maupun konvensional, 

disesuaikan dengan karakteristik masyarakat daerah. 

Memperbanyak kegiatan yang dapat melibatkan pastisipasi masyarakat 

secara langsung seperti MOGP, SOLUSIMU, dsb. Menjadikannya sebagai 

kegiatan rutin tahunan, memperluas cakupannya. 

Menyediakan mekanisme dialog permanen antara pemerintah dengan 

masyarakat dalam penyusunan hingga pengawasan implementasi OGI, tidak 

terbatas hanya pada jaringan OMS. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mereplikasi gerakan semacam Code for Bandung, yang berperan sebagai 

fasilitator atau mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Langkah-

langkahnya: 

- Muncul inisiatif dari daerah tersebut, ada yang mau memulainya (organik 

dari masyarakat atau bottom-up). Dapat pula dibentuk secara top-down, 

misalnya BAPPENAS mengambil beberapa daerah sebagai percontohan. 

- Menemukan penggerak komunitas, menemukan jaringan masyarakat. 

Gerakan inilah yang akan memulai kolaborasi. 

- Menemukan champion atau rekan kunci di pemerintah yang dapat diajak 

kerjasama 

 

Percepatan 

Implementsi OGI 

di Daerah 

Meningkatkan political will Kepala Daerah dengan cara meyakinkan mereka 

baik secara teknis maupun politis tentang pentingnya implementasi open 

government. 

- Teknis : Open government dilakukan bukan untuk membuka 

keburukan Pemerintah Daerah, melainkan sebagai kewajiban pemerintah 

yang sejalan dengan UU KIP dan UU Pelayanan Publik untuk memberikan 

ruang informasi, mendekatkan fasilitas dan layanan publik, serta 

kesempatan partisipasi yang lebih luas pada masyarakat. 

- Politis : Open government sebagai modal politik. Implementasinya 

akan mendorong tata kelola pemerintah yang baik dan meningkatkan 

kepercayaan publik. 
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Mendorong Pemerintah Daerah dengan pemberian insentif, promosi dan 

penghargaan, misalnya dalam bentuk: 

- Insentif fiskal bagi daerah yang dinilai baik dalam menjalankan open 

government. 

- Memberi penghargaan dan menonjolkan reputasi daerah dan Kepala 

Daerah yang dinilai baik dalam menjalankan open government, dengan 

terlebih dahulu membuat indikator yang jelas (seperti bagaimana ciri 

birokrasi yang baik, pelayanan publik yang baik, dsb). 

Penyediaan institusi sebagai sarana pertukaran informasi dan pengalaman. 

Misalnya menyediakan forum tahunan bagi penyelenggara pemerintah 

daerah terkait keterbukaan, seperti memberikan kesempatan studi banding 

atau membuka jalur komunikasi dengan daerah lain di luar negeri yang maju 

dalam mempromosikan keterbukaan (Gwangju, Porto Allegre, dsb.). 

Pemerintah Pusat, melalui BAPPENAS perlu melakukan ‘matchmaking’ 

antara daerah yang telah berhasil menerapkan inovasi, dengan daerah yang 

ingin maju. BAPPENAS perlu mengumpulkan berbagai inovasi yang ada di 

daerah, kemudian menawarkannya pada daerah lain untuk direplikasi. Jika 

open government ingin cepat menyebar, maka insiatifnya harus muncul dari 

Pemda setempat yang ingin terbuka. 

Pemerintah Daerah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan jaringan OMS 

lokal dalam implementasi OGI di daerah: 

- Mereplikasi struktur nasional ke daerah, terutama dalam pola kolaborasi 

antara pemerintah dengan OMS – dimana di tingkat nasional OMS dan 

pemerintah duduk bersama dalam penyusunan Renaksi. 

