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Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO ini, merupakan 
modul kedua dari modul seri pelatihan yang dibuat oleh PATTIRO 

melalui program Support to CSO yang didukung oleh Australia Indonesia 
Partnership for Decentralisation (AIPD). Modul ini ditulis untuk 
mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh 
CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi wilayah program 
AIPD.

Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang 
telah dipraktikkan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun negara 
lain, berikut keberhasilan mereka mengadvokasi pengawasan anggaran. 
Antara lain, keberhasilan masyarakat sipil di Kabupaten Lebak dalam 
melakukan penelusuran anggaran (budget tracking) dan  pengalaman 
PATTIRO memfasilitasi dan mengembangkan model pemantauan 
(monitoring) audit sosial multistakeholders. Pengalaman masyarakat 
sipil melakukan pengawasan anggaran memberikan gambaran mengenai 
sistem pengawasan partisipatif yang telah dikembangkan oleh banyak 
pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang bekerja di wilayah 
advokasi anggaran.  Selain itu, pengalaman ini membuktikan pentingnya 
partisipasi dan penguatan masyarakat dalam pengawasan anggaran 
untuk mendorong akuntabilitas pemerintah.

Penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran 
publik sangat tepat untuk dilakukan di kawasan timur Indonesia yang 
menjadi wilayah program AIPD. Penguatan peran ini  bisa dilakukan 
dengan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi 
pengawasan APBD sesuai misi kehadiran modul ini.  Masyarakat sipil 
bisa memperkuat perannya mengurangi berbagai penyimpangan dan 
sekaligus memperbaiki pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar 

Prakata 
dari Tim Penulis
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warga. Caranya, yakni dengan memantau atau mengawasi apakah 
anggaran  yang dialokasikan untuk pemenuhan hak dasar warga benar-
benar ada dan cukup atau kurang serta apakah belanja daerah  sudah 
dilakukan secara tepat dan efektif untuk memenuhi hak dasar itu. Sebagai 
contoh, seperti apa penggunaan anggaran suatu kegiatan, apakah lebih 
banyak dialokasikan  untuk belanja pegawai atau bagaimana. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Surachmin, 
hakim agung khusus  tindak pidana  korupsi (Mahkamah Agung),  Bapak 
Arif Nur Alam, direktur IBC, dan Ibu Maya Rostanty yang telah me-review 
modul ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anton 
Tarigan dan Ibu Tatak Pujiyati  sebagai pengulas substansi dari AIPD  
yang juga telah memberikan dukungan atas terbitnya buku ini. Tidak 
lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada para pembaca dan pengguna 
modul ini. 

Semoga buku ini dapat memberi inspirasi bagi Anda semua.

Jakarta, Oktober 2013

Tim Penulis
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Sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat sipil (CSO) baik 
melalui advokasi maupun pelatihan Pusat Telaah dan Informasi 

Regional (PATTIRO) senantiasa membuat dan mengembangkan modul 
sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan advokasi 
atau pelatihan kepada CSO. Modul Public Finance Management (PFM) 
merupakan modul kedua yang dikembangkan oleh PATTIRO untuk 
mendukung peningkatan kapasitas CSO mengenai Manajemen Keuangan 
Publik melalui program “Support to CSO” yang didukung oleh Australia 
Indonesia Partneship for Decentralisation (AIPD).

Penggunaan modul pelatihan PFM ini dimaksudkan untuk mendorong 
partisipasi aktif CSO dalam melakukan pengawasan pelaksanaan 
anggaran di daerah. Selama ini PATTIRO melihat ruang partisipasi aktif 
masyarakat baru terbatas pada tahap perencanaan. Sedangkan pada tahap 
pelaksanaan anggaran, untuk mendorong akuntabilitas pemerintah masih 
sangat sedikit masyarakat sipil yang melakukannya. Padahal tahapan 
pelaksanaan merupakan tahapan penting dari suatu siklus anggaran 
untuk melihat kemana uang publik dibelanjakan oleh pemerintah. 
Apakah pelaksanaannya tepat sasaran, efektif penggunaannya, serta 
bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam modul ini dibahas beberapa metode pengawasan yang telah 
dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun 
di beberapa negara lain. Pembahasan ini dimaksudkan agar kelompok 
masyarakat sipil khusunya di kawasan timur Indonesia yang menjadi 
area program AIPD dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran untuk 
mereplikasi atau bahkan mengembangkan metode pengawasan APBD 
yang sesuai dengan konteks lokal.

Pengantar

Direktur Eksekutif PATTIRO
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Akhir kata, semoga modul ini bisa bermanfaat sesuai tujuannya, serta 
menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi masyarakat sipil (CSO) 
untuk mendorong akselerasi good governanace di tingkat lokal.

November 2013

Sad Dian Utomo
Direktur Eksekutif PATTIRO
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Peran serta masyarakat sipil dalam setiap tahap pengelolaan keuangan 
publik —dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian 

keuangan publik—  sangat penting dan strategis. Karena alasan ini pula, 
peran serta masyarakat sipil telah diatur dalam peraturan perundangan.

Namun demikian, akomodasi peran serta masyarakat sipil dalam 
pengelolaan keuangan publik masih terbatas pada tahap perencanaan 
saja, yaitu melalui mekanisme formal musyarawah perencanaan pemba-
ngunan (musrenbang). Penguatan peran serta masyarakat sipil dalam 
setiap tahapan pengelolaan keuangan publik, utamanya dalam aspek 
pembelanjaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan lagi.

Penyusunan ‘Modul Pelatihan Pengawasan APBD Bagi CSO’ oleh Pusat 
Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), yang merupakan Mitra 
Pelaksana AIPD untuk dukungan kepada CSO ini, sangat relevan dengan 
kebutuhan penguatan kapasitas. Modul ini fokus membahas advokasi 
pada tahap pelaksanaan APBD yang dapat melengkapi modul sebelumnya 
yang lebih fokus membahas advokasi pada tahap penyusunan anggaran. 
Diharapkan modul kedua ini dapat mendukung peningkatan kapasitas 
masyarakat sipil, khususnya terkait dengan peran serta dalam pengawasan 
pelaksanaan APBD.

Semoga modul ini bermanfaat tak hanya untuk penguatan kapasitas 
CSO di lingkup wilayah dampingan AIPD, tetapi juga bagi siapa saja yang 
menaruh perhatian pada penguatan peran serta masyarakat sipil dalam 

Pengantar
Direktur Program AIPD
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pengawasan pelaksanaan APBD untuk layanan publik yang lebih baik di 
seluruh Indonesia.

Selamat membaca.

Jessica Ludwig-Maaroof

Direktur Program AIPD
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Daftar Istilah
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Pendahuluan

A. Pengembangan Modul 

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO ini, dikembangkan 
sebagai langkah awal untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelatihan 
yang akan dilaksanakan oleh AIPD melalui program dukungan AIPD 
terhadap penguatan kapasitas dan pendampingan CSO di lima provinsi 
dan 20 kabupaten. Terdapat tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, 
dan infrastruktur yang menjadi  perhatian dan bahan dalam materi 
pelatihan. Modul ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran 
dan pengetahuan bagi CSO untuk meningkatkan kapasitas mengawasi 
APBD. 

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi APBD menjadi penting untuk 
mendukung penguatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memper-
baiki pelayanan publik agar lebih baik, adil, dan berkualitas. Saat ini 
masih sedikit sekali peluang formal masyarakat untuk terlibat aktif dalam 
pengawasan APBD. Partisipasi masyarakat baru terbatas pada proses 
perencanaan saja atau biasa disebut dengan Musrenbang. Pada tahap 
pelaksanaan APBD, peluang masyarakat untuk terlibat secara langsung 
sering kali mendapatkan hambatan. Apalagi selama ini masih banyak aparat 
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pemerintah yang menganggap APBD sebagai dokumen rahasia negara, 
sehingga proses penyusunan dan pelaksanaannya cenderung tertutup.  
Padahal dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, APBD ditetapkan sebagai dokumen publik yang dapat 
diakses oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan APBD 
diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 
sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 
tepat sasaran.

Partisipasi aktif  kelompok masyarakat sipil perlu didukung dengan 
kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar mereka lebih berdaya. 
AIPD memandang perlu adanya upaya meningkatkan pengetahuan dan 
kapasitas civil society organization (CSO) untuk berperan aktif dan 
berkontribusi secara positif dalam proses pembangunan, khususnya di 
kawasan timur Indonesia  yang menjadi wilayah kerja AIPD, yaitu Provinsi 
Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Penerbitan modul pelatihan 
ini, mewujudkan dukungan AIPD terhadap peningkatan pengetahuan 
dan kapasitas CSO mengawasi anggaran. Modul ini akan menjadi 
panduan bagi fasilitator dan juga bisa menjadi sumber pengetahuan bagi 
masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD. 

Modul ini merupakan modul kedua mengenai advokasi anggaran yang 
dikembangkan PATTIRO secara terpisah, sesuai tujuan pelatihan. Modul 
pertama berjudul “Modul Pelatihan Advokasi Anggaran bagi CSO”, fokus 
membahas advokasi pada tahapan budget formulation. Sementara itu, 
modul kedua fokus membahas advokasi pada tahapan pelaksanaan APBD 
(budget implementation) dengan judul “Modul Pelatihan Pengawasan 
APBD bagi CSO”.

B. Maksud dan Tujuan Modul

Modul ini disusun sebagai panduan utama dan referensi bagi fasilitator 
dalam memfasilitasi pelatihan yang dilakukan oleh AIPD dan mitra 
pelaksana (implementing partner)  agar lebih efektif dan sesuai dengan 
kebutuhan CSO. 

Secara umum, penyusunan modul bertujuan  untuk menyediakan 
sumber pembelajaran dan pengetahuan bagi CSO dalam meningkatkan 
kapasitas mereka melakukan pengawasan APBD, terutama di wilayah 
program AIPD.
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C. Siapa yang Dapat Menggunakan Modul?

Modul ini dapat digunakan oleh fasilitator sebagai panduan mendesain 
dan melaksanakan pelatihan. Modul ini juga dapat digunakan oleh siapa 
pun, baik CSO maupun perorangan yang ingin mendalami pengetahuan 
tentang pengawasan APBD. Modul ini diperkaya banyak informasi dan 
pengetahuan melalui bahan-bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh 
siapa pun.

Modul ini dapat dimodifi kasi oleh pemakainya, artinya tidak semua 
materi sesi dan pokok bahasan harus disampaikan dalam sebuah 
pelatihan. Pengguna modul bisa menggunakan materi modul sesuai 
dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta perubahan perkembangan 
peraturan dan kapasitas CSO di mana modul ini digunakan.

Meskipun tidak semua materi dapat disampaikan secara menyeluruh, 
fasilitator dapat memilih materi-materi yang paling sesuai dengan konteks 
lokal. Pemilihan materi juga dapat dilaksanakan agar beririsan dengan 
agenda advokasi yang akan dilakukan oleh CSO atau jaringan CSO.

D. Alur Modul

Modul ini dirancang untuk pelatihan dengan waktu antara empat sampai 
lima hari. Materi modul dibagi dalam  delapan sesi. Setiap sesi memuat 
pokok-pokok bahasan yang dilengkapi dengan metode fasilitasi, lembar 
bantu belajar, dan bahan bacaan. 

Sesi pertama mengawali pelatihan. Sesi ini bertujuan untuk mem-
bangun suasana sebelum pelatihan, di antara fasilitator dengan peserta 
dan antarpeserta sendiri. Suasana yang cair dan kondusif diharapkan akan 
mendorong pencapaian tujuan pelatihan. Dalam mengawali pelatihan 
dilakukan perkenalan peserta, pemetaan harapan dan kekhawatiran 
peserta selama pelatihan, dan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun 
bersama oleh seluruh peserta pelatihan. 

Sesi kedua pengetahuan dasar tentang pengawasan APBD. Sesi 
ini membahas maksud dan tujuan pengawasan APBD, dasar hukum 
pengawasan APBD, dan  permasalahan pada tahapan pelaksanaan APBD. 
Sesi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai 
pentingnya melakukan pengawasan APBD dan peran apa saja yang bisa 
dilakukan CSO.
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Sesi ketiga metode pengawasan oleh masyarakat. Sesi ini membahas 
bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan 
APBD. Selain itu, sesi ini membahas juga mengenai metode pengawasan 
yang telah dipraktikkan oleh masyarakat, di antaranya audit sosial, WRC, 
PIMA Card, dan penelusuran anggaran, dan pengawasan pengadaan 
barang dan jasa (PBJ).

Sesi keempat analisis dokumen pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban APBD. Sesi ini membahas dokumen-dokumen terkait pelak-
sanaan APBD, seperti DPA- SKPD, serta dokumen pertanggungjawaban 
APBD seperti LHP LKPD dan hasil audit BPK. Analisis dokumen-dokumen 
ini sangat penting untuk menjadi acuan data dasar dalam melakukan 
pengawasan APBD.

Sesi kelima teknik pengawasan pelaksanaan APBD melalui penelu-
suran anggaran. Sesi ini bertujuan mendalami materi dari sesi ketiga, 
yakni metode penelusuran anggaran. Materi sesi ini  meliputi: langkah-
langkah melakukan penelusuran anggaran, persiapan melakukan 
penelusuran anggaran  yang berisi pengantar teknik, tujuan dan manfaat 
pentingnya melakukan penelusuran anggaran. Sesi ini juga membahas 
teknik pengumpulan data dan informasi, teknik melakukan analisis dan 
verifi kasi data hasil penelusuran anggaran, serta bagaimana menyusun 
laporan hasil penelusuran anggaran. 

Sesi keenam praktik lapangan melakukan penelusuran anggaran. 
Sesi ini bertujuan mengajak peserta pelatihan mempraktikkan langsung  
bagaimana melakukan pengawasan APBD dengan metode penelusuran 
anggaran dengan metode sederhana. Diharapkan dengan langsung 
praktek lapangan, peserta pelatihan mendapatkan pembelajaran 
langsung di lapangan.

Sesi ketujuh advokasi menindaklanjuti temuan hasil penelusuran 
anggaran. Sesi ini bertujuan mengenalkan advokasi litigasi, advokasi 
non-litigasi,  membangun komunikasi dengan media, dan membangun 
sekaligus menguatkan jaringan gerakan sebagai tindak lanjut dari proses 
melakukan  penelusuran anggaran.

Sesi kedelapan merancang tindak lanjut. Sesi ini membahas rencana 
tindak lanjut hasil dari pelatihan. 
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E. Hal-hal  yang Perlu Diperhatikan Ketika Menggunakan Modul

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan modul 
pelatihan ini,  baik saat persiapan, pelatihan, maupun pasca pelatihan:

• Perhatikan konteks budaya dan kebiasaan lokal. Sebelum melakukan 
pelatihan, alangkah baiknya bila fasilitator, narasumber, dan 
panitia memahami terlebih dahulu konteks budaya lokal. Konteks 
budaya dan kebiasaan lokal adalah kebiasaan dan budaya yang 
dianut oleh masyarakat setempat atau peserta pelatihan. Misalnya, 
sebelum pelatihan di beberapa daerah kawasan timur Indonesia, 
mementingkan adanya doa bersama. Fasilitator bisa meminta 
perwakilan peserta untuk memimpin doa.

• Perhatikan istilah-istilah lokal yang biasa digunakan. Ada baiknya bila 
sebelum melakukan pelatihan, fasilitator memahami istilah-istilah 
lokal yang biasa digunakan dan berbeda dengan istilah umum yang 
biasa digunakan. Misalnya di Papua, istilah kecamatan menggunakan 
istilah district. Di Aceh, APBD disebut dengan APBA (Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Aceh), di Papua, DPRD disebut DPRP (Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua), dan sebagainya.

• Perhatikan kebijakan khusus. Ada kebijakan khusus yang ditetapkan 
oleh pemerintah pusat terhadap  daerah tertentu, misalnya otonomi 
khusus untuk Papua dan Aceh. Ini berkonsekuensi pada kebijakan 
pemerintah pusat, yakni memberikan dana otsus. Hal ini sangat 
penting dibahas,  misalnya di sesi analisis anggaran, lengkapi dengan  
informasi dana otsus. Selain itu, mengingat kabupaten-kabupaten 
yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sulit dijangkau 
secara geografi s,  maka sangat penting mempelajari peraturan tentang 
pengadaan barang dan jasa (PBJ) khusus untuk kedua provinsi itu.

• Hindari penggunaan istilah-istilah asing yang sulit dipahami. 
Fasilitator sebaiknya  memfasilitasi  dengan menggunakan bahasa 
Indonesia yang mudah dipahami oleh peserta. Seandainya fasilitator 
perlu menggunakan istilah teknis dari bahasa asing, sampaikan juga 
padanan katanya dalam bahasa Indonesia agar peserta mengerti 
konteks penggunaan istilah asing itu. Demikian juga dengan 
penggunaan istilah asing dari bahasa daerah, kalau memang 
diperlukan, fasilitator tetap harus merujuk kepada padanannya dalam  
bahasa Indonesia.  
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• Alur setiap sesi. Fasilitator perlu memperhatikan alur setiap sesi yang 
ada di dalam modul.  Modul ini terdiri dari delapan sesi dan memiliki 
sub-pokok bahasan tersendiri. Pada saat mendesain pelatihan, setiap 
sub-pokok bahasan dapat disatukan dalam satu rangkaian sesi atau 
menjadi satu sesi tersendiri disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. 
Fasilitator dapat mengembangkan materi dari sesi-sesi yang ada.

• Perhatikan kondisi peserta. Fasilitator perlu memahami kondisi fi sik 
dan psikis peserta. Ketika sesi-sesi berat disampaikan pada saat jam-
jam lapar atau jam yang perlu istirahat, maka peserta akan mengalami 
penurunan konsentrasi. Silakan rehat sejenak (break) atau rehat yang 
menghibur (ice breaking) dengan permainan fi sik dan lelucon (jokes) 
untuk membantu memulihkan konsentrasi dan keletihan fi sik 
peserta.

• Perhatikan alat pendukung pelatihan. Fasilitator harus memastikan 
panitia telah menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang 
dibutuhkan selama proses fasilitasi. Alat bantu fasilitasi, antara lain: 
LCD, laptop, spidol, metaplan, kertas plano, solatif. Jika fasilitator 
mengalami kesulitan  menyediakan semua alat bantu secara lengkap,  
silakan cari alat bantu alternatif tentunya sambil tetap berkoordinasi 
dengan panitia pendukung. Materi-materi pendukung dan salinan 
materi presentasi untuk peserta hendaknya sudah disiapkan sebelum 
pelaksanaan pelatihan. 

• Perhatikan waktu. Fasilitator kadang terlalu bersemangat memfa-
silitasi sesi-sesi tertentu di mana respons peserta yang sangat 
antusias. Jadi, sebaiknya perhatikan pembagian waktu untuk meraih 
capaian dan tujuan pelatihan. Prioritas dan capaian pelatihan perlu 
dipersiapkan.  Secara teknis, fasilitator bisa meminta perwakilan 
peserta untuk menjadi time keeper/penjaga waktu. Hal ini bisa 
disampaikan pada sesi pertama mengawali pelatihan, pada saat 
membangun kesepakatan bersama menyangkut pembagian waktu, 
sesi, dan petugas yang akan membantu proses fasilitasi.
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Sesi 1.

Mengawali 
Pelatihan
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PENGANTAR

Dalam mengawali sebuah pelatihan, sangat penting mem-
bangun suasana agar tidak ada kekakuan di antara fasi-

litator dengan peserta maupun antarpeserta. Seorang fasilitator 
perlu memastikan sejak awal bahwa pelatihan bisa ter-laksana 
dengan baik. Ibarat sajian hidangan, peserta akan menilai suatu 
pelatihan dari hidangan pembukanya.  

Jika awal pelatihan telah memberikan semangat bagi peserta, 
maka proses selanjutnya tidak sulit untuk membangun sema-
ngat peserta mengikuti pelatihan. Pada tahap ini, fasilitator ber-
kesempatan membangun dasar yang kuat untuk membangun 
kepercayaan peserta kepada fasilitator dan materi yang akan 
disampaikan.

Sesi 1.

Mengawali Pelatihan
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Dalam mengawali pela  han, se  daknya ada lima elemen pen  ng yang perlu 
diperha  kan dengan baik, yaitu:

Sambutan resmi.•  Sambutan merupakan awalan pen  ng untuk mem-
bangun kesan peserta pela  han. Oleh karena itu, pas  kan siapa yang 
akan memberikan sambutan. Kehadiran seorang pejabat yang tepat untuk 
memberikan sambutan, dapat membangun pemahaman peserta secara 
 dak langsung mengenai pen  ngnya pela  han ini dan sekaligus sinyal/

tanda kepedulian pemerintah daerah terhadap kerja advokasi kelompok 
masyarakat sipil.

Meraih kepercayaan (• gaining trust). Dalam sebuah pela  han, kepercayaan 
dan keyakinan peserta kepada  m fasilitator, narasumber, dan materi 
pela  han perlu dibangun dengan sengaja, khususnya jika ke  ga unsur  
tadi belum dikenal peserta pela  han. Kepercayaan kepada fasilitator akan 
membuat peserta bersedia membuka diri dan mudah menyerap materi 
pela  han. Kepercayaan pada fasilitator juga akan berimbas pada keyakinan 
peserta atas materi pela  han.

Perkenalan. Dalam memperkenalkan diri, •  sebaiknya masing-masing 
pihak dalam pela  han, menggunakan prinsip orang ke  ga, sehingga  dak 
seper   big shot dan berjualan kecap nomor satu. Namun, jika terpaksa 
memperkenalkan diri sendiri, paling baik adalah dalam bentuk bercerita 
suatu life story secara santai, atau dalam bentuk permainan, bukan bercerita 
seper   membaca pointers.

Rehat atraksi fi sik dan lelucon (• ice breaking). Saat peserta datang ke 
suatu pela  han, state of mind (kondisi pikiran) mereka umumnya belum 
siap masuk ke situasi pela  han, sehingga  dak boleh secara mendadak/
langsung masuk ke materi pela  han.  Ice breaking adalah is  lah untuk 
menjelaskan mengenai suatu proses yang perlu dilakukan fasilitator 
untuk mengubah state of mind  peserta. Umumnya hanya sedikit peserta 
yang datang ke pela  han dalam kondisi pikiran siap belajar. Ak  vitas ice 
breaking  akan berguna untuk membawa berbagai state of mind peserta 
sebelumnya menuju suatu  state of mind yang diinginkan.

Pengantar pelati han dan kesepakatan.•  Dalam pela  han yang par  sipa  f, 
perlu dibangun kesepakatan antara fasilitator dengan peserta. Ini biasanya 
dikenal dengan is  lah “kontrak belajar”.  Kontrak belajar adalah suatu 
kesepakatan  mbal balik antara peserta dan fasilitator di mana kedua 
belah pihak sepakat mengenai isi materi pela  han dan akan bersama-
sama bertanggung jawab menyukseskan acara.
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Tujuan

Waktu

Metode

Alat

Lembar Bantu 
Belajar

Bahan Bacaan

Semua peserta pela  han dapat saling kenal menge-nal 
antar sesama peserta, fasilitator, pani  a dan pihak-pihak 
yang terlibat dalam pela  han.
Peserta mengetahui tujuan, harapan dan kekhawa  ran 
mengiku   pela  han.
Peserta membuat dan menyepaka   tata ter  b pela  han, 
kesepakatan belajar dan mengiku   tes pendahuluan 
sebelum pela  han/pra tes (pre test).

75 Menit

Permainan dan curah pendapat.

Spidol, kertas HVS warna, metaplan, selo  f kertas, 
laptop, LCD

Tidak ada

Tidak ada
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TAHAPAN PROSES

Langkah-langkah Fasilitasi 

Perkenalan dan Bina Suasana (30 menit)

1. Fasilitator membuka dengan memberikan salam, menanyakan kabar 
dan menjelaskan secara singkat sesi mengawali pelatihan. 

2. Fasilitator memandu peserta untuk saling berkenalan, fasilitator 
memulai perkenalan dengan berbagai cara. Setidaknya dalam sebuah 
perkenalan, mintalah peserta untuk memperkenalkan diri seputar 
nama, hobi, dan asal lembaga.

3. Untuk mencairkan dan menghangatkan forum, sebaiknya perkenalan 
dilakukan dengan metode permainan. Berikut adalah salah satu 
permainan dalam perkenalan dengan metode “citra diri”:

Bagikanlah kertas HVS dengan warna yang berbeda kepada setiap • 
peserta dan mintalah mereka untuk menggambar sesuatu yang 
dapat menjelaskan citra diri mereka sebagai apa. 
Mintalah kepada peserta menuliskan nama, hal positif dan negatif • 
dari diri mereka berdasarkan gambar tadi.
Setelah semua peserta selesai menggambar, fasilitator meminta • 
peserta secara bergantian memperkenalkan diri berdasarkan 
gambar serta hal positif dan negatif mereka. Lalu, mintalah peserta 
untuk menempelkan gambarnya di tempat yang telah disediakan.
Mintalah kepada peserta yang sudah memperkenalkan diri untuk • 
menunjuk peserta lainnya melanjutkan perkenalan.

Catatan Fasilitator

1.  Fasilitator membangun gaya fasilitasi yang mencairkan suasana sekaligus 
ter  b, nyaman, dan mengurangi batas-batas latar belakang senioritas 
dan gender.

2. Fasilitator memberi  kesempatan  kepada semua peserta untuk bisa 
berpar-  sipasi ak  f dengan baik, tanpa tekanan, tanpa merendahkan, 
dan menjaga harga diri peserta. Pela  han ini memiliki tujuan akhir, 
yakni menyampaikan materi pela  han, memberikan pemahaman 
dan keterampilan, serta membangun keinginan kuat peserta untuk 
menindaklanju   hasilhasil kesepakatan.

3. Fasilitator harus menjaga konteks pembicaraan agar tetap fokus pada 
materi yang dibahas dan bersikap ketat mengatur waktu.
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Pengelompokkan Tujuan, Harapan, dan Kekhawatiran (15 menit)

1. Fasilitator membagikan dua kertas metaplan dengan warna  berbeda. 
2. Selanjutnya fasilitator memandu peserta untuk menuliskan harapan 

mereka di satu kartu dan kekhawatiran di kartu lainnya. Harapan dan 
kekhawatiran ini terkait pelaksanaan pelatihan.

3. Fasilitator memberi waktu kepada peserta menuliskan harapan dan 
kekhawatiran. 

4. Selanjutnya fasilitator meminta peserta yang sudah selesai menulis 
untuk menempelkan kedua kartunya di kertas plano atau papan tulis 
yang sudah disediakan. Sebelumnya panitia sudah menyediakan alat 
tulis berupa spidol, metaplan, isolatif kertas, kertas plano/papan 
tulis atau dinding yang bisa dipakai untuk menempel. Jika tidak ada 
metaplan, panitia bisa menyediakan kertas apa saja yang berbeda 
warna (asturo, kuarto, folio, atau kertas sampul yang ukurannya bisa 
disesuaikan dengan ukuran metaplan). 

5. Setelah semua peserta selesai menempelkan kedua kartunya, 
selanjutnya fasilitator bersama dengan peserta mengklasifi kasikan 
hal-hal yang sama, baik mengenai kekhawatiran maupun harapan.

6. Fasilitator membacakan dan mengklarifi kasi jika ada hal-hal yang 
belum jelas. Pada akhir proses pembacaan, fasilitator memberikan dan 
menggarisbawahi tujuan umum dari proses pelatihan, mengklarifi kasi 
harapan dan tujuan serta menumbuhkan keyakinan peserta bahwa 
pelatihan akan berjalan lancar dan sukses jika ada kerja sama yang 
baik antara peserta dan fasilitator. 

Penyepakatan Tata Tertib Belajar (15 menit)

1. Fasilitator memandu peserta untuk membuat tata tertib dan 
kesepakatan pelatihan. 

2. Mintalah peserta untuk menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh peserta selama pelatihan. Biasanya tata tertib 
pelatihan ini mengatur mengenai waktu mulai pelatihan, istirahat 
dan waktu penutupan, boleh tidaknya merokok dalam ruangan, 
boleh tidaknya menerima telepon, telepon genggam dengan nada 
getar, peserta tidak boleh berbicara pada saat forum diskusi sedang 
berlangsung, dan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh peserta.

3. Fasilitator menuliskan tata tertib yang disampaikan peserta pada 
kertas plano dengan huruf besar.
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4. Mintalah seluruh peserta untuk menyepakati tata tertib yang telah 
dibuat bersama. Tempelkanlah tata tertib itu di tempat yang mudah 
dilihat oleh seluruh peserta agar selalu terbaca selama pelatihan ber-
langsung. Kesepakatan tata tertib ini dapat juga dicetak (print out). 

5. Selanjutnya mintalah peserta untuk menentukan petugas piket harian 
seperti petugas yang mengingatkan waktu (time keeper) selama 
pelatihan dan peserta yang mengulas materi pelatihan yang telah 
diberikan sebelumnya (reviewer).

Pre Test dan Post Test (15 menit)

1. Fasilitator membagikan lembaran tes pendahuluan sebelum pelatihan 
(pre test) dan memberikan waktu 15 menit kepada peserta untuk 
menjawab tes ini. Jika ada hal-hal yang belum jelas, fasilitator akan 
mengklarifi kasi hanya terkait pertanyaan. 

2. Fasilitator meminta peserta yang sudah mengerjakan tes penjajagan 
sebelum pelatihan agar mengumpulkan lembar jawaban tes di 
tempat yang telah disediakan. Fasilitator kemudian merekap hasil tes 
untuk mengetahui gambaran tingkat kemampuan dan pengetahuan 
peserta tentang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. 
Berbekal tes ini, fasilitator dapat memberikan materi yang tepat dan 
sesuai. Jika terjadi kesenjangan kapasitas yang cukup tinggi di antara 
para peserta, fasilitator dapat mempersiapkan dan mengembangkan 
metode yang bertujuan untuk memandu proses belajar mengajar 
dan berbagi pengetahuan di antara sesama peserta. Metode diskusi 
kelompok, pembagian kelompok, penetapan juru bicara kelompok, 
penggunaan alat bantu belajar, dan metode presentasi dalam kelompok 
yang terpilih diharapkan menjembatani masalah kesenjangan.

3. Fasilitator memberikan gambaran umum tentang hasil tes penjajagan 
sebelum pelatihan ini bisa ketika rehat atau pada akhir kegiatan. 

4. Untuk menambah motivasi peserta, fasilitator dapat memberikan 
hadiah kepada peserta yang memiliki nilai tertinggi pada saat tes 
penjajagan sebelum pelatihan ini.

5. Pada akhir kegiatan, fasilitator memandu tes setelah pelatihan (post 
test) yang bertujuan untuk melihat peningkatan kapasitas peserta 
setelah menerima materi pelatihan. Tes setelah pelatihan ini akan 
membantu fasilitator melakukan evaluasi kegiatan dan tindak lanjut 
setelah pelatihan ketika masih diperlukan pendalaman materi.
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Sesi 2.

Pengetahuan Dasar 
tentang 

Pengawasan APBD
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Pengawasan APBD adalah kegiatan pemantauan terhadap 
pelaksanaan program yang pembiayaannya bersumber dari 
APBD. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa 

pelak-sanaan program sesuai dengan rencana (waktu, sasaran, ang-
garan, dan aspek program yang lain). Ada dua hal yang menjadi 
fokus pengawasan, yakni: (1) rencana program/kegiatan; dan (2) 
pelaksanaan dari rencana program/kegiatan. Dengan melakukan 
pengawasan, maka akan diperoleh informasi seperti apa kesesuaian 
antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang tertuang dalam 
dokumen rencana kegiatan. Setelah menelaah kesesuaian antara 
pelaksanaan dengan komponen rencana, selanjutnya menelaah  
bagaimana pelaksanaan kegiatan itu: apakah telah dilakukan dengan 
“benar“, sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran. 

Masyarakat sipil penting melakukan pengawasan APBD dengan 
tujuan untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat 
tersedia dan berkualitas, serta menghindari terjadinya penyim-
pangan pelaksanaan APBD. Jadi masyarakat sipil melakukan penga-
wasan APBD bukan karena tidak percaya dengan proses anggaran 
atau ingin membuat suasana gaduh ketika pelaksanaan kegiatan, 
melainkan ingin mendorong akuntabilitas pemerintah daerah. 

Sesi 2.

Pengetahuan Dasar 
tentang Pengawasan APBD
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Tujuan

Waktu

Metode

Alat

Lembar Bantu 
Belajar

Bahan Bacaan

Semua peserta pela  han dapat saling kenal menge-• 
nal antar sesama peserta, fasilitator, pani  a dan 
pihak-pihak yang terlibat dalam pela  han.

Peserta mengetahui tujuan, harapan dan kekhawa-• 
 ran mengiku   pela  han.

Peserta membuat dan menyepaka   tata ter  b pela-• 
 han, kesepakatan belajar dan mengiku   tes penda-

huluan sebelum pela  han/pra tes (pre test).

75 Menit

Permainan dan curah pendapat.

Spidol, kertas HVS warna, metaplan, selo  f kertas, 
laptop, LCD

Tidak ada

Tidak ada
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TAHAPAN PROSES

Pembukaan (10 menit)

A. Fasilitator menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dari sesi ini.
B. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini akan membahas tiga pokok 

bahasan, yaitu:
a. Pemahaman dasar pengawasan APBD 
b. Memahami dasar hukum pengawasan APBD 
c. Permasalahan dalam pelaksanaan APBD

Pokok Bahasan # 1: Pemahaman Dasar Pengawasan APBD

Permainan merangkai kata kunci (90 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat defi nisi atau pengertian 
bersama tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan APBD.

2. Fasilitator mengajukan pertanyaan kunci mengenai: “Apa yang Anda 
bayangkan ketika mendengar istilah pengawasan atau monitoring 
APBD?”

3. Fasilitator lalu membagikan satu kertas metaplan kepada setiap 
peserta dan meminta mereka menuliskan kata kunci yang mereka 
pahami dari istilah pengawasan APBD.

4. Mintalah kepada seluruh peserta untuk menempelkan kertas 
metaplan mereka di tempat yang telah disediakan.

5. Fasilitator mengajak peserta untuk mengelompokkan kata kunci 
yang sama menjadi satu kelompok.

6. Fasilitator mengambil setiap kata kunci dan merangkaikannya 
menjadi sebuah defi nisi pengawasan APBD. Fasilitator menulis 
defi nisi pengawasan APBD di kertas plano dan menjelaskan kepada 
peserta sebagai berikut:
a. Pengawasan APBD merupakan kegiatan pemantauan terhadap 

pelaksanaan suatu kegiatan yang dibiayai APBD pada tahun 
berjalan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD sesuai 
dengan rencana terutama dari aspek waktu, sasaran, anggaran, 
pelaksana kegiatan, dan pencapaian keluaran (output). 

b. Fokus pengawasan APBD meliputi dua hal: (1) Rencana atau 
program/kegiatan dan (2) Pelaksanaan dari rencana atau program/
kegiatan. 
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c. Masyarakat sipil akan memperoleh informasi mengenai sesuai 
atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang tertuang 
dalam dokumen rencana kegiatan, seperti DPA dan dokumen 
tender lainnya. 

d. Selain itu, masyarakat sipil juga akan mengetahui apakah 
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD telah dilakukan dengan 
“benar“, yakni sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran. 

e. Masyarakat sipil penting melakukan pengawasan pelaksanaan 
APBD untuk memastikan ketersediaan pelayanan publik yang adil 
dan berkualitas.

7. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman (brainstorming) melakukan pengawasan APBD, dengan 
melontarkan beberapa pertanyaan kunci berikut ini:
a. Siapakah yang melakukan pengawasan pelaksanaan APBD? Apakah 

masyarakat bisa melakukan pengawasan? Bagaimana caranya?
b. Bagaimana pengawasan pelaksanaan APBD oleh DPRD? Apakah 

DPRD telah melakukan fungsi pengawasan secara optimal di 
daerah?

c. Bagaimana pengawasan pelaksanaan APBD oleh Inspektorat? 
Apakah Inspektorat telah melakukan pengawasan APBD secara 
optimal?