- Kondisi aparat pemerintah di daerah seringkali mengalami rotasi 

sehingga inisiatif yang baik kadang harus terhenti karena perubahan 

struktural tersebut. Sementara masyarakat akan selalu ada di sana, 

sehingga program yang dikolaborasikan bersama masyarakat akan lebih 

berkelanjutan. Kolaborasi yang dilakukan dapat berupa asistensi teknis, 

monitoring, dan sebagainya. 
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Pemerintah Pusat harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah 

Daerah untuk membentuk mutual understanding atau menyetarakan 

pemahaman. Hal ini dapat dilakukan dengan: 

- Melakukan bimbingan teknis yang lebih intensif, peningkatan SDM di 

daerah untuk mengelola informasi secara komprehensif, dsb. 

- Melakukan pengawasan, kontrol dan evaluasi berkala. Jika implementasi 

ini dilepas dan diserahkan begitu saja pada daerah, maka pada akhirnya 

akan sulit berjalan dengan baik. 

- Memahami persoalan dari tiap daerah yang berbeda-beda 

karakteristiknya, sehingga strategi yang digunakan untuk mendorong 

keterbukaan informasi publik tidak disamakan bagi seluruh daerah. 

Kesuksesan dari suatu wilayah tidak serta merta dapat diterapkan pada 

semua daerah, melainkan harus diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan 

karakteristik daerah tersebut. Pemerintah Pusat juga harus terbuka 

terhadap masukan dari daerah dalam membuat kebijakan terkait. 

 

Inovasi Sektor 

Publik dan 

Penggunaan 

Teknologi 

Badan Publik harus diperkenalkan wacana dan narasi tentang inovasi sektor 

publik, bahwa mereka harus selalu dinamis dan transformatif. Memasukkan 

inovasi dalam skema keterbukaan dan open government, serta gerakan 

reformasi untuk berubah menjadi lebih baik. 

Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan 

keberlanjutan dari inovasi sektor publik yang telah diinisiasi. 

Penggunaan e-government sebagai ‘enabler tool’ untuk mempermudah 

implementasi OGI. Memastikan data-data terintegrasi dan interop secara 

nasional. Prasyaratnya ialah validasi dan verifikasi dengan dukungan 

interopabilitas, sehingga untuk mencapai efisiensi tidak perlu melewati 

proses birokrasi yang panjang. 

Teknologi informasi tidak dapat ditinggalkan karena sangat bermanfaat 

untuk mempercepat implementasi berbagai hal, termasuk open government. 

Meskipun demikian, pemanfaatan penyajian data melalui medium IT harus 

diimbangi dengan kebijakan pemerataan akses infrastruktur dan literasi 

masyarakat terhadap pemanfaatan medium tersebut. 

Badan Publik harus mulai melakukan digitalisasi data, sehingga dapat lebih 

mudah untuk melakukan migrasi data ke media teknologi. 
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Media 

Mendorong penggunaan dan pemanfaatan media yang seimbang, baik media 

konvensional maupun yang berbasis IT, sesuai dengan karakteristik daerah. 

Bagi daerah dengan jangkauan internet yang sulit, harus tetap digunakan 

media konvensional seperti penyebaran flyer, penempelan di papan 

pengumuman, dan sebagainya. 

Memanfaatkan wadah-wadah sosialiasi yang telah ada, dimana tingkat 

partisipasi masyarakat lebih tinggi – misalnya kelompok keagamaan, 

komunitas profesi, dan ruang-ruang publik lainnya melalui penempelan 

informasi publik di fasilitas umum yang mudah diakses. Dapat pula 

memanfaatkan media tradisional yang dimiliki daerah. 

 

Sumber Daya 

Manusia 

Guna menjembatani hambatan kemampuan teknis aparatur, proses eksekusi 

open government dapat diawali dengan menggunakan pihak ketiga (tenaga 

ahli non-PNS, mitra konsultan, dan sebagainya) untuk mengelola sistem 

aplilkasi keterbukaan informasi. Dapat pula bekerjasama dengan akademisi 

dan pihak swasta, untuk kemudian melakukan transfer pengetahuan dan 

pemahaman. 

 

OGI sebagai 

Instrumen 

Pendorong 

Terlaksananya 

UU KIP 

Mendorong pelaksanaan UU KIP di daerah: 

- Meningkatkan peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pendorong 

(enforcer). 