8. Fasilitator mencatat kata-kata kunci yang penting berdasarkan pen-
dapat dan pengalaman peserta dalam melakukan pengawasan pelak-
sanaan APBD. Fasilitator kemudian memberikan umpan balik atas 
pendapat peserta.

Pokok Bahasan # 2: Dasar Hukum Pengawasan APBD

Presentasi (30 menit)

1. Fasilitator menayangkan materi presentasi berbentuk power point 
bertema regulasi yang mengatur pengawasan APBD. Presentasi 
disiapakan sebelumnya dengan mengacu pada Bahan Bacaan 2.2.

2. Fasilitator menyelesaikan presentasi, lalu meminta kepada peserta 
untuk bertanya dan menanggapi isi presentasi.

3. Fasilitator membagikan Bahan Bacaan 2.2 kepada peserta untuk dipela-
jari lebih dalam mengenai regulasi yang mengatur pengawasan APBD.
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Pokok Bahasan # 3: Permasalahan pada Pelaksanaan APBD

Diskusi Kelompok (90 menit)

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam empat kelompok dengan cara 
berhitung satu sampai empat. Peserta di posisi angka satu masuk dalam 
kelompok satu, peserta di posisi angka 2 masuk dalam kelompok dua, 
dan seterusnya.

2. Fasilitator membagikan Lembar Bantu Belajar 2.1 yang memuat 
contoh kasus permasalahan pada pelaksanaan APBD. Masing-masing 
kelompok membahas satu kasus.

3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 
berdiskusi selama 30 menit dengan panduan diskusi sebagai berikut:
a. Masalah apa yang terjadi dalam pelaksanaan APBD?
b. Apa solusi untuk menyelesaikan masalah itu?
c. Apa peran yang dapat dilakukan oleh CSO, DPRD, dan SKPD?

4. Setelah diskusi selesai, fasilitator meminta kepada setiap kelompok 
untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang kemudian kelompok 
lainnya menanggapi dan mengklarifi kasi. 

5. Fasilitator menutup sesi dengan menyimpulkan beberapa rangkaian 
kata kunci penting, sebagai berikut:
a. Penyimpangan pelaksanaan APBD banyak terjadi disebabkan 

kurangnya kontrol publik pada pelaksanaan kegiatan proyek 
pembangunan yang dibiayai APBD. 

b. Permasalahan pelaksanaan APBD biasanya muncul sejak tahap 
pelaksanaan tender atau pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk 
kegiatan yang dibiayai APBD, meliputi: pengumuman lelang yang 
tidak transparan, penetapan pemenang tender, dan pada saat 
pelaksanaan kegiatan. Materi PBJ akan dibahas di sesi ketiga.

c. Keterlibatan publik khususnya CSO dalam melakukan kontrol 
terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD 
menjadi penting untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan, 
serta mendorong adanya akuntabilitas dari pemerintah daerah 
untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik yang adil dan 
berkualitas bagi masyarakat.

d. DPRD sebagai lembaga politik memiliki fungsi pengawasan. DPRD 
memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan perda, peraturan kepala daerah, APBD, 
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1 Dikutip dari http://satelitnews.co/2013/02/19/tak-ada-koordinasi-antarinstansi-
penyebab-sekolah-ambruk/, tulisan telah disunting untuk keperluan penerbitan 
modul ini.

dan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan. Namun, saat ini fungsi itu belum optimal 
dilaksanakan oleh DPRD. 

e. DPRD sebagai pilar utama dalam pemerintahan daerah perlu 
didorong agar lebih responsif untuk memperkuat fungsi 
pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik. 

f. Selain DPRD, institusi lain yang perlu dioptimalkan kinerjanya 
dalam mengawasi pelaksanaan APBD adalah Inspektorat. Lembaga 
ini di daerah berada di kabupaten/kota dan provinsi serta memiliki 
tugas dan wewenang dalam pengawasan pelaksanaan APBD.

g. Masyarakat sipil atau CSO bisa bekerja sama dengan DPRD dan 
Inspektorat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD.

LEMBAR BANTU BELAJAR 2.1

Contoh Kasus Penyelewengan Pelaksanaan APBD

Kasus 1: Sekolah Ambruk di Kabupaten Banyumas

Tidak Ada Koordinasi Antar instansi,
Penyebab Sekolah Ambruk1

SATELITPOST- Senin (19/2) Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Banyumas memanggil pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, 
terkait peris  wa ambruknya dua ruang kelas SDN Kalicupak Lor, Sabtu (9/2).

Dalam klarifi kasi kepada Dindik itu terungkap, di balik ambruknya dua ruang 
kelas SDN Kalicupak Lor tersebut ternyata juga melibatkan pihak Dinas 
Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Banyumas. 
Pasalnya, adanya anggaran molor karena lam-bannya proses realisasi dari 
DCKKTR itu. Sebab itu, dalam waktu dekat dewan juga akan memanggil yang 
bersangkutan.
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Pada kesempatan klarifi kasi tersebut, Dindik Kabupaten Banyumas diwa-
kili oleh Kepala Seksi (Kasi) dan Prasarana (Sarpras) Gunadi, Kasubbag 
Keuangan Ujarseno, dan staf Sarpras Budyar  ningsih. Sementara Komisi D, 
hadir lengkap jajaran pimpinan Komisi D, dan keanggotaan. Tak hanya itu, 
sejumlah dewan dari fraksi lain juga turut hadir.

“Proses realisasi anggaran rehab bagi SDN Kalicupak Lor dan sekolah lain 
di Banyumas membutuhkan proses verifi kasi dan proses penggambaran 
program rehab. Dalam proses itu, Dindik menggandeng DCKKTR. Ternyata 
dalam proses ini, memakan waktu lama. Makanya hingga akhir tahun 2012 
 dak juga tergarap,” kata Yoga Sugama, Sekretaris Komisi D DPRD Banyumas.

Hal ini dikarenakan minimnya koordinasi antarinstansi itu. Terutama dalam 
per  mbangan program prioritas antarkeduanya. Menurutnya, memang 
harus ada koordinasi yang mengarah pada satu tujuan agar proses rehab 
dapat terlaksana dengan baik. “Saat Dindik sudah memrioritaskan rehab 
sekolah yang berat, ternyata dari DCKKTR dalam proses menggambar skala 
program molor. Ya tetap saja semuanya jadi terlambat,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Banyumas, dr Budhi Se  awan mengatakan, kendala 
yang sama bisa saja terjadi apabila  dak ada pembenahan program dan 
skala prioritas rehab oleh Dindik. Karena itu, pihaknya menginginkan agar 
seluruh instansi yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik. Agar  dak 
terulang lagi adanya sekolah-sekolah ambruk, seper   SDN Kalicupak Lor.

Kasi Sarpras Dindik Banyumas, Gunadi, didampingi stafnya, Budiyar  ningsih, 
mengatakan Dindik memang bekerja sama dengan DCKKTR dalam urusan 
verifi kasi kerusakan sekolah di lapangan hingga menggambar denah gedung 
yang akan direhab.

“Anggaran yang masuk akan diproses dan memper  mbangkan skala 
prioritas sekolah yang harus segera diperbaiki,” katanya. Hal ini berdasarkan 
hasil verifi kasi di lapangan. (renny tania/ bayu ns)

Kasus 2: Proyek Pembangunan yang Menyimpang dari Spekk

Makin Marak Temuan Proyek Jalan Menyimpang Dari Spek2

Indikasi kebobrokan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang, 
dalam memanfaatkan pajak (uang) rakyat yang dialokasikan ke dalam APBD 
TA 2012 untuk membangun infrastruktur jalan, makin terkuak lagi. Jika 
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sebelumnya telah diungkap terdapat sejumlah pembangunan ruas jalan 
yang berlokasi di wilayah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, 
dilakukan secara asal-asalan alias menyimpang jauh dari spek, ternyata hal 
yang sama juga makin marak ditemukan pada proyek pembangunan jalan 
lainnya di beberapa tempat di penjuru Kabupaten Tangerang.

Sesuai dengan temuan fakta lapangan di sejumlah lokasi kegiatan proyek, 
 dak tanggung-tanggung pengurangan ketebalan beton jalan yang “disunat” 

kontraktor pelaksana dan pengabaian pemakaian tulangan besi, demi 
meraup untung sebesar-besarnya yang pada akhirnya akan berakibat fatal 
pada usia dan kualitas jalan yang dibangun. Dan tentunya, hal ini dilakukan 
para kontraktor nakal dan berkolaborasi dengan oknum dinas terkait 
terutama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pengawasnya, berikut 
ke  dak- pedulian se  ngkat pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai salah 
satu yang paling bertanggung jawab serta kepala dinas bersangkutan selaku 
pengguna anggaran (PA).

Adapun ketebalan beton jalan yang “disunat” tersebut bisa mencapai 3 
sampai 7 cm. Prak  knya adalah, bekis  ng yang terletak di sisi jalan sebagai 
acuan dibenamkan ke dalam tanah, kemudian badan jalan ditumpuk dengan 
pecahan agregat dan bahkan sebagian di antaranya ada yang mengisi badan 
jalan dengan bongkahan batu besar tanpa perataan dan pemadatan seper   
yang terjadi pada Lanjutan Peningkatan Jalan Tol – Patrasana berpagu Rp2 
miliar yang berlokasi di Kecamatan Kresek dan Lanjutan Peningkatan Jalan 
Desa Dangdeur – Pangkat berpagu Rp1,5 miliar di Kecamatan Jayan  .

Seper  nya, cara lain upaya penggerogotan terhadap uang negara oleh 
Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Tangerang,  dak hanya 
sekedar sampai di situ, yang cukup mempriha  nkan adalah sangat marak 
juga proyek yang dibiayai dari APBD TA 2012 tak ubahnya seper   proyek 
siluman atau abal-abal, disebabkan sebagian besar proyek pembangunan 
jalan yang ada di Kabupaten Tangerang, baik itu yang nilainya ratusan juta 
hingga miliaran rupiah, lebih mengutamakan  dak menggunakan papan 
proyek sehingga menimbulkan asumsi bahwa dinas itu memang sengaja 
 dak memasang plang proyek yang sedang dikerjakan, agar masyarakat 

buta mengenai proyek-proyek itu dan pihak yang berkaitan langsung sangat 
gampang menyelewengkannya. 

2 Dikutip dari http://www.radaronline.co.id/berita/read/22755/2013/Makin-Marak-
Temu-an-Proyek-Jalan-Menyimpang-Dari-Spek, tulisan telah disunting untuk 
keperluan penerbitan modul ini.
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Beberapa pembangunan ruas jalan lainnya yang patut dicurigai memenuhi 
unsur mengalami kecurangan pelaksana atas pengurangan ketebalan 
betonisasinya berdasarkan temuan Radar Online di lapangan antara lain, 
Proyek Peningkatan Jalan Pasar Tanjakan–Jungkel dengan pagu Rp987,7 juta 
di Kecamatan Rajeg. Demikian juga dengan kondisi Lanjutan Peningkatan 
Banyawakan–Ranca Labuh berpagu Rp2 miliar dan Lanjutan Peningkatan 
Jalan Ranca Labuh – Legok Sukamaju dengan nilai proyek Rp779.977.000,- 
yang dilaksanakan oleh CV RP. Kedua proyek pembangunan jalan ini 
berlokasi di Kecamatan Kemiri. Yang lainnya adalah, Lanjutan Peningkatan 
Jalan Pisangan Cicere – Kosambi Kiayi, dengan pagu Rp1,2 miliar, di 
Kecamatan Sepatan. Sedangkan di Kecamatan Pagedangan, di antaranya, 
Lanjutan Peningkatan Jalan Karang Tengah – Mekar Wangi, yang pagunya 
senilai Rp1,1 miliar.

Lanjutan Peningkatan Jalan Cisauk – Dangdang (Maloko) yang berlokasi 
di Kecamatan Cisauk, dengan pelaksana CV HRSM yang menguras uang 
rakyat sebanyak Rp1.973.032.000,- juga disinyalir  dak sesuai dengan spek 
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain diduga dilakukan pengurangan 
ketebalan dan sudah menderita retak patah kenda   belum pernah dilalui 
kendaraan roda 4, ada indikasi lebar jalan juga “dimaling” antara 5 hingga 10 
cm. “Tolong lah, jangan diangkat dulu beritanya, nan   akan saya sampaikan 
kepada pemborongnya Bu Desi,” ujar (Su) PPTK dari proyek tersebut ke  ka 
dihubungi, Sabtu (5/1). Bahkan yang cukup amburadul adalah Lanjutan 
Peningkatan Jalan Babat–Mekar Jaya, yang nilainya diperkirakan Rp689,1 
juta, bertempat di Keca-matan Legok.

Masih berdasarkan temuan di lapangan, dugaan  dak sesuai dengan 
ketentuan atau spek berlaku juga pada Peningkatan Jalan Kampung Kubang 
Pon-dok, Rt 01/01 sampai dengan Rt 02/02, Desa Kubang, Kecamatan Suka 
Mulya, yang ditangani CV RMU, yang melumat biaya Rp859.541.000. Dari 
hasil pantauan, saat berlangsungnya ak  vitas pembetonan, nyaris  dak 
ditemukan pemakaian tulangan besi pengikat dan dowel pada segmen 
berikutnya, ke  ka pengecoran. Mirip seper   ini diduga terjadi juga pada 
Peningkatan Jalan Liang Landak menuju Jalan Ciodeng, Desa Palasari, 
Kecamatan Legok, dengan pagu Rp1,7 miliar.

Sekilas mengenai sejumlah dugaan penyimpangan proyek jalan yang ada di 
Kecamatan Curug. Paling  dak ada dua puluhan pembangunan ruas jalan 
yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Dan Kabupaten Tangerang, di seluruh 
wilayah Kecamatan Curug dari APBD TA 2012 senilai ratusan juta sampai 
miliaran rupiah namun sebagian di antaranya diduga menyimpang dari 
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ketentuan spek dan RAB. Di samping sebagian ruas jalan minim pemakain 
tulangan besi dowel dan  bar untuk perekat pengikat beton, ketebalan 
beton jalan juga banyak yang dikurangi pihak pelaksana dengan modus 
terlebih dahulu mengisi badan jalan dengan tumpukan agregat batu split 
setebal mungkin, sebagaimana yang terdapat dalam Proyek Peningkatan 
Jalan Veteran Cisereh menuju Perbatasan Kadu Jaya dengan pagu 
Rp438.315.909.

Ruas Jalan Binong – Jatake, yang dibangun melumat biaya sekitar Rp1,5 
miliar (  dak diketahui asal-usul pelaksananya dan nilai riil kontraknya, 
sebab  dak menggunakan papan proyek) terkesan sangat janggal. Soalnya, 
kurang lebih 500 meter dari awal pekerjaan, pelaksanaan pengecoran 
dilakukan sekaligus, selebar badan jalan, sehingga sempat mengganggu 
arus lalu lintas. Namun selanjutnya sampai   k ujung, pengecoran dilakukan 
separoh-separoh, meskipun demikian, beberapa meter menjelang   k 
akhir diduga kuat tanpa pemakaian besi  bar. Permukaan jalan juga terasa 
sangat bergelombang ke  ka berkendaraan di atasnya. 

Dan nyaris tanpa  bar ditemukan pula pada proyek Jalan Curug – Carang 
Pulang (Kitri Bak   Diklat Pemda) yang menyikat anggaran hampir Rp3 miliar, 
persis proyek tak bertuan alias tanpa plang. Meskipun dasar dari jalan 
tersebut adalah hotmix, namun sebelum pengecoran dilaksanakan, diawali 
dengan penebaran agregat guna mengurangi ketebalan pembetonan. 
Tidak ingin ke  nggalan untuk menggerogo   APBD Kabupaten Tangerang, 
Peningkatan Jalan Kampung Sentul, Desa Cukanggalih, bernilai sekitar 
Rp1,5 miliar, juga diduga  dak mengacu kepada ketentuan yang seharusnya. 
Selanjutnya, Peningkatan Jalan Marga Sari – Ciakar dan Peningkatan Jalan 
Bitung – Cukanggalih (Bitung – Cisereh), masing-masing bernilai sekitar Rp1 
miliar dan Rp850,2 juta.

Ilham Chair, selaku PA dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten 
Tangerang,  dak pernah bersedia ditemui untuk diminta konfi rmasi terkait 
dugaan sejumlah penyimpangan pada dinas yang di bawahinya. Bedanya 
dengan Moch Solehudin, yang merupakan PPK sekaligus Kepala Bidang 
Pembangunan Jalan pada dinas itu, meskipun berhasil ditemui tapi dia hanya 
bungkam soal RAB dan spesifi kasi sejumlah pembangunan ruas jalan yang 
diduga bermasalah yang berlokasi di Kecamatan Curug. Solehudin menghindar 
dan  dak bisa menjelaskan RAB-nya dan mengatakan, bahwa RAB itu adanya 
di PPTK wilayah Kecamatan Curug, yaitu Suhanda. “Gimana yah, itu (RAB-nya) 
kan adanya di PPTK (Suhanda),” kata Solehudin, menolak permintaan Radar 
Online, di Kantor Pengairan Pintu 10 Tangerang, belum lama ini.
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3 Dikutip dari http://www.tempo.co/read/news/2010/04/23/179242776/Dewan-
Papua-Temukan-Proyek-Fiktif-Peningkatan-Jalan-Rp-24-Miliar, tulisan telah 
disunting untuk keperluan penerbitan modul ini

Berbagai pihak berharap, guna mencegah dan mengungkap besarnya 
kerugian keuangan negara atas kegiatan yang dibiaya dari APBD TA 2012 
Kabupaten Tangerang, pihak penegak hukum baik dari ins  tusi Kejaksaan 
dan Kepolisian agar segera ber  ndak dan turun tangan untuk memanggil 
kontraktor nakal dan oknum Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang, untuk 
mempertanggungjawabkan kinerjanya. 

“Dibutuhkan  ndakan cepat baik dari pihak Kejari Tigaraksa maupun Keja   
Banten termasuk dari Kepolisian untuk meminimalkan terjadinya kerugian 
negara yang lebih besar dan memeriksa pihak-pihak terkait, sebagai langkah 
awal untuk diproses secara hukum,” tutur Tubagus Erwin, Ketua LSM PATRA 
(Pusat Analisis Transformasi Rakyat) melalui sambungan selular ke  ka 
diminta tanggapannya, Minggu (6/1), mengenai makin membludaknya 
indikasi penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang 
ditangani Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang. (Pesta 
Tampubolon/Perwakilan Banten).

Kasus 3: Proyek Fiktif

Dewan Papua Temukan Proyek Fiktif Peningkatan Jalan 
Rp24 Miliar Besar Kecil Normal3

TEMPO Interak  f, Jayapura - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
menemukan proyek fi k  f peningkatan ruas Jalan Puay-Arso di Kabupaten 
Keerom sepanjang 50 kilometer dan peningkatan ruas Jalan Arso-Puay di 
Kabupaten Jayapura sepanjang 92,5 kilometer.”Saat kami  njau melihat 
langsung ruas jalan itu, terdapat kejanggalan,” kata Wakil Ketua Komisi D 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Boy Dawir, kepada wartawan di Jayapura, 
Jumat (23/4) siang.

Menurut Dawir, proyek peningkatan ruas jalan di dua kabupaten itu tak 
ada. Kondisi jalan masih berlubang dan tak ada penebalan aspal. Padahal, 
kata Dawir, dana pembangunan jalan itu sudah direalisasikan seluruhnya ke 
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kontraktor pelaksana sebesar Rp 24 miliar dari dana Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Papua tahun 2009. 

Dawir mengatakan ke  ka pihaknya meninjau ke lokasi proyek itu, ditemukan 
beberapa kejanggalan. Misalnya, dalam kontrak ruas Jalan Puay-Arso 
dikatakan ada peningkatan jalan senilai Rp14 miliar lebih dengan melakukan 
pekerjaan pemadatan jalan dan melakukan soil semen. “Tapi saat dicek, hal 
itu tak ditemukan. Kami tak mengetahui yang dicor di mana?” kata dia. 

Memang ada juga jalan yang sudah di  mbun, tapi kata Dawir, berdasarkan 
penuturan warga setempat, penimbunan itu justru dilakukan pihak TNI. 
“Termasuk ada satu ruas jalan yang longsor yang di  mbung dan penge-
rasannya dilakukan TNI. Ini sudah dibantah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
Papua. Tapi kami secara resmi sudah sura   gubernur soal ini,” kata dia.

Menurut Dawir, proyek ini ada indikasi terjadi korupsi. “Sebab ada kehilangan 
uang rakyat, sementara mereka  dak melaksanakan sesuai dengan kontrak 
kerja. Ini ada penyimpangan dan bisa dikatakan fi k  f, sebab kami tak 
temukan apa yang dikerjakan, seper   di ruas jalan Puay-Arso. Kondisi ruas 
jalan ini masih sama saat era Orde Baru,” terang dia. 

Dawir mengaku akan terus mempertanyakan nasib pekerjaan proyek 
jalan ini. “Sebab ke  ka kami lewa   daerah itu, juga ada ruas jalan sudah 
longsor yang pemeliharaannya dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
Papua, tapi itu tak dilakukan. Akibatnya, warga dari Arso dan Puay, sulit 
melewa  nya. Padahal jalan itu digunakan warga untuk memasarkan hasil 
pertanian mereka,” tandas dia. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
Papua, Jansen Monim, membantah proyek peningkatan jalan tersebut 
fi k  f. “Pekerjaan jalan Puay-Arso sudah rampung 100 persen tahun 2009. 
Kita punya data lengkap, sudah diaudit BPK dan hasilnya tak ada masalah. 
Jika fi k  f, itu yang mana. Sebab panjang jalan Puay-Arso ada 92 kilometer. 
Mereka lihat di kilometer mana. Sebab tak mungkin kami kerjakan semua 
sepanjang 92 kilometer,” terang dia saat ditemui di Kantor Gubernur Papua, 
Jayapura, Jumat (23/4) sore.

Di Dinas Pekerjaan Umum, kata Jansen, ada aturannya. Misalnya, tahun 
anggaran ini akan mengerjakan berapa kilometer. “Nah, hanya sepanjang 
kilometer itulah yang kami kerjakan sesuai anggarannya. Sebab tak mungkin 
kerja yang sumber dana anggarannya belum dimasukkan. Untuk itu, saat 
para anggota Dewan  njau lokasi, ajak kami agar bisa jelaskan di mana yang 
telah kami kerjakan,” tandas dia.
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Kasus 4: Proyek Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 
Dishub NTT

Harus Dilakukan Pelelangan Ulang4

Wakil Ketua DPRD NTT, Markus Hendrik, mengatakan, Proyek Pengadaan 
dan Pemasangan Marka Jalan pada Sub Dinas Perhubungan Darat Dinas 
Perhubungan Provinsi NTT senilai Rp3,3 miliar yang bersumber dari APBN 
tahun anggaran 2008 harus segera diulang karena dalam proses lelang kuat 
dugaan sarat mengandung unsur Korupsi Kolusi dan Nepo  sme (KKN). 

Pernyataan itu dikatakannya kepada Len  ra di ruang kerjanya, Kamis 15 
Mei, menyikapi laporan masyarakat pengamat jasa konstruksi yang menilai 
keputusan pani  a lelang yang diketuai Antonio Fernandez telah menyalahi 
aturan yang berlaku. Menurut Markus Hendrik, kesalahan fatal yang 
dilakukan adalah pani  a telah menyalahi aturan Keppres nomor 80 tahun 
2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 
Pani  a harus memproses sesuai aturan hukum yang berlaku serta proses 
lelang itu harus segera diulang.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan proses lelang, penawaran seharusnya 
ditujukan kepada pani  a, bukan kepada kuasa pengguna anggaran seper   
yang terjadi pada Subdin Perhubungan Darat Dinas Perhubungan NTT. 
Dewan, menurut wakil ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Damai 
Sejahtera (PDS) NTT ini, akan memanggil Dinas Perhubungan NTT untuk 
menjelaskan kesalahan yang dibuat oleh pani  a apabila  dak melakukan 
proses ulang lelang. Selain itu, Dewan, tambahnya, akan menyerahkan 
kasus itu kepada aparat penegak hukum untuk di  ndaklanju  .

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD NTT, Drs Hendrik Rawambaku yang 
dimintai tanggapannya terkait persoalan tadi di ruang komisi B, Selasa, 13 
Mei menegaskan, apabila dalam proses tender atau lelang seper   yang 
terjadi pada Subdin Perhubungan Darat Dinas Perhubungan NTT menyalahi 
aturan Keppres 80 tahun 2003, maka proses lelang harus segera diulang. 
Selain itu, pani  a juga harus diperiksa oleh aparat penegak hukum serta 
dokumen yang berkaitan dengan proses pelelangan disita.“Pani  a harus 
mengiku   aturan main yang ada dalam Keppres. Kalau memang yang 

4 Dikutip dari http://lentira.blogspot.com/2008/05/proyek-pengadaan-dan-pema-
sangan-marka_26.html, tulisan telah disunting untuk keperluan penerbitan 
modul ini.
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menda  ar hanya 10 rekanan, maka saat penarikan amplop penawaran 
seharusnya tetap 10 amplop. Namun apabila benar ditemukan ada 11 
amplop, maka proses lelang harus diulang,” tegas Rawambaku.

Selain itu lanjutnya, bila dalam dokumen lelang pani  a  dak menyampaikan 
penjelasan tentang total harga penawaran sendiri, maka pani  a dianggap 
telah melanggar aturan. Menurut Rawambaku, manakala aturan dilanggar, 
maka di situlah bibit-bibit kericuhan akan muncul. Tegas Rawambaku, 
DPRD NTT dalam hal ini komisi B yang membidangi Perhubungan  dak 
tertutup kemungkinan akan memanggil Dinas Perhubungan untuk meminta 
penjelasan terkait persoalan itu. Penegasan yang sama juga diungkapkan 
ketua DPRD NTT, Drs Mel Adoe yang menyatakan akan memanggil Dinas 
Perhubungan NTT guna menjelaskan penyimpangan yang terjadi ke  ka 
proses lelang Proyek Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Dinas 
Perhubungan NTT.

Menurut ketua DPRD, bila ditemukan ada penyimpangan dari aturan yang 
telah ditetapkan, maka pelelangan harus diulang dan seluruh dokumen 
yang berkaitan dengan proses lelang disita. Aparat penegak hukum harus 
memeriksa ketua pani  a beserta anggota yang terlibat dalam proses itu.

Berdasarkan surat sanggahan atas pengumuman pelelangan pengadaan 
dan pemasangan marka jalan 9.500 meter yang ditujukan kepada kuasa 
pengguna anggaran satker peningkatan prasarana lalu lintas angkutan jalan 
Dinas Perhubungan Propinsi NTT tahun anggaran 2008 yang salinannnya 
diperoleh Len  ra, pada in  nya menilai pani  a gagal dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya secara baik dan benar sehingga pelelangan dan hasil 
kerja pani  a perlu di  njau kembali dan atau dibatalkan.

Menurut mereka, pani  a telah mengabaikan UU No. 18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi, Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PP 
No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Keputusan 
Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, No. 257 dan No. 181 
Tahun 2004 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi, serta Peraturan 
Menteri Kimpraswil No. 43/Prt/M/2007 tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi. Pani  a juga mengabaikan dokumen lelang dan 
berita acara rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing). Dengan demikian 
pani  a dianggap telah melakukan pembohongan dan pembodohan. Padahal 
dalam dokumen lelang secara jelas dan sah telah mengikat pihak pengguna 
jasa dengan pihak penyedia jasa. (fwa)
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BAHAN BACAAN 2.1

PENGAWASAN APBD DAN MENGAPA PERLU DILAKUKAN? 

Pengawasan APBD adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan 
kegiatan/program yang dibiayai APBD untuk memastikan bahwa 
pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan rencana (waktu, sasaran, 
anggaran, dan aspek program yang lain). Fokus pemantauan meliputi: 
1) rencana kegaitan/program, dan 2) pelaksanaan atas rencana kegaitan/
program. Melalui pemantauan akan diperoleh informasi mengenai 
kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan/program dengan rencana. Selain 
itu, akan diperoleh juga informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan 
kegiatan/program telah dilakukan dengan “benar“.

Konsep dasar pemantauan pelaksanaan anggaran adalah memastikan 
pelaksanaan kegiatan/program sesuai rencana agar pelayanan publik 
bagi masyarakat tersedia, adil dan berkualitas. Dalam kebijakan umum 
pengawasan, dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi 
pada hal-hal berikut:

• Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang 
menyangkut aspek penilaian kehematan, efi siensi, efektivitas yang 
mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi.

• Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi 
antara pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi 
terkait turut menyamakan persepsi mencari pemecahan bersama 
atas masalah yang dihadapi.

• Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-
bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen.

• Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyele-
saian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.

• Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 
kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.

• Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki 
ketepatan data/informasi yang sangat tinggi. 

• Objektif dan komprehensif. 
• Tidak mengakibatkan pemborosan atau inefi siensi.
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• Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan 
rencana atau keputusan yang telah dibuat.

• Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelak-
sanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, 
yaitu: 
1. Memantau
2. Menilai
3. Melaporkan hasil-hasil temuan. Hasil temuan yang diperoleh ketika 

melakukan pengawasan disampaikan kepada pihak yang berwenang 
untuk ditindaklanjuti agar ada proses perbaikan ke depan.

Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat 
perhatian, yaitu: 

• Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinue terhadap suatu tin-
dakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampel dengan 
hasil akhir yang diharapkan.

• Unsur adanya objek pengawasan, yaitu sesuatu yang menjadi sasaraan 
pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Ukuran atau 
standardisasi pengawasan. 

• Teknik-teknik pengawasan. Langkah-langkah atau tahapan yang harus 
dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu: (1) Menetapkan standar 
atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, 
biaya, dan waktu, (2) Mengukur dan membandingkan antara kenya-
taan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan, (3) Meng-
identifi kasikan penyimpangan (deviasi), dan (4) Menentukan tindakan 
perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. 

Secara formal, pengawasan APBD dilakukan oleh DPRD yang memiliki 
fungsi pengawasan. Selain DPRD, juga ada lembaga lain yang memiliki 
fungsi pengawasan yaitu Inspektorat. CSO sebagai bagian dari masya-
rakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan 
pengawasan. Kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran untuk 
menjamin tersedianya pelayanan publik bagi masyarakat menjadi 
penting. CSO dapat berkolaborasi dengan DPRD dan Inspektorat dalam 
melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. 
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Posisi Strategis Masyarakat Sipil

Dalam buku Our Money Our Responsibility: A Citi zen’s Guide to Monitoring 
Government Expenditures, yang diterbitkan oleh Interna  onal Budget 
Partnership (IBP) dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh 
PATTIRO, disebutkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam penganggaran 
memiliki dampak yang besar, khususnya terhadap kelompok miskin.

Hal ini  dak lepas dari peran masyarakat sipil yang strategis dalam 
penganggaran. Strategis dalam ar  an peran itu  dak bisa dilimpahkan 
kepada pihak lain;  dak kepada pemerintah, bahkan kepada parlemen 
sekalipun (yang notabene wakil rakyat). Peran dimaksud terutama efek  f 
dalam mencegah hal-hal berikut yang sering terjadi pada anggaran 
pemerintah:

• Tata kelola keuangan yang buruk. Manajemen keuangan di banyak 
negara berkembang masih sangat buruk. Sistem perencanaan yang buruk 
menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman dana di awal 
tahun anggaran, tetapi kemudian terjadi “banjir dana” di bulan-bulan 
akhir tahun anggaran. Akibatnya, lembaga-lembaga pemerintah bingung 
menghabiskan dana yang mengakibatkan terjadinya pemborosan dan 
penggunaan yang  dak semes  nya. Hal ini terjadi berulang, sehingga 
seolah menjadi tradisi. Hanya masyarakat sipil yang bisa mengawasi hal 
ini dan mendorong terjadinya koreksi dan perbaikan pada sistem yang 
buruk ini.

• Korupsi. Korupsi menjadi masalah besar di se  ap negara, lebih-lebih 
di negara berkembang yang para pejabatnya  dak bisa membedakan 
antara dana publik dan dana pribadi. Kenda   sistem diperketat, para 
pejabat memiliki berbagai cara untuk melakukan “pembukuan krea  f” 
demi mendapatkan dana negara untuk kepen  ngannya. Masyarakat sipil 
berada pada posisi pen  ng untuk mengungkap hal-hal ini dan berusaha 
menghen  kannya.

• Pembelokan Dana. Dana yang dianggarkan untuk program tertentu  dak 
jarang dibelokkan untuk kepen  ngan lain. Ini menyebabkan kekacauan 
dalam sistem penganggaran, tetapi juga menimbulkan masalah pada 
program yang dibelokkan anggarannya. Masyarakat sipil berperan pen  ng 
untuk memas  kan dana tetap pada alokasinya dan  dak dibelokkan, 
apalagi untuk hal-hal yang  dak jelas (sekalipun belum tentu korupsi).

• Penggunaan Cadangan Saat Darurat. Se  ap tahun, pemerintah biasanya 
menyediakan dana cadangan untuk berjaga-jaga bila terjadi hal-
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hal darurat. Apa yang terjadi pada dana itu bila  dak terjadi keadaan 
darurat, dan bagaimana penggunaannya saat terjadi keadaan darurat? 
Hanya masyarakat sipil yang bisa mengungkap hal sesungguhnya, itu pun 
setelah terjadi.

• Bantuan di Luar Anggaran. Lembaga-lembaga donor memberikan 
bantuan besar kepada negara-negara berkembang, namun sering dana-
dana itu  dak masuk ke dalam anggaran pemerintah. Di beberapa negara, 
bantuan besar diterima selama bertahun-tahun, tetapi dengan hasil yang 
 dak sesuai. Masyarakat sipil perlu memantau bantuan seper   ini dan 

ikut serta memas  kan bantuan itu digunakan sebaik-baiknya.
• Anggaran kurang. Pada saat tertentu, anggaran mengalami kesulitan 

dana, sehingga pengeluaran perlu diperketat. Ini terjadi pada saat krisis 
atau terdapat tanda-tanda akan terjadi krisis. Masalahnya, anggaran 
untuk masyarakat/publik sering dikorbankan pada situasi ini. Masyarakat 
sipil memiliki peran strategis untuk “menekan” pemerintah untuk 
tetap pada komitmennya terhadap masyarakat. Untuk penghematan, 
masyarakat sipil bisa merekomendasikan alokasi-alokasi lain yang  dak 
merugikan kepen  ngan publik.

• Pengawasan lemah. Lemahnya pengawasan adalah juga ciri manajemen 
keuangan di negara berkembang. Kelemahan ini terkait dengan 
kelemahan kapasitas lembaga audit dan juga parlemen. Masyarakat 
sipil pun  dak jarang lemah dalam kapasitas pengawasannya. Namun 
masyarakat sipil memiliki kepen  ngan lebih besar untuk memas  kan 
terjadinya perbaikan dalam pengawasan anggaran publik.

Menjalankan peran-peran di atas terbuk   telah mendorong meningkatnya 
efek  vitas anggaran sehingga hasil (outcome) dan dampak (impact) 
anggaran bisa dirasakan terutama dalam perbaikan pelayanan publik.

BAHAN BACAAN 2.2

DASAR HUKUM PENGAWASAN APBD

Dasar hukum merupakan landasan yuridis yang perlu dipahami dalam 
melakukan kerja-kerja pemantauan dan penelusuran anggaran. Dasar 
hukum ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk melakukan 
penelusuran anggaran dan berkaitan dengan standar atau prosedur 
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pelaksanaan anggaran sebagai acuan normatif dalam melakukan 
pemantauan. 