- Menggunakan pendekatan insentif/reward, melalui pemeringkatan 

keterbukaan informasi publik tiap daerah secara berkala. Selama ini telah 

dilakukan oleh KIP, sebaiknya dilakukan terus-menerus dan dipastikan 

diliput oleh media massa. 

- Dukungan bagi KIP untuk dapat lebih aktif melakukan pembinaan KID 

dan PPID, baik secara institusional maupun substantif (penguatan SDM). 

- Menekan rotasi jabatan di daerah, yang berpengaruh pada pemahaman 

dan kemampuan teknis aparat yang bertugas. 

- Mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam menjalankan open government. Harus ada payung 

hukum seperti Peraturan Gubernur yang kemudian ditangkap lagi oleh 

Peraturan Bupati/Walikota, dan seterusnya. 

- Mengalihkan anggaran Kehumasan Pemda untuk memaksimalkan 

keterbukaan dalam bentuk publikasi dokumen-dokumen yang wajib 

dibuka, ketimbang melakukan advertorial dan liputan yang lebih bersifat 

seremonial. 
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Agenda pembangunan keterbukaan informasi publik harus memperhatikan 

hal-hal berikut: 

- Struktur : Memperkuat kelembagaan dan regulasi yang mewajibkan 

terbentuknya PPID 

- Proses : Sistem manajemen yang baik, membangun pola kerja yang 

lebih sistematis, penyusunan SOP dan standar layanan bagi PPID 

- Budaya : Mengeliminasi resistensi pemerintah daerah terhadap 

keterbukaan 

Mulai mempersiapkan instrumen regulasi atau standar layanan informasi 

publik bagi Pemerintah Desa, guna mempersiapkan masyarakat dalam 

mengawasi pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat dilakukan bekerjasama 

dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT. 

Terkait peningkatan kelembagaan dan infrastruktur layanan informasi 

publik, perlu dipertimbangkan kembali pemberian stimulus dan insentif 

bagi PPID. Di tingkat daerah, perlu menjamin adanya lembaga, anggaran dan 

personel yang memadai. (Perkembangan saat ini: tengah disusun Revisi UU 

23, PP 38 dan 41) 

Sumber: Penulis 
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DAFTAR NARASUMBER 

 
Pusat 

 

Focus Group Discussion (Pusat) 
Jumat, 21 Agustus 2015 pukul 14.00 – 17.00 WIB 
Kementerian PPN/BAPPENAS, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 

No. Narasumber Institusi 

1. Dwiyoga Prabowo Soediarto 
Kedeputian Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan 
Evaluasi Program Pelayanan Publik, 
Kementerian PAN-RB RI 

2. Andi Muslim dan Mulyani 
Ditjen. Informasi dan Komunikasi Publik, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 

3. Andri Irawan 
Pusat Penerangan 
Kementerian Dalam Negeri RI 

4. Muhammad Iqbal dan Gunadi 
Biro Perencanaan Tata Laksana 
Kementerian Agama RI 

6. Budi Santoso dan Syaifuddin 
Pusiknas Bareskrim 
Kepolisian RI 

7. Fahmi dan Edison 
Biro Perencanaan dan Administrasi 
BNP2TKI RI 

8. Husni 
Direktorat Aparatur Negara 
Kementerian PPN/BAPPENAS 

9. Nanda Sihombing 
PATTIRO 
(Pusat Telaah dan Informasi Regional) 

10. Yenti Nurhidayat 
Seknas FITRA 
(Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) 

11. Andi Ari Akbar 
KOPEL 
(Komite Pemauntau Legislatif) 

12. Sulastio 
IPC 
(Indonesian Parliamentary Center) 

13. Taba Hamdi MediaLink 

14. Dio Ashar 
MaPPI FHUI 
(Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) 
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In-depth Interview (Pusat) 