Berikut ini adalah dasar hukum dalam melakukan pengawasan APBD:
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 

UU ini mengatur:
a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pem-

buatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses 
pengambilan keputusan publik, serta alasan suatu pengambilan 
keputusan publik.

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan publik.

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transpa-
ran, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggung-
jawabkan.

e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat 
hidup orang banyak.

f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehi-
dupan bangsa.

g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di ling-
kungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi 
yang berkualitas.

2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas KKN  Pasal 8 dan 9 UU ini menjamin peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan negara yang bersih, berikut bunyi kedua 
pasal ini:
a. Pasal 8 ayat (1): Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk 
ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

b. Pasal 9 ayat (1): Peran serta masyarakat sebagaimana dalam pasal 
8 diwujudkan dalam bentuk:
• Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi 

tentang penyelenggaraan negara.
• Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari 

penyelenggara negara.
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• Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 
jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.

• Hak memperoleh perlindungan hukum.
c. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran 

Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
 Pasal 2 PP menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:
• Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi me-

ngenai penyelenggaraan negara.
• Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari 

penyelenggaraan negara.
• Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 

jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
• Hak memperoleh perlindungan hukum.

BAHAN BACAAN 2.3 

PERMASALAHAN PADA PELAKSANAAN APBD

Anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, merupakan instrumen 
penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas program 
pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Bahkan bisa dikatakan 
bahwa anggaran pemerintah adalah refl eksi keputusan politik antara 
eksekutif dan legislatif. Keputusan politik ini tentunya akan berdampak 
sangat luas terhadap taraf hidup masyarakat terkait dengan seberapa 
besar alokasi anggaran pembangunan bisa memberikan manfaat bagi 
upaya penyediaan pelayanan dasar yang lebih baik, khususnya kelompok 
miskin dan perempuan. Oleh karenanya, anggaran menjadi salah satu 
alat ukur untuk menilai keberpihakan pemerintah terhadap warganya. 

Di daerah, penganggaran pada faktanya memiliki tiga masalah utama, 
yakni di tingkat kebijakan, kelembagaan, dan masyarakat akar rumput 
(grassroot). Permasalahan di tingkat kebijakan, yakni terdapat kebijakan 
yang mengatur pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dengan aktor 
yang berbeda-beda, baik aktor dari eksekutif, legislatif dan masyarakat, 
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sekaligus terpisahnya proses perencanaan dan penganggaran secara legal-
formal yang berimplikasi pada berbedanya institusi yang bertanggung 
jawab. 

Permasalahan di tingkat kelembagaan, antara lain belum terbentuknya 
institusi khusus yang menangani urusan informasi dan dokumen 
kebijakan yang mudah diakses oleh masyarakat di daerah. Padahal 
UU Keterbukaan Infomasi Publik sudah memberikan jaminan. Selama 
ini, publik masih sangat sulit mengakses dokumen anggaran karena 
kecenderungan pemerintah menganggap dokumen anggaran publik 
sebagai rahasia negara, sehingga pemerintah bersikap tertutup. Publik 
mendapatkan dokumen sering kali harus menggunakan cara-cara yang 
tidak transparan dan akuntabel melalui sogok kecil-kecilan terhadap 
orang dalam atau pendekatan informal lainnya.

Permasalahan di tingkat masyarakat akar rumput, antara lain 
keterlibatan masyarakat termasuk kelompok perempuan tidak optimal 
dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini terjadi karena 
kebijakan dan institusi yang tidak berpihak dan kejenuhan masyarakat 
mengikuti musrenbang di mana usulan kegiatan mereka sering kali tidak 
diakomodasi masuk APBD. Masalah lainnya menyangkut keterlibatan 
perwakilan masyarakat yang berbeda di masing-masing tahapan 
perencanaan dan penganggaran, sehingga usulan mereka tidak kompak 
atau beragam. Masalah berikutnya yang sangat menantang adalah 
pengetahuan dan kapasitas warga masyarakat mengenai pengelolaan 
anggaran publik masih lemah. 

Ketiga permasalahan utama mengenai pengelolaan anggaran publik 
di daerah kemudian berdampak pada merebaknya penyelewengan 
penggunaan APBD. Masyarakat miskin pun makin meluas. Penyelewengan 
penggunaan anggaran pada pelaksanaan APBD bisa dilihat antara lain 
dalam hal: (1) Tidak transparannya informasi tentang proyek/ kegiatan 
yang dilengkapi dengan anggarannya, (2) Tidak adanya pengawas 
independen ketika pelaksanaan proyek/ kegiatan yang dibiayai APBD, 
pengawas hanya berasal dari internal pemilik proyek, (3) Pelaksanaan 
pengadaan barang cenderung tertutup dan mengandalkan KKN, sehingga 
berdampak penggelembungan anggaran proyek/kegiatan yang diikuti 
dengan rekayasa dalam pemenangan tender. 

Pelaksanaan anggaran adalah tahapan untuk merealisasikan perencanaan 
anggaran yang telah dirumuskan. Pelaksanaan anggaran diwujudkan 
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melalui realisasi pelayanan publik, belanja transfer, dan pengadaan barang/
jasa. Realisasi pelayanan publik diwujudkan di pelayanan kesehatan, 
pelayanan perizinan, dan pelayanan pendidikan. Pelaksanaan anggaran 
menjadi momentum penting bagi warga masyarakat untuk memantau 
dan memastikan bahwa rencana anggaran dijalankan sesuai dengan 
peruntukan. Berikut ini hal-hal yang biasa terjadi dalam pelaksanaan 
anggaran:

• Pelayanan terhadap warga miskin kurang berjalan, misal pelayanan 
kesehatan.

• Setiap tahun terjadi peningkatan alokasi anggaran, tapi belum 
menjamin adanya efektivitas penggunaan anggaran.

• Banyak kasus penyimpangan anggaran, seperti: sekolah cepat ambruk, 
jalan cepat rusak, beasiswa salah sasaran.

BAHAN BACAAN 2.4

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Mengacu pada ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, pemerintah daerah disyaratkan untuk dapat menyajikan laporan 
keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari LKPJ kepala daerah. 
Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur: 
Kepala daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah 
bentuk pertanggungjawaban pengeloaan keuangan daerah selama satu 
periode, setidak-tidaknynya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri 
dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, 
neraca berupa laporan yang menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana 
yang diperbandingkan dengan periode sebelumya, serta laporan arus kas 
dan catatan atas laporan keuangan.
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Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan realisasi 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang diperbandingkan dengan 
anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Laporan realisasi 
anggaran adalah laporan yang menyajikan realisasi anggaran juga 
menjelaskan prestasi kerja SKPD. Sementara itu, laporan arus kas adalah 
laporan yang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari 
aktivitas investasi aset non-keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, 
dan arus kas dari aktivitas non-anggaran yang diperbandingkan dengan 
periode sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan sendiri merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan 
informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka 
pengungkapan yang memadai.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, selain laporan 
keuangan, pemerintah daerah juga wajib menyusun dan menyajikan 
laporan kinerja. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara 
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan 
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Isi 
laporan kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan 
hasil yang dicapai dari masing-masing program, sebagaimana ditetapkan 
dalam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dan laporan 
kinerja isinya harus disajikan dalam laporan penyelenggaraan pemerintah 
daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) 
kepala daerah.

Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan ruang untuk 
memastikan terlaksananya anggaran sesuai dengan yang direncanakan. 
Tahap pertanggungjawaban anggaran merupakan tahap akhir dari seluruh 
proses penganggaran. Dalam tahap ini, pertanggungjawaban selain 
berguna sebagai laporan akuntabilitas, juga merupakan data dasar bagi 
penyusunan anggaran tahun berikutnya. Tahap ini merupakan tahap 
strategis bagi warga untuk melakukan analisis dan advokasi laporan 
pertanggungjawaban akhir tahun. 

Pada tahap pertanggungjawaban anggaran, kerja advokasi anggaran, yakni 
menetapkan target agar terjadi kesesuaian realisasi anggaran dengan 
dokumen laporan pertanggungjawaban. Kerja advokasi dilakukan dengan 
menganalisis dokumen pertanggungjawaban dan menginvestigasi realisasi 
belanja di lapangan, serta mengukur kinerja pelayanan publik dengan 
survei, baik menggunakan metode user based survey maupun report card.
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Modus-modus Penyimpangan Anggaran

Penyimpangan anggaran berupa korupsi sangat beragam, berikut modus-
modusnya:

1. Menyembunyikan pos anggaran, umumnya dilakukan dengan meng-
ambil pos anggaran lain dengan maksud “menyem-bunyikan” nama 
pos anggaran yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-
ada. Salah satu contoh, pos anggaran untuk studi banding ke luar 
negeri dimasukkan di pos anggaran peningkatan kapasitas.

2. Anggaran fi k  f, umumnya dilakukan dengan menciptakan mata 
anggaran baru yang  dak diatur peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

3. Penggelembungan dan penurunan harga. Penggelembungan harga  
dilakukan di pos belanja dengan cara menaikkan harga barang/
jasa melebihi harga normal/pasaran. Salah satu contoh, pembelian 
barang. Penurunan harga dilakukan di pos pendapatan dengan cara 
menurunkan harga barang/jasa melebihi harga normal/pasaran.

4. Penghilangan pos anggaran dilakukan dengan cara peng-hilangan suatu 
pos anggaran pada saat laporan pelaksanaan anggaran, dengan  dak 
mencantumkan pos anggaran yang sebenarnya telah dilaksanakan 

Gambar 2.1: Alur mekanisme pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah

• Laporan Realisasi Anggaran 
Neraca

• Laporan Arus Kas
• Catatan Atas Laporan 

Keuanagan

Laporan Kinerja 

• Keluaran dari masing-masing 
kegiatan

• Hasil yang dicapai dari 
masing-masing program

LKPJ

(Disampaikan Kepada DPRD)

LPPD

(Disampaikan Kepada Pemerintah)
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Partisipasi Masyarakat 
pada Tahapan Pertanggungjawaban Anggaran 

Masyarakat dapat berperan aktif pada tahapan pertanggungjawaban 
anggaran melalui laporan penyelenggaraan pemerintah daerah(LPPD), 
sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat mengatur bahwa kepala daerah wajib 
menyampaikan informasi LPPD kepada masyarakat bersamaan dengan 
penyampaian LPPD kepada pemerintah. Informasi LPPD memuat 
ringkasan LPPD.

2. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap informasi 
LPPD sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan 
pemerintahan. Namun, pengaturan mekanisme masyarakat menang-
gapi informasi LPPD ini disebutkan PP tadi, akan diatur dengan 
peraturan menteri.

Selain itu, pada tahapan pertanggungjawaban anggaran, masyarakat dapat 
berperan serta melalui laporan keterangan pertanggungjawaban(LKPJ) 
kepala daerah, sebagai berikut: 

1. Pada saat evaluasi tahunan, warga masyarakat dapat memberikan 
masukan kepada DPRD dengan mengkritisi dokumen LKPJ bupati 
dan membandingkannya dengan hasil pemantauan pelaksanaan di 
lapangan.

2. Warga masyarakat dapat memberikan penilaian dengan membanding-
kan rencana dan target yang ditetapkan dalam APBD dengan yang 
telah dilaporkan dalam dokumen LKPJ.

Titik Kritis dalam Pelaksanaan APBD

Pengawasan APBD dalam praktiknya dilakukan pada semua tahapan siklus 
APBD, yakni: penyusunan, pembahasan dan penetapan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban. Modul ini fokus membahas pengawasan APBD 
pada tahap pelaksanaan APBD. Secara formal, proses pelaksanaan APBD 
memakan waktu 12 bulan (Januari-Desember), namun daerah akan ber-



MODUL PELATIHAN PENGAWASAN APBD BAGI CSO44

kurang waktu pelaksanaan ABPD berbanding lurus dengan seberapa lambat 
menetapkan APBD. Ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan penetapan APBD 
selambat-lambatnya bulan Desember. 

Kata kunci dari tahapan pelaksanaan APBD adalah belanja. Belanja 
daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen 
belanja tidak langsung umumnya berisi kegiatan-kegiatan dalam bentuk 
fi sik terutama pada komponen belanja modal. Persoalan yang timbul di 
sini ketika pelaksanaan di lapangan, yakni sejak proses tender hingga 
pelaksanaan sebuah proyek/kegiatan pembangunan. 

Secara garis besar, proses pelaksanaan anggaran dibagi dalam lima 
langkah besar, yaitu:
1. Uang dikeluarkan ke departemen/lembaga sesuai dengan jumlah 

yang disetujui dalam dokumen anggaran.
2. Lembaga mulai melakukan pembelanjaan langsung dan atau melalui 

pelelangan pengadaan barang dan jasa (procurement).
3. Pembayaran dilakukan atas pembelanjaan.
4. Laporan realisasi semester.
5. Puncaknya pada akhir tahun dengan penutupan buku dan penyusunan 

laporan akhir tahun.

Berbicara permasalahan anggaran untuk konteks Indonesia, titik kritisnya 
telah dimulai bahkan sebelum uang dikeluarkan. Selain masalah molornya 
penetapan APBD, masalah lain adalah kemungkinan molornya penyusunan 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA 
SKPD). Padahal dokumen ini strategis untuk menjadi acuan berbagai 
pihak seperti pengguna anggaran, bendahara negara, pengawas internal, 
dan BPK, untuk melakukan pelaksanaan maupun pengawasan anggaran.

Ketika DPA SKPD sudah ditetapkan, maka proses selanjutnya adalah 
pencairan anggaran yang dapat juga bermasalah. Pencairan terancam tidak 
tepat waktu dan tidak tepat jumlah. Keterlambatan dan kekurangan dana 
yang cair tentu akan menghambat pelaksanaan. Masalah keterlambatan 
ini bisa terlihat dari penyerapan anggaran yang rendah pada kuartal 
pertama dan kedua. 

Pengadaan barang dan jasa merupakan titik kritis paling berat pada 
pelaksanaan anggaran. Seperti yang juga dibahas di bagian lain dari 
modul ini, terdapat banyak penyakit terkait dengan pengadaan barang 
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dan jasa. Semuanya itu memerlukan keterlibatan masyarakat sipil untuk 
memantaunya. Inti dari permasalahan terletak pada transparansi sistem 
lelang yang berlaku. Kendati pengadaan barang dan jasa secara elektronik 
(e-procurement) sudah banyak diterapkan, namun masih terbuka peluang 
penyelewangan mengingat masih banyak aspek yang bersifat manual dan 
mengharuskan terjadinya tatap muka.

Masyarakat sipil bisa memfokuskan ikhtiar terjadinya transparansi di 
keseluruhan proses sistem lelang, mulai dari pra tender, tender, hingga 
pasca tender. Transparansi juga harus dipraktikkan oleh kepanitiaan 
lelang, dalam dasar evaluasi/kriteria yang digunakan, dan alasan keme-
nangan penyedia barang dan jasa tertentu.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan menyangkut jenis pengadaan 
barang dan jasa adalah adanya berbagai peraturan yang harus menjadi 
acuan, yakni: Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang 
pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden RI No. 35 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Inti dari pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa adalah pada 
prosesnya. Dimulai dari penetapan mekanisme: apakah pengadaan akan 
menggunakan pola swakelola atau ditawarkan kepada penyedia barang 
dan jasa? Bila swakelola, apakah memang sesuai dengan prasyarat bagi 
diadakannya swakelola? Bila lewat lelang, apakah prosesnya berjalan 
sesuai ketentuan?

Pemantauan tidak langsung selesai pada proses pengadaan saja, 
tetapi perlu dilanjutkan pada pelaksanaan proyek/kegiatannya. Ini 
menyangkut pemantauan di lapangan yang tidak mudah, berbiaya besar, 
dan memerlukan kemampuan teknis yang khusus. Masyarakat sipil bisa 
fokus pada kondisi akhir saja. Pemantauan pada sisi ini lebih mudah 
dan lebih berdampak dibandingkan dengan mengikuti proses dari awal 
hingga akhir. Bagi masyarakat yang penting adalah hasil dan hasil yang 
baik kemungkinan besar merupakan produk proses yang baik juga.

Pemantauan pada hasil akhir ini misalnya: 1) Jalan raya: apakah jalan 
yang dibangun sesuai rencana (panjang, lebar, dan tebal) serta apakah 
kekuatannya baik atau yang sering terjadi cepat rusak? 2) Bangunan: 
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apakah gedung yang dibangun sesuai rencana (ukuran dan bahan) serta 
apakah daya tahan gedungnya baik atau cepat rusak?

Pemantauan melalui penelaahan dokumen-dokumen terkait pelak-sanaan 
anggaran cenderung lebih sulit karena akses cenderung ditutup. Kendati 
masyarakat diizinkan mengakses dokumen pelaksanaan anggaran saat 
ini, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, namun prosesnya bisa menjadi panjang dan memerlukan biaya. 
Dalam hal pemantauan, kelompok-kelompok masyarakat akan lebih 
mudah untuk mempertanyakan kondisi jalan, bangunan, pelayanan yang 
buruk dibandingkan menelaah dokumen-dokumen.

Namun perlu dicatat di sini, kondisi-kondisi akhir yang bermasalah 
sangat mungkin terjadi karena adanya permasalahan juga dalam 
dokumen-dokumen pelaksanaan, baik di DPA SKPD maupun dokumen-
dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, 
kesalahan bisa jadi dimulai sejak dokumen pelaksanaan itu dirancang 
dan disahkan.

Secara ringkas, titik-titik kritis yang perlu dipantau pada pelaksanaan 
APBD dapat dilihat di Gambar 2.2 berikut:
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Gambar 2: Ringkasan Titik Kritis dalam Pelaksanaan APBD

Titi k Kriti s:
Proses  dak • 
transparan
Sistem administrasi • 
kacau balau
Dokumen-• 
dokumen  dak 
jelas,  dak lengkap
Jadwal  dak jelas• 
Acuan evaluasi dan • 
proses  dak jelas
Terjadi korupsi, • 
kolusi dan 
nepo  sme
Mark up (pengge-• 
lembungan harga)

Titi k Kriti s:
Pengerjaan proyek • 
terlambat
Proyek di sub-• 
kontrakkan lagi ke 
pihak lain yang  dak 
ikut tender
Proyek  dak selesai-• 
selesai, bahkan 
di  nggalkan
Pembayaran • 
proyek dipersulit, 
memerlukan 
middleman (bisa 
poli  si, bisa birokrat, 
atau calo)

Titi k Kriti s:
Terlambat penyusunan• 
Target kinerja  dak jelas/nyambung • 
dengan kebutuhan
Output atau keluaran  dak sesuai • 
/  dak mendukung outcome atau 
kondisi yang diinginkan
Mark up (penggelembungan harga)• 

Titi k Kriti s:
Kualitas, kuan  tas barang • 
dan jasa  dak sesuai dengan 
ketentuan kontrak
Daya tahan barang buruk• 
Jasa yang dihasilkan  dak • 
lebih baik/lebih buruk dari 
sebelumnya (termasuk 
munculnya pungutan terhadap 
masyarakat)

APBD 
DITETAPKAN

PENYUSUNAN 
DPA SKPD

PENGADAAN 
BARANG 

DAN JASA / 
PROCUREMENT

PELAKSANAAN 
PROYEK

HASIL AKHIR 
(PRODUK/JASA)
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Sesi 3

Metode-metode 
Pengawasan APBD 

oleh Masyarakat
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Anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat (APBN) maupun 
di tingkat daerah (APBD), sesuai dengan namanya, masih saja 

diterima sebagai “urusan negara” atau pun “urusan pemerintah”. 
Pandangan demikian tampak dari sikap sebagian (kalau tidak 
sebagian besar) aparat negara yang menganggap anggaran 
sebagai wilayah wewenang dan kekuasaannya, dan enggan untuk 
menjadikannya sebagai urusan bersama berbagai pihak di luar 
pemerintahan.

Pandangan dan sikap, bahkan kebijakan demikian terwujud 
dalam tindakan yang menutup-nutupi proses penganggaran. 
Seolah-olah proses penganggaran menjadi “urusan dapur” peme-
rintah belaka, tanpa pihak lain di luar pemerintahan berhak 
mengetahuinya.

Pandangan demikian sebenarnya tidak sesuai dengan berbagai 
peraturan dan perundangan yang berlaku. Sejak era reformasi 
dan keterbukaan informasi, termasuk reformasi penganggaran, 
pihak-pihak di luar pemerintah juga berhak mengetahui, bahkan 

Sesi 3.

Metode-metode 
Pengawasan APBD oleh Masyarakat
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terlibat dalam proses penganggaran. Penganggaran tidak lagi menjadi 
sebuah urusan yang diputuskan dalam kamar tertutup di antara mereka 
yang memiliki kekuasaan. Kini, masyarakat tidak hanya berhak tahu, 
melainkan ikut menentukan dalam proses penganggaran, bahkan pada 
tahap pelaksanaannya.

Di sisi lain, mulai terbukanya ruang-ruang bagi publik untuk terlibat 
aktif dalam penganggaran belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik 
oleh publik itu sendiri. Sikap terhadap penganggaran merentang dari 
titik ekstrim negatif satu ke titik ekstrim negatif lainnya. Di ujung yang 
satu, masyarakat tidak tahu menahu dan bahkan tidak mau tahu segala 
urusan menyangkut anggaran pemerintah. Sementara itu, di ujung 
lainnya, masyarakat yang sangat mengetahui seluk-beluk anggaran, 
justru menggunakan pengetahuan itu untuk mencari celah yang ada 
demi kepentingan sendiri.

Telah banyak praktik peran serta masyarakat dalam melakukan penga-
wasan anggaran dan pelayanan publik. Metode pengawasan masyarakat 
telah banyak dikembangkan dan digunakan saat ini, di antaranya: 
penelusuran anggaran, audit sosial, kartu laporan warga (citizen report 
card), kartu laporan perempuan (woman report card), pengawasan pada 
pelaksanaan PBJ. Modul ini hanya akan fokus mendalami metode penelu-
suran anggaran, namun di sesi ini tetap akan dikenalkan juga metode 
lain sebagai pengetahuan. Metode-metode itu telah dipraktikkan oleh 
masyarakat di Indonesia maupun negara lain. 
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Tujuan Peserta mengetahui bahwa mengawasi pelaksanaan • 
APBD merupakan hak dan tanggung jawab mereka 
sebagai warga masyarakat.
Peserta memahami bahwa ada ruang bagi warga • 
masyarakat untuk berpar  sipasi dalam penganggaran, 
termasuk menga-wasi pelaksanaan  APBD.
Peserta mengetahui metode-metode pengawasan • 
APBD yang telah diprak  kkan oleh warga masyarakat. 
Peserta juga dapat mengiden  fi kasi tantangan dan 
hambatan jika metode-metode pemantauan ini akan 
diprak  kkan.
Peserta mengetahui  tugas pokok dan fungsi (tupoksi) • 
DPRD dan Inspektorat sebagai lembaga pengawas 
pelaksanaan APBD, sehingga peserta dapat meman-
faatkan upaya pengawasan APBD oleh masyaakat 
membantu kedua lembaga itu.

Waktu

Metode

Alat

280 Menit

Bertukar pengetahuan dan pengalaman • 
(brainstorming)
Diskusi kelompok• 

Spidol, metaplan, Kertas plano, Infocus (LCD), Laptop
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Lembar Bantu 
Belajar

Bahan Bacaan

LBB 3.1: Penelusuran anggaran (budget tracking)• 
LBB 3.2: Audit sosial banyak pihak/mul  stakeholders• 
LBB 3.3: Kartu penilaian perempuan (Woman Report • 
Card)
LBB 3.4: Periksa sekolahku (Check My School) di • 
Filipina
LBB 3.5: Kartu PIMA (PIMA card) di Tanzania• 
LBB 3.6: Pemantauan (monitoring) pengadaan barang • 
dan jasa 

Bahan Bacaan 3.1: Sekilas pengadaan barang dan jasa• 
Bahan Bacaan 3.2: Penyakit PBJ dan  perlunya • 
masyarakat sipil mengawasi
Bahan Bacaan 3.3: Perubahan aturan tentang PBJ dari • 
Perpres No. 54 Tahun 2010 menjadi  Perpres No. 70 
Tahun 2012
Bahan Bacaan 3.4: Peraturan tentang PBJ berlaku • 
khusus di Papua dan Papua Barat
Bahan Bacaan 3.5: Uang kita tanggung jawab kita• 
Bahan Bacaan 3.6: Monitoring dan evaluasi • 
par  sipa  f  APBD



55MODUL PELATIHAN PENGAWASAN APBD BAGI CSO

TAHAPAN PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan maksud dan tujuan 
sesi ini.

2. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini terdiri dari dua pokok bahasan 
yaitu:
a. Partisipasi dan pengalaman masyarakat dalam melakukan penga-

wasan (monitoring)
b. Bagaimana melakukan pengawasan agar pelaksanaan APBD 

berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan.
c. Peran dan fungsi DPRD

Pokok Bahasan #1: Partisipasi dan Pengalaman Masyarakat 
dalam Melakukan Pengawasan

Diskusi Kelompok (120 menit)

1. Fasilitator membagi peserta menjadi enam kelompok dengan cara 
berhitung satu sampai enam.

2. Fasilitator membagikan Lembar Bantu Belajar kepada setiap kelompok 
dengan pembagian sebagai berikut:
a. Kelompok 1, LBB 3.1: Penelusuran anggaran (budget tracking)
b. Kelombok 2, LBB 3.2: Audit sosial banyak pihak/multistake-

holders)
c. Kelompok 3, LBB 3.3: Kartu penilaian perempuan (woman report 

card)
d. Kelompok 4, LBB 3.4: Periksa sekolahku (check my school) di 

Filipina
e. Kelompok 5, LBB 3.5: Kartu PIMA (PIMA card) di Tanzania
f. Kelompok 6, LBB 3.6: Pemantauan (monitoring) pengadaan 

barang dan jasa 
3. Fasilitator mempersilakan peserta melakukan diskusi kelompok 

dengan panduan pertanyaan berikut ini:
a. Apa saja metode pengawasan atau monitoring yang telah dilaku-

kan oleh masyarakat?
b. Bagaimana metode pengawasan atau monitoring itu diterapkan 

oleh masyarakat?
c. Dapatkan metode itu diterapkan di daerah Anda?
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d. Jika metode itu akan diterapkan di daerah Anda: identifi kasilah 
peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi ketika menerap-
kannya?

4. Setelah peserta selesai berdiskusi kelompok, fasilitator mempersilakan 
kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya 
dan meminta kepada kelompok lain memberikan tanggapan.

5. Fasilitator mencatat kata-kata kunci penting (pointer) dari setiap 
presentasi kelompok, kemudian memberikan ulasan atau kesimpulan 
di akhir sesi. 

Pokok Bahasan #2: Pengawasan APBD yang Berpihak kepada 
Kaum Miskin dan Responsif Gender

Presentasi (30 menit)

1. Fasilitator menayangkan slide presentasi yang telah dipersiapkan 
sebelumnya. Materi presentasi mengacu pada Bahan Bacaan 3.2.

2. Fasilitator menjelaskan materi presentasi itu kepada peserta.
3. Fasilitator mempersilakan kepada peserta untuk bertanya jika mereka 

merasa belum paham dan memerlukan penjelasan tambahan.

Pokok Bahasan #3: Pengawasan APBD oleh DPRD dan 
Inspektorat Pemda

Diskusi panel (120 menit)

1. Fasilitator menjadi moderator dalam diskusi panel yang menghadirkan 
narasumber dari DPRD dan Inspektorat Pemda.

2. Moderator membuka diskusi dengan menjelaskan secara singkat 
mengenai tema presentasi dari kedua narasumber tadi.

3. Moderator membacakan daftar riwayat hidup kedua narasumber.
4. Moderator mempersilakan kedua narasumber untuk menyampaikan 

materi presentasinya secara bergantian. Setiap narasumber memper-
oleh waktu masing-masing maksimal 30 menit.

5. Moderator mempersilakan peserta untuk bertanya atau memberikan 
tanggapan kepada kedua narasumber yang telah menyelesaikan 
presentasinya. Moderator kemudian mempersilakan kedua narasumber 
menanggapi dan menjawab. Waktu tanya jawab selama 30 menit.

6. Moderator menyampaikan kesimpulan dan sekaligus menutup 
diskusi panel ini.
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LEMBAR BANTU BELAJAR 3.1

BUDGET TRACKING: 
PENGALAMAN DI KABUPATEN LEBAK, INDONESIA 

DAN BANGLADESH

A. Budget Tracking

Apa itu Budget Tracking?

Budget tracking atau penelusuran anggaran mengacu pada monitoring 
expenditure (pemantauan belanja). Penelusuran anggaran dilakukan secara 
vertikal dan horizontal. Secara vertikal, yaitu menelusuri bagaimana aliran 
uang melalui sebuah sistem, dari tingkat pusat ke daerah. Secara horizontal, 
yaitu menelusuri bagaimana pengeluaran dibuat pada satu titik dalam 
sistem, pengeluaran berlangsung teratur dan bagaimana menghabiskan 
pengeluaran seperti/sesuai rencana. Kedua jenis budget tracking ini fokus 
pada apakah uang dihabiskan sesuai yang tertera di rencana atau tidak. 
Jika tidak, mengapa? Lalu ke mana uang itu dibelanjakan? 

Budget tracking juga dapat dikaitkan dengan evaluasi terhadap dampak 
anggaran tertentu. Penelusuran anggaran melihat apakah pengeluaran 
memiliki dampak yang dituju atau apakah fokus pada dampak dari 
berbagai kelompok populasi. Misalnya, apakah suatu pengeluaran tertentu 
berdampak sama bagi orang-orang di daerah pedesaan dibandingkan 
dengan orang-orang di daerah perkotaan? Bagaimana dampak pengeluaran 
itu terhadap anak laki-laki dan anak perempuan? Penting bagi kita untuk 
memikirkan bagaimana kita menggunakan analisis ini. Apakah cara ini 
atau itu berguna untuk membangun hubungan dengan pemerintah? 
Meningkatkan kesadaran masyarakat? Memobilisasi masyarakat menge-
nai hak mereka untuk pendidikan? Memperbaiki pelayanan? Atau mem-
bongkar korupsi? Ini akan sangat tergantung dengan tujuan kita melakukan 
budget tracking.

Penelusuran Melalui Sistem

Pelayanan pendidikan yang termasuk kebijakan yang telah didesen-
tralisasikan dari pusat ke daerah, saat ini memiliki anggaran sangat 
besar. Anggaran ini teralokasikan di pemerintah pusat, pemerintah 
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provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dana transfer pendidikan 
dari pemerintah pusat, baik melalui pemerintah provinsi maupun 
kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
Namun, jumlah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak selalu 
diterima sekolah sesuai dengan jumlah yang tertera di dokumen anggaran. 
Penelusuran melalui sistem dapat berguna untuk melihat bagaimana 
uang dibelanjakan dan membongkar korupsi atau kesalahan pengelolaan 
keuangan. Penelusuran melalui sistem umumnya perlu melibatkan aktor 
pada tiga tingkatan berikut:
• Tingkat nasional. Penelusuran perlu bekerja sama dengan pemerintah 

dan pembuat kebijakan. Hal ini untuk memastikan akurasi data dan 
informasi mengenai pola pendanaan, sistem yang berlaku, serta 
informasi tentang kapan pencairan dilakukan, dan ke mana dana itu 
ditransfer.

• Tingkat kabupaten/kota/provinsi. Setelah mendapatkan informasi 
yang akurat dari pemerintah pusat, penelusuran perlu ditindaklanjuti 
di tingkat kabupaten/kota/provinsi dengan menggali informasi 
kepada Dinas Pendidikan mengenai apakah dana transfer dari pusat 
ke daerah telah sampai, berapa jumlah dana yang dialokasikan ke 
setiap sekolah, dan apakah jumlah dana yang telah ditransfer sesuai 
dengan informasi alokasi anggaran dari tingkat nasional.

• Tingkat sekolah. Penelusuran dilakukan di tingkat ini dengan meng-
konfi rmasi pihak sekolah. Penggalian informasi terkait apakah seko-
lah telah menerima transfer dana secara tepat waktu dan apakah 
jumlah dananya sama seperti yang telah tertera di alokasi anggaran.

Penelusuran melalui sistem akan sangat tergantung pada keterbukaan 
informasi yang dipahami oleh masing-masing aktor. Di Indonesia, 
keterbukaan dan akses terhadap informasi publik telah dijamin UU No. 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketika warga  
masyarakat sulit dan bahkan gagal mendapatkan informasi terkait 
penelusuran anggaran, mereka dapat melapor kepada Komisi Informasi 
Pusat atau Komisi Informasi Daerah.

Penelusuran pada Pencairan

Bentuk lain penelusuran anggaran adalah penelusuran yang memiliki 
fokus langsung pada belanja sekolah, meskipun proses seperti ini 
dapat digunakan pada tingkat atau sektor lainnya. Penelusuran ini 
dilakukan dengan memantau pengeluaran sekolah berdasarkan rencana 
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tahunan dan memastikan uang yang dihabiskan sesuai seperti yang 
telah direncanakan, atau untuk memastikan bahwa pihak sekolah telah 
mengalokasikan dan mengeluarkan belanja sekolah sesuai dengan sistem 
yang tepat. Penelusuran ini akan merupakan serangkaian kegiatan 
yang berbeda, tergantung pada siapa, tingkat akses, dan pengaruh yang 
dimiliki ketika melakukan proses tracking.

Dalam banyak hal, penelusuran anggaran adalah tentang membangun 
hubungan, sehingga informasi dapat dibagikan terus-menerus. Penelusuran 
tahap pertama bisa untuk memastikan bahwa anggaran sekolah tersedia 
untuk umum atau bisa dilihat oleh publik. Hal ini bisa dilihat di Bangladesh. 
Anggaran sekolah tersedia untuk umum bisa dilakukan dengan cara 
menyajikannya di tempat umum dan atau membagikan informasi tentang 
anggaran sekolah secara detail di pertemuan umum. Di sini mungkin perlu 
mengembangkan sistem pelaporan rutin, misalnya melalui pertemuan 
berkala antara pihak sekolah dengan wali murid untuk berbagi anggaran 
belanja. Kita juga di sini dapat memutuskan bahwa penting bisa mengakses 
rekening sekolah untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan mencer-
minkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada pertemuan-pertemuan ini harus 
ada ruang untuk diskusi, untuk menantang setiap pengeluaran tak terduga 
dan untuk mendiskusikan perubahan pada rencana semula.

Selain penelusuran melalui pertemuan terbuka, berbagai alat penelu-
suran dapat digunakan untuk memastikan pencatatan yang baik dan 
bertanggung jawab. Proses audit sosial berguna dan membantu untuk 
melacak rencana pengeluaran- dan juga memastikan isu-isu seperti nilai 
uang dibahas. Proses seperti ini sering mengarah ke diskusi yang lebih luas, 
seperti kebijakan pengadaan barang dan jasa (procurement) serta harga.