No. Narasumber Institusi dan Jabatan 

1. Abdulhamid Dipopramono 
Ketua 
Komisi Informasi Pusat 

2. Tulus Subardjono 
Direktur Komunikasi Publik, Ditjen IKP 
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 

3. Soekartono 
Kepala, Bidang Pelayanan Informasi Pusat dan Humas 
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 

4. Sedi Priagusman 
Kepala, Sub-Dit Aplikasi Layanan Publik. Direktorat E-Gov 
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 

5. Dodi Riyadmadji 
Kepala, Pusat Penerangan 
Kementerian Dalam Negeri RI 

6. Mirawati Sudjono 
Deputi Bidang Pelayanan Publik 
Kementerian PAN-RB RI 

7. Suwandi 
Kepala, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 
Kementerian Pertanian RI 

8. Sugeng Bahagijo 
Executive Director, 
INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) 

 

Sulawesi Selatan 
 

Focus Group Discussion (Sulawesi Selatan) 
Selasa, 8 September 2015 pukul 09.00 – 12.00 WITA 
BAPPEDA Sulawesi Selatan, Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 259, Makassar 

No. Narasumber Institusi 

1. Azwar Hasan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Irawan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan 

3. Anwar Ibrahim Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Provinsi Sulawesi Selatan 

4. Hari Dinas Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan 

6. Enriana Biro Hubungan Masyarakat, Provinsi Sulawesi Selatan 

7. Akil Rahman Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar 

8. Ema Institute of Community Justice (ICJ) 
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In-depth Interview (Sulawesi Selatan) 

No. Narasumber Institusi dan Jabatan 

1. Prof. Hafied Cangara 
Guru Besar Ilmu Komunikasi 
Universitas Hasanuddin 

2. Firmina Tallulembang 
Ketua Komisi D 
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 

3. Abdul Kadir Wokanubun 
Wakil Direktur 
ACC (Anti-Corruption Committee) Sulawesi 

4. Adnan Buyung Azis 
Ketua 
YLBHM (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar) 

5. Albertus George 
Ketua, LPI- PBJ 
(Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa) 

 

Sumatera Barat 
 

Focus Group Discussion (Sumatera Barat) 
Jumat, 18 September 2015 pukul 21.00 – 22.45 WIB 
Istana Bung Hatta, Bukittinggi 

No. Narasumber Institusi 

1. Syamsu Rizal Ketua, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat 

2. Arfitriati Komisioner, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat 

3. Amran Kepala, Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Barat 

4. Nurfitrisman Kepala Bidang Kominfo, Dishubkminfo Provinsi Sumatera Barat 

 

In-depth Interview (Sumatera Barat) 

No. Narasumber Institusi dan Jabatan 

1. Afriadi Laudin Kepala, BAPPEDA Sumatera Barat 

2. Syamsul RIzal Kepala, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

3. Charles Simabura Peneliti, PUSAKO (Pusat Kajian Konstitusi) Universitas Andalas 

4. Arief Paderi Ketua, Integritas Padang 

5. Yose Hendra Sekretaris, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Padang 
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Jawa Timur 
 

In-depth Interview (Jawa Timur) 

No. Narasumber Institusi dan Jabatan 

1. Ketty Tri Setyorini 
Ketua, 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 

2. Eddy Santoso 
Kepala, 
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 

3. Istidjab 
Sekretaris, 
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 

4. Prof. Rachma Ida 
Guru Besar Ilmu Komunikasi, 
Universitas Airlangga 

5. Rohman Budijanto 
Direktur Eksekutif, 
The Jawa Post Institute of Pro-Otonomi (JPIP) 

6. Zainuddin 
Koordinator, 
Malang Corruption Watch (MCW) 

 
 

Jawa Barat 
 

In-depth Interview (Jawa Barat) 

No. Narasumber Institusi dan Jabatan 

1. Prof. Atie Rachmiatie 
Guru Besar Ilmu Komunikasi, 
Universitas Islam Bandung 

2. M. Zen Al-Faqih 
Wakil Ketua, 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 

3. Dikdik Hendrajaya 
Kepala, 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut 

4. Arief Mujahidillah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 

5. Pandu Kartika Putra 
Founder dan Ketua, 
Code for Bandung 

 

 