Penelusuran anggaran tidak harus dibatasi sebagai menelusuri 
pengeluaran yang sebenarnya. Hal yang penting juga adalah memper-
timbangkan dampak dari anggaran. Sebagai contoh, bagaimana kualitas 
pendidikan yang dicapai melalui anggaran yang telah disediakan? Apa ada 
pengeluaran tambahan yang mungkin diperlukan? Bagaimana dampak 
anggaran terhadap kelompok yang berbeda: laki-laki dan perempuan, 
anak-anak, serta penyandang cacat? Menelusuri sekaligus menganalisis 
dampak anggaran dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi 
statistik atau menggunakan kesaksian pribadi dari guru, siswa, dan 
pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Kita dapat menggunakan 
hasil analisis atas dampak anggaran untuk kampanye dan melakukan 
lobi di tingkat lokal atau nasional.
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Selain itu, kegiatan penelusuran anggaran harus memberikan kontri-busi 
untuk memperkuat hubungan antara orang tua dan sekolah, mening-
katkan rasa kepemilikan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas 
sekolah di daerah setempat.5

B. Pengalaman Kabupaten Lebak, Indonesia

Bermula dari Informasi

Pusat Advokasi dan Kajian Anggaran Rakyat (PAKAR) adalah koalisi 
CSO di Kabupaten Lebak yang dibentuk pada tahun 2006. Pembentukan 
PAKAR difasilitasi oleh PATTIRO melalui program Public Expenditure 
and Budget Tracking (PBET). PAKAR membuat poster APBD Kabupaten 
Lebak tahun anggaran 2007 sebagai media informasi bagi masyarakat luas 
mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 
2007. Informasi yang disajikan dalam poster mencakup jumlah anggaran 
setiap kegiatan di SKPD, di mana beberapa kegiatan memuat lokasi 
kegiatan. Selain membuat poster, PAKAR juga menyusun buku saku 
warga. Buku ini berisi tentang proses perencanaan dan penganggaran 
serta pentingnya masyarakat terlibat dalam semua tahapan atau siklus 
APBD.

Poster dan buku saku APBD tadi diluncurkan oleh ketua DPRD Kabupaten 
Lebak yang berkomitmen ingin mendorong terwujudnya transparansi 
anggaran. Selanjutnya poster didistribusikan ke kelurahan, kecamatan, 
perguruan tinggi, dan sekolah di Kabupaten Lebak. Beberapa poster 
bahkan dipasang secara swadaya oleh masyarakat di tempat-tempat 
umum. Masyarakat merasakan dampak positif media poster sebagai 
bentuk pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang ada di 
lingkungan mereka.

Ketika Warga Melakukan Penelusuran Anggaran

Penelusuran anggaran (budget tracking) dilakukan pada pelaksanaan 
proyek pembangunan yang dibiayai APBD 2007. Penelusuran anggaran 
bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan anggaran dalam 
bentuk pelaksanaan sebuah proyek pembangunan. Warga masyarakat 

5 Right to education project: http://www.right-to-education.org/node/20, tulisan 
telah diterjemahkan dan disunting untuk penerbitan modul ini.
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perlu dilibatkan dalam penelusuran anggaran, selain sebagai upaya 
mengarahkan warga menjadi pengawas pembangunan, juga memberikan 
kesadaran kepada warga mengenai haknya menerima pelayanan publik 
yang berkualitas.

Berikut adalah tahapan pelaksanaan budget tracking yang dilakukan oleh 
PAKAR:

1) Menentukan proyek pembangunan yang akan ditelusuri
 Tim menentukan terlebih dulu proyek pembangunan mana saja dalam 

APBD 2007 yang akan ditelusuri anggarannya. Tim menyepakati 
proyek-proyek yang akan ditelusuri waktu itu adalah proyek-proyek 
fi sik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian, 
seperti termuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Proyek Pembangunan dalam APBD 2007 Kabupaten Lebak 
yang Ditelusuri Anggarannya

Sumber: Maya Rostanty, dkk. Memperjuangkan Komitmen Negara 
atas Anggaran Publik, PATTIRO, PBET, NDI, 2008.

2) Mengumpulkan data pendukung yang diperlukan untuk penelusuran 
anggaran

 Tim penelusuran anggaran mengumpulkan data dan informasi yang 
diperlukan, antara lain APBD Penjabaran, DPA Dinas Pendidikan, 

Nama Proyek

SMA I Cimarga 

Pengadaan Mebelair di 
SMA Cibadak

Rehabilitasi total SD 
Sukaharja 3

Pembangunan Gedung BPP

Pembangunan Poskesdes

Lokasi

Kec. Cimarga

Kec. Cibadak

Kec. Cikulur

Kec. Cikulur

Ds. Sangiang Tanjung 
Rangkasbitung

Jumlah Anggaran

99.000.000

147.195.000

118.952.840

450.000.000

73.303.000
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DPA Dinas Pertanian, dan DPA Dinas Kesehatan. Tim memanfaatkan 
Perda Partisipasi dan Transparansi seoptimal mungkin, untuk 
mendapatkan dokumen anggaran. 

3) Melakukan analisis dokumen anggaran
 Tim menganalisis berbagai dokumen anggaran yang telah dikum-

pulkan, untuk melihat:
a. Pelaksana proyek dan jumlah anggaran berdasarkan kontrak.
b. Waktu pelaksanaan pengerjaan.
c. Spek yang disepakati antara pelaksana proyek dengan peme-

rintah.
4) Membagi tim berdasarkan wilayah dan lokasi objek yang ditelusuri 

anggarannya
 Tim membagi penugasan di antara para anggotanya, untuk melakukan 

penelusuran anggaran proyek pembangunan, berdasarkan wilayah 
dan lokasi objek yang telah ditentukan sebelumnya.

5) Melakukan penelusuran dan pemantauan langsung ke lokasi proyek
 Setelah penugasan dibagi, masing-masing anggota tim melakukan 

pemantauan langsung terhadap proyek pembangunan yang sedang 
dikerjakan saat itu. Ketika melakukan pemantauan, tim melakukan 
wawancara dengan pihak ketiga dan warga sekitar. Tim lalu memeriksa 
kesesuaian antara rencana yang ada dalam dokumen anggaran 
dengan realisasi di lapangan Tim juga memeriksa hal-hal umum yang 
seharusnya ada dalam pelaksanaan proyek pembangunan, misalnya 
papan informasi proyek di lokasi pengerjaan proyek. Tim mencatat 
seluruh temuan dalam formulir yang telah disediakan. Tim juga 
memeriksa kebenaran keberadaan kontraktor.

6) Diskusi tim untuk membahas temuan hasil penelusuran dan 
pemantauan 

 Seluruh anggota tim hadir untuk mendiskusikan temuan hasil 
penelusuran dan pemantauan pelaksanaan proyek pembangunan 
yang dibiayai APBD. Tim kemudian menyusun sebuah laporan 
temuan yang akan disampaikan kepada dinas terkait. Salah satu 
temuan menarik waktu itu mengenai rehabilitasi gedung SMA 
Cimarga yang tidak sesuai spek. Spek rehabilitasi gedung yang 
termuat dalam kontrak meliputi penggantian genteng baru, namun 
kontraktor hanya mengecat genteng lama, sehingga tampak seperti 
genteng baru.
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7) Menyampaikan temuan hasil budget tracking kepada SKPD terkait
 PAKAR bertemu langsung dengan kepala SKPD terkait, untuk 

menyampaikan temuan. Beberapa temuan langsung ditindaklanjuti 
oleh SKPD, misalnya SKPD mengecek langsung ke lokasi dan 
meminta kontraktor untuk memasang genteng baru di gedung SMA 
Cimarga. Kontraktor juga langsung masuk daftar hitam di SKPD 
terkait. PAKAR memilih proses dialog dibanding proses hukum, 
dalam menindaklanjuti temuan hasil penelusuran dan pemantauan 
pelaksanaan APBD di Kabupaten Lebak tahun anggaran 2007. Hal ini 
dilakukan agar pemerintah daerah bisa segera memperbaiki kualitas 
proyek pembangunan. 

C. Pengalaman di Bangladesh

ActionAid Bangladesh telah terlibat dalam kerja anggaran selama 
sekitar lima tahun. Mereka mendukung ‘kelompok pemantau sekolah’ 
untuk mengembangkan sekolah dan rencana anggaran alternatif, serta 
membangun hubungan dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 
anggaran. Anggaran sekolah dipandang sebagai masukan (input), 
termasuk keuangan dan non-keuangan, seperti guru dan buku teks yang 
tidak dianggarkan di tingkat sekolah. Dengan cara ini, masyarakat dapat 
membahas berbagai masukan ke sekolah mereka, dan yang penting 
ketika mereka melihat anggaran dalam kaitannya dengan pendidikan 
yang berkualitas. Di banyak tempat, anggaran sekolah sangat kecil, 
terutama mencakup dana yang dihimpun dari orangtua atau wali, dan 
dihabiskan untuk input sekolah tambahan, seperti penjaga keamanan, 
penjaga kebun, dan pemeliharaan bangunan. Jadi bisa membatasi untuk 
memahami anggaran sebagai murni hanya istilah keuangan.

Program ini dilaksanakan dengan dukungan ‘analis anggaran tingkat lokal’, 
yang dilatih oleh tim program untuk menganalisis anggaran, hubungan 
antara sekolah, anggaran nasional, dan kebijakan pendidikan. Para analis 
mampu mengembangkan proses serupa di tingkat lokal. Membangun 
analisis anggaran keluarga sebagai upaya untuk menggambarkan anggaran 
semua orang tentang bagaimana mereka hidup, para analis anggaran 
tingkat lokal bekerja sama dengan anggota masyarakat memeriksa aset 
sekolah berupa kualitas bangunan, guru, jumlah ruang kelas, jumlah 
jam kontak, perpustakaan, alat bantu belajar, dan lain-lain. Kemudian 
hal ini dilanjutkan dengan melakukan latihan visi yang memungkinkan 
para pemangku kepentingan atau stakeholders menggambarkan mimpi 
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mereka tentang sekolah. Dengan membandingkan aset dan input 
yang diperlukan untuk sekolah impian mereka, kelompok mampu 
mengidentifi kasi kekurangan dan mengembangkan rencana untuk 
mengisi kesenjangan. Dari ini, kelompok-kelompok sekolah pemantauan 
mampu untuk mempersiapkan rencana tahunan sekolah, dan menuntut 
anggaran yang diperlukan dari pemerintah. 

Program ini memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda. Manfaat yang 
jelas di antaranya telah dihidupkannya kembali sebuah komite manajemen 
sekolah dan keterlibatan orang- tua jauh lebih besar di sekolah. Ada 
hubungan yang lebih kuat antara orangtua dan guru, dan orangtua lebih 
mendukung guru, memahami keterampilan, pengetahuan, dan komitmen 
terhadap pendidikan. Selain itu, ada kesadaran yang jauh lebih besar dari 
hubungan antara membayar pajak dan hak atas pendidikan. 

Berikut adalah kutipan yang menggambarkan keberhasilan itu: 

“...Kami membayar pajak kepada pemerintah, kami juga membayar 
pajak tambahan dengan membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi 
pemerintah tidak peduli hak kami untuk pendidikan,... Kami 
tidak ingin banyak, tapi pemerintah tidak memenuhi persyaratan 
dasar kita... pemerintah harus menekankan, memfasilitasi, dan 
menjamin pendidikan dasar untuk semua... “6

LEMBAR BANTU BELAJAR 3.2

AUDIT SOSIAL MULTISTAKEHOLDER
PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH

Apa itu Audit Sosial Multistakeholders (ASM)?

Audit Sosial Multistakeholders (ASM) adalah sebuah metode audit sosial 
yang dikembangkan oleh PATTIRO. Metode audit sosial multistakeholders 
(pemangku kepentingan multipihak) ini merupakan pengembangan dari 
tiga metode monitoring partisipatif yang telah digunakan di berbagai 
negara. Berikut metode monitoring partisipatif yang menjadi dasar ASM:

6 Right to Education Project: http://www.right-to-education.org/node/23, tulisan 
telah diterjemahkan dan disunting untuk penerbitan modul ini.
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a. Metode audit sosial konvensional yang dikembangkan di India dan 
telah direplikasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. 

b. Kerangka monitoring integritas dan akuntabilitas yang diciptakan 
dan digunakan oleh Global Integrity di Amerika.

c. Analisis rantai nilai (value chain) yang dikembangkan oleh Bank Dunia 
(Edgardo Campos dan Sanjay Pradhan, Many Faces of Corruption, 
World Bank, 2006). Analisis rantai nilai ini adalah metode umum 
untuk mendiagnosis korupsi yang terjadi berdasar penelusuran dari 
proses-proses bisnis yang ada pada sebuah kegiatan proyek.

ASM memfasilitasi ketiga stakeholders (masyarakat, penyedia layanan/
service provider, dan pemerintah) untuk dapat berdialog secara setara. 
Bukan satu pihak menilai, satu pihak bertahan.

Apa Tujuan ASM?

Berikut tujuan dari ASM:
• Mengembangkan instrumen penilaian sistemik atas pelaksanaan 

program-program bantuan sosial pemerintah.
• Mengidentifi kasi persoalan-persoalan dalam pelaksanaan program-

program bantuan sosial pemerintah.
• Mengidentifi kasi di titik mana terjadi kebocoran atau kesalahan 

pelaksanaan belanja anggaran pada program-program bantuan sosial 
pemerintah, terutama pada aspek kebijakan, aspek informasi, dan 
pelaksanaannya.

Bagaimana ASM Dilakukan?

ASM dilakukan melalui sebuah focus group discussion (FGD) atau perte-
muan pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat, penyedia 
layanan, dan pemerintah. Dalam pertemuan ini dilakukan proses berikut:

• Eksplorasi atas fakta, yaitu meminta peserta FGD untuk mengemu-
kakan fakta tentang pelaksanaan program bantuan sosial seperti 
bantuan pupuk, beras miskin (raskin), dan biaya operasional sekolah 
(BOS). Setiap isu dilakukan dalam FGD yang berbeda. Fakta adalah 
hal yang dialami, dilihat, dan didengar oleh peserta. Sebuah daftar 
panjang atas fakta ini disusun dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kunci yang sesuai untuk setiap komponen penilaian.
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• Konsensus atas fakta. Pada tahap ini peserta diajak untuk melakukan 
verifi kasi atas fakta tadi, memilah mana fakta yang keberadaannya 
diterima/diakui oleh peserta, dan mana yang bukan. Fakta yang 
keberadaanya dapat diterima oleh seluruh peserta akan dimasukkan 
sebagai fakta yang masuk ke daftar tersortir (short listed).

• Deklarasi fakta. Setelah disepakati fakta mana saja yang masuk dalam 
short listed, selanjutnya seluruh peserta membuat kesepakatan 
bersama terhadap fakta tadi.

• Scoring atau penilaian, yakni pemberian skor pada fakta itu dengan 
skala 1-4. Angka 1 berarti tidak ideal, angka 2 berarti kurang ideal, 
angka 3 berarti hampir ideal, dan angka 4 berarti ideal.

Kerangka Integritas dan Akuntabilitas yang Digunakan dalam ASM

Sistem integritas dan akuntabilitas mencakup dua hal utama, yakni aspek 
peraturan dan aspek pelaksanaan. Dalam ASM, aspek peraturan yang 
diukur adalah eksistensi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun 
daerah. Sedangkan aspek pelaksanaan yang diukur adalah dari efektivitas 
pelayanan dan akses masyarakat.
• Eksistensi Kebijakan
 Eksistensi kebijakan meliputi ada atau tidak adanya kebijakan yang 

mengatur, kejelasan pengaturan, serta sejauh mana kebijakan itu 
mengatur pola transfer, distribusi dari pusat ke daerah, pelaporan, 
dan mekanisme komplain. 

• Efektivitas Pelaksanaan
 Mengukur dan mengidentifi kasi kemampuan pelaksanaan dalam 

menerapkan peraturan yang ada yang telah dibuat oleh pemerintah 
dan dijadikan sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan. Aspek ini 
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan penyedia layanan dalam 
menjalankan program pemerintah.

• Akses Masyarakat
 Akses masyarakat di sini lebih ditekankan untuk mengukur akses 

informasi, sejauh mana masyarakat mengetahui program bantuan 
sosial, seberapa mudah masyarakat mendapatkan informasinya, dan 
apakah ada unit pengaduan.7

7 Muchammad Fahazza dan Ilham Cendekia, Tool Audit Sosial Multi Stakeholder, 
PATTIRO, 2012.
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Keberhasilan Paska ASM di Beberapa Daerah

Tool atau instrumen ASM yang telah diterapkan PATTIRO di 10 daerah 
(Aceh, Jeneponto, Papua, Lombok Barat, Semarang, Bandung Barat, 
Serang, Pekalongan, Solo, dan Gresik) untuk program bantuan pemerintah 
(raskin, pupuk bersubsidi, dan BOS), menghasilkan beberapa temuan yang 
telah ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di daerah, antara lain:

• DPRD Kabupaten Jeneponto dan satuan kerja raskin telah memper-
ketat pengawasan pendistribusian raskin.

• Kepala desa di Kabupaten Jeneponto menyediakan kartu penerima 
raskin untuk menghindari pendistribusian raskin yang kurang tepat 
sasaran.

• Satuan kerja raskin meningkatkan sosialisasi pedoman umum raskin 
di beberapa wilayah di Kota Semarang.

• Di Kota Serang, Dinas Pertanian, Gapoktan, dan pengecer pupuk 
mendesain sistem bayar panen untuk membayar pupuk bersubsidi 
yang telah digunakan dengan prinsip tidak memberatkan petani.

• Di Kabupaten Jeneponto, Komite Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
(KP3) membentuk unit mekanisme komplain untuk penanganan 
distribusi pupuk agar tepat sasaran.

LEMBAR BANTU BELAJAR 3.3

Woman Report Card: Penilaian Perempuan 
terhadap Pelayanan Publik Pemerintah

Apa itu Woman Report Card (WRC)?

Woman Report Card (WRC) atau kartu penilaian perempuan dikembang-
kan oleh PATTIRO pada tahun 2009. WRC merupakan pengembangan 
metode Citizen Report Card (CRC) atau kartu penilaian warga yang telah 
dikembangkan sebelumnya di Bangalore, India. WRC merupakan salah 
satu bentuk pengawasan dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan 
publik yang disediakan oleh pemerintah. 

WRC dapat diadopsi sebagai metode untuk mengetahui aspirasi dan 
kebutuhan perempuan, yang biasanya tidak pernah dilibatkan dalam 
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proses perencanaan, baik di tingkat desa maupun kabupaten. WRC 
sangat berguna untuk mengetahui ketersediaan pelayanan dasar 
yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya perempuan, dan juga 
ketersediaan alokasi anggaran dari pemerintah untuk pelayanan publik. 
WRC sebagai sebuah instrumen diharapkan mampu menjaring suara 
perempuan dan mendorong aksi kolektif untuk memperbaiki pelayanan 
publik.

WRC pertama kali dilakukan di empat kabupaten, yaitu Semarang, 
Pekalongan, Boyolali, dan Kendal. 

Apa tujuan WRC?

Berikut tujuan besar WRC:
• Agregasi atau menghimpun aspirasi dan kebutuhan kelompok 

perempuan.
• Membandingkan antara bagaimana harapan kelompok perempuan 

terhadap pelayanan publik dan bagaimana praktik penyeleng-
garaannya.

Apa saja Indikator Penilaian dalam WRC?

Sebelum melakukan WRC, perlu disepakati terlebih dahulu apa saja 
informasi yang ingin didapatkan dalam WRC, dan apa saja indikator 
penilaiannya. Indikator penilaian perlu disepakati sejak awal agar pada 
saat penyusunan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang disusun sesuai 
dengan indikator penilaian. Berikut tabel yang memuat contoh indikator 
penilaian dari WRC:
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Sumber: Fitria Muslih, dkk, Laporan Hasil WRC Kabupaten Kendal, PATTIRO, 2009.

Apa Saja Tahapan Dalam Melakukan WRC?

WRC didesain sebagai metode survei partisipatif yang melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan termasuk pengambil kebijakan. Seperti halnya 
metode survei yang lain, tahapan WRC cukup panjang dan memerlukan 
waktu kurang lebih 4-5 bulan. Berikut adalah tahapan WRC yang 
dilakukan berdasarkan pengalaman di empat kabupaten (Pekalongan, 
Semarang, Kendal, Boyolali):

1. FGD warga dan FGD stakeholder di tingkat kabupaten

 FGD dilakukan untuk menentukan jasa layanan apa yang akan 
disurvei atau dinilai dalam WRC. 

2. Menyusun instrumen (metodologi dan kuesioner)
 Penyusunan instrumen terdiri dari penetapan jumlah sampel, 

metode yang digunakan dalam pengambilan sampel, dan menyusun 
kuesioner.

Indikator

Cakupan pelayanan

Masalah dalam 
pelayanan

Tarif/biaya

Kebutuhan prioritas 
perempuan

Ketersediaan alokasi 
anggaran

No

1

2

3

4

5

Rincian Informasi

Ketersediaan pelayanan yang disediakan • 
oleh pemerintah.
Akses perempuan terhadap pelayanan.• 

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan • 
pelayanan publik.
Pengaduan masalah.• 
Penyelesaian masalah/mekanisme • 
komplain.

Memberatkan/  dak.• 
Kepas  an jumlah pungutan.• 

Apa saja kebutuhan prioritas perempuan • 
yang harus dipenuhi oleh pemerintah dari 
sektor yang disurvey.

Berapa anggaran yang telah dialokasikan • 
oleh pemerintah untuk sektor  pelayanan 
publik yang disurvey.
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3. Konsultasi publik kuesioner
 Kuesioner yang telah disusun, dikonsultasikan kepada publik dengan 

mengundang pemangku kepentingan dari masyarakat, SKPD, dan 
DPRD.

4. Rekrutmen dan pelatihan enumerator.
 Untuk membantu pelaksanaan survei, direkrut 5-10 orang enumerator 

dari masyarakat. Enumerator yang akan turun ke lapangan diberikan 
pelatihan untuk lebih memahami substansi dari pertanyaan-
pertanyaan yang ada dalam kuesioner, teknik wawancara, dan cara 
memilih responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

5. Uji coba kuesioner
 Pada saat pelatihan enumerator, dilakukan uji coba kuesioner oleh 

enumerator dengan memilih sampel secara acak 1-3 orang. Uji 
coba kuesioner dilakukan untuk melihat apakah ada pertanyaan-
pertanyaan yang sulit dipahami oleh responden dan berapa lama 
waktu yang diperlukan untuk wawancara satu kuesioner. Ketika 
dalam ujicoba kuesioner, tim peneliti dapat mengubah pertanyaan 
dengan menggunakan kalimat yang lebih mudah dipahami oleh 
responden.

6. Pengumpulan data lapangan atau pelaksanaan survei
 Pengumpulan data lapangan atau wawancara oleh enumerator 

dilakukan selama dua pekan. Dalam waktu yang sama, dilakukan 
juga verifi kasi data kuesioner oleh tim peneliti untuk memastikan 
semua kuesioner yang telah diserahkan oleh enumerator telah 
lengkap. Jika dianggap perlu, lakukan spot check secara acak dengan 
cara menelepon responden untuk mengecek kebenaran bahwa ia 
telah diwawancara. Hal ini untuk menghindari pemalsuan pengisian 
kuesioner.

7. Pengolahan dan analisis data
 Setelah semua data terkumpul, tim peneliti memasukkan (input) data 

dan mengolahnya. Memasukkan data statistik dapat menggunakan 
program SPSS, tidak disarankan menggnakan excel karena tingkat 
kesalahan input akan sangat tinggi. Data diolah berdasarkan indikator 
penilaian yang disepakati sebelumnya sesuai instrumen WRC.

8. Penyusunan laporan
 Setelah semua data terkumpul dan diolah, disusun laporan hasil WRC 

yang dapat menggambarkan situasi pelayanan publik berdasarkan 
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persepsi penilaian perempuan. Laporan diserahkan kepada SKPD 
terkait untuk ditindaklanjuti.

9. Diseminasi hasil WRC
 Diseminasi hasil WRC dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti 

seminar, kertas kebijakan (policy brief), atau bertemu satu per satu 
(roadshow) dengan para pengambil kebijakan untuk menyampaikan 
hasil WRC.

10.  Advokasi hasil WRC
 Hasil WRC digunakan sebagai amunisi dalam melakukan advokasi 

berdasarkan bukti (evidence based). Kebutuhan-kebutuhan 
perempuan yang telah diidentifi kasi di survei WRC ditindaklanjuti 
agar diakomodasi dalam APBD. Hasil WRC dapat menjadi acuan 
SKPD dalam menyusun Renja SKPD.

PAKAR Kendal Advokasi Dana Posyandu Berbekal Hasil WRC 

Di Kendal, WRC telah dilakukan oleh Pusat Advokasi dan Kajian Anggaran 
Rakyat (PAKAR), sebuah jaringan organsasi perempuan di Kabupaten Kendal 
bekerja sama dengan PATTIRO Kendal. Mereka mensurvei sekitar 16 jenis 
pelayanan publik di empat sektor yang disediakan oleh pemerintah, yakni: 
pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ketenagakerjaan. Khusus di sektor 
kesehatan, WRC menilai pelayanan di puskesmas, puskesmas pembantu, 
persalinan, pelayanan KB, dan posyandu.

PAKAR dan PATTRO Kendal kemudian memilih mengadvokasi pelayanan 
posyandu untuk menindaklanju   hasil WRC. Advokasi posyandu dilakukan 
karena survei WRC menemukan masih lemahnya komitmen pemerintah 
daerah melaksanakan pelayanan posyandu yang merupakan pelayanan 
terdekat dengan masyarakat. Hal ini dibuk  kan dengan hasil analisis 
ketersediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung kerja pelayanan 
posyandu, seper    dak adanya bantuan dan insen  f untuk mendukung kerja 
kader Posyandu, sehingga berimbas pada sarana dan prasarana posyandu 
yang kurang, insen  f bagi kader-kader posyandu  dak ada, serta anggaran 
untuk pelayanan perbaikan gizi balita dan ibu hamil yang sedikit. 

PAKAR menyusun kertas posisi mengenai revitalisasi posyandu dan men-
diseminasikannya ke media untuk membangun opini dan dukungan publik. 
Mereka juga melakukan pertemuan atau audiensi dengan beberapa anggota 
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DPRD, SKPD, dan bupa   terpilih. Selain itu, mereka melakukan analisis APBD 
dengan menyoro   ke  mpangan anggaran terutama membandingkan dana 
perjalanan dinas dan biaya makan minum pegawai. Mereka mendorong 
realokasi anggaran dengan meminta pengurangan biaya makan minum 
pegawai dan biaya perjalanan dinas untuk direalokasi ke posyandu. Mereka 
meminta pemerintah untuk menyediakan dana insen  f bagi kader-kader 
posyandu dan meyediakan tambahan dana untuk kasus-kasus gizi buruk. 
Hasil advokasi belum dapat dilihat, akan tetapi proses yang dilakukan oleh 
PAKAR untuk menindaklanju   hasil WRC menjadi point pen  ng. 

LEMBAR BANTU BELAJAR 3.4

PIMA CARD HAKIKAZI CATALYST DARI TANZANIA

Apa itu PIMA Card?

Pada tahun 2003, International Budget Project atau sekarang bernama 
International Budget Partnership (IBP) mengadakan konferensi 
internasional di Meksiko yang dihadiri 40 organisasi dari seluruh dunia. 
Saat konferensi, sebuah organisasi dari India, Public Aff airs Centre, 
mempresentasikan metode citizen report card (CRC) sebagai metode 
yang digunakan oleh warga untuk menilai pelayanan publik.

Terinspirasi oleh CRC, sebuah organisasi dari Tanzania, yaitu Hakikazi 
Catalyst mengadaptasinya menjadi format yang lebih sederhana dan 
diberi nama PIMA Card atau Kartu PIMA. PIMA sendiri merupakan kata 
dari bahasa Swahili (Tanzania) yang berarti “mengukur”.

Berbeda dengan CRC, PIMA Card Hakikazi adalah sebuah alat evaluasi 
yang sederhana dan fl eksibel, yakni alat yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengumpulkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang 
masukan (input): berupa dana apa saja yang diterima masyarakat itu; 
keluaran (output): mengenai bagaimana penggunaan dana itu; hasil 
(outcome): mengenai bagaimana pengaruh proyek terhadap masyarakat 
itu. Ketiga hal itu dilihat dari sisi belanja pemerintah untuk strategi 
pemberantasan kemiskinan.”
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Metodologi

Pelaksanaan PIMA Card meliputi delapan langkah, yaitu:

Langkah 1: Kabupaten-tingkat dasar (level groundwork)
Hakikazi memilih desa untuk diikutkan dalam latihan, di mana di desa 
itu sebelumnya telah dibentuk kelompok-kelompok warga. Mereka 
mengadakan sebuah workshop di tingkat desa untuk mobilisasi pemangku 
kepentingan, menjelaskan pemantauan anggaran dan pelaksanaan PIMA 
Card. Peserta workshop mencakup pemimpin pemerintahan tingkat 
desa, pejabat di tingkat kabupaten (perencanaan, pertanian, sumber 
daya alam, pendidikan, kesehatan, dan departemen pengembangan 
masyarakat), anggota dewan distrik, organisasi masyarakat sipil, dan 
perwakilan masyarakat. Selama pertemuan ini, dilakukan pendekatan 
kepada pejabat setempat untuk menyediakan informasi mengenai 
perencanaan dan penganggaran, perencanaan per kuartal reguler yang 
disepakati dalam sebuah format. Jika kesepakatan tercapai, informasi ini 
akan disebarluaskan kepada masyarakat yang berpartisipasi.

Langkah 2: Mengembangkan keterampilan (skill building)
Hakikazi mengadakan workshop untuk melatih warga masyarakat yang 
berasal dari kelompok komunitas untuk memimpin proses PIMA Card. 
Masyarakat diberikan keterampilan untuk mengumpulkan informasi 
yang ada di masyarakat, menganalisis anggaran pemerintah, dan 
menyampaikan hasilnya kepada pengambil keputusan. 

Langkah 3: Komunitas-tingkat bawah
Selanjutnya, Hakikazi mengadakan debat publik tentang MKUKUTA 
atau Strategi Nasional untuk Pertumbuhan dan Penanggulangan 
Kemiskinan (National Strategy for Growth and Reduction of Poverty). 
Debat publik bertujuan agar masyarakat memahami MKUKUTA dan 
strategi monitoring, serta masyarakat dapat memberikan umpan balik 
tentang strategi penanggulangan kemiskinan. Dalam debat publik ini, 
masyarakat membahas penyebab kemiskinan, strategi MKUKUTA, 
sasaran, indikator, dan tujuan pemantauan anggaran, terutama metode 
PIMA Card. Setelah diskusi dalam kelompok kecil, anggota masyarakat 
memilih dua dari sektor MKUKUTA yang ingin mereka pantau, yaitu 
pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, atau air. 
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Langkah 4: Membuat desain PIMA Card desa
Pemantauan menggunakan PIMA Card dilakukan untuk mengum-
pulkan informasi yang ada di tingkat desa, baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif, yang meliputi:

• Berapa banyak dana yang telah diterima di masyarakat untuk kegiatan 
sektor (misalnya pertanian, pendidikan) dalam 12 bulan terakhir 
(input)?

• Berapa banyak kegiatan di masyarakat yang telah diselesaikan dalam 
12 bulan terakhir (output)?

• Apa saja pengeluaran-pengeluaran aktual pada pelaksanaan kegiatan 
itu?

• Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dengan hasil kegiatan?
• Apa saja isu-isu prioritas lain yang ada di masyarakat berdasarkan 

peringkat terpenting?

Berikut tiga contoh Kartu PIMA yang disajikan dalam bentuk tabel 
berikut:

Tabel 3.3
Contoh PIMA Card A Desa – Anggaran Pengembangan Desa

Sumber: Vivek Ramkumar, Uang Kami, Tanggungjawab Kami
(Edisi Bahasa Indonesia), IBP, 2009.

Untuk kartu contoh Tabel 3.3 di atas, instruksinya adalah:
• Anggaran yang dimonitor adalah anggaran desa.
• Sumber dana harus jelas apakah dari pemerintah, sumbangan 

masyarakat, swasta, atau organisasi.

Item Anggaran 
Pembangunan

1.

2.

3.

Jumlah 
dianggarkan

Sumber 
dana

Belanja 
aktual

Apakah belanja 
menghasilkan 
keuntungan yang 
diinginkan?

Pertanian dan Pasar
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• Jumlah aktual yang dihabiskan harus dinyatakan. Di Tanzania ini, dica-
tat di bank desa dan catatan akuntansi yang disimpan pemerintah desa.

• Terakhir, apa usaha yang dihasilkan dari anggaran itu dan apa keun-
tungan desa dari usaha dimaksud. Informasi ini harus didasarkan 
verifi kasi lokasi proyek.

Selanjutnya, PIMA Card juga mengembangkan PIMA Card Desa untuk 
mengumpulkan informasi tentang kualitas belanja di sektor pertanian 
dan pemasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.4

PIMA Card Desa tentang Kualitas Belanja 
di Sektor Pertanian dan Pemasaran

Sumber: Vivek Ramkumar, Uang Kami, Tanggungjawab Kami
(Edisi Bahasa Indonesia), IBP, 2009.

Untuk mengisi kartu seperti pada Tabel 3.4, Hakikazi memberi instruksi 
sebagai berikut:

• Pikirkan dan catat semua pelayanan di bidang pertanian (misalnya: 
pelatihan pertanian) yang Anda peroleh dalam 12 bulan terakhir.

• Apabila tidak pernah ada pelayanan yang didapatkan dari pemerintah, 
isi di kolom “Tidak menerima”.

B1

• Manajemen Hama
• Bibit yang lebih baik
• Konservasi tanah
• Asosiasi Pendukung 

petani
• Teknik irigasi
• Pemrosesan panen
Dsb.

Pelayanan Tambahan

Apa jenis sarana tambahan yang diberikan pada 
desa Anda tahun lalu dan bagaimana kepuasan 
anda terhadap layanan tersebut?

Tidak menerima      Buruk      Memuaskan      Baik
   

Pertanian dan Pasar
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• Jika pernah menerima suatu pelayanan, seperti dalam daftar di 
atas, diskusikan dan buat kesepakatan apakah pelayanannya buruk, 
memuaskan, atau baik.

Kedua kartu di atas diterapkan di tingkat desa. Kartu selanjutnya 
diterapkan di tingkat kabupaten dan diisi oleh staf pemerintah. Kartu ini 
lebih merupakan evaluasi diri atas kinerja pemerintah lokal. Nantinya 
hasil evaluasi diri ini dicocokkan dengan apa yang dilaporkan oleh 
masyarakat dalam kartu pertama dan kedua.

Langkah 5: Membuat desain PIMA Card di tingkat kabupaten 
PIMA Card di tingkat kabupaten disebut kartu evaluasi kabupaten dan 
diisi oleh pejabat pemerintah di tingkat kabupaten. Hakikazi mendesain 
evaluasi diri untuk setiap sektor yang dipilih masyarakat. Misalnya, 
petugas pertanian kabupaten harus menyelesaikan evaluasi diri untuk 
pertanian sektor (lihat Tabel 3.5). Pertanyaan-pertanyaan dalam kartu 
evaluasi diri harus mencerminkan pertanyaan yang diajukan oleh 
pemantau desa di tingkat masyarakat. Misalnya, kartu harus bertanya 
tentang kegiatan MKUKUTA yang dibiayai dalam anggaran, sumber 
dana, pengeluaran yang sebenarnya, dan dampak dari kegiatan.
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Tabel 3.5

Contoh Abstrak Kartu Evaluasi Kabupaten

 Sumber: Vivek Ramkumar, Uang Kami, Tanggungjawab Kami
(Edisi Bahasa Indonesia), IBP, 2009.

Pertanian dan Pasar

Produksi Panen

Jumlah panen yang dijual
Berapa jumlah panen yang dijual yang dihasilkan di distrik 
masing-masing dalam 3 tahun terakhir

 Tahun panen   2009   2010   2011

 __________ ______ ______ ______

Alasan peningkatan atau penurunan:   

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Pertanyaan Umum

Berdasarkan urutannya dari yang terpen  ng, sebutkan 5 
masalah utama yang menghambat panen dan produksi hewan 
ternak di distrik Anda

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Pelayanan Tambahan

Pada tahun anggaran sebelumnya (2011), masyarakat mana 
saja yang mendapatkan pela  han, informasi dan perbekalan 
tentang aspek-aspek pertanian berikut ini:
Manajemen hama ..............................................................
Bibit yang lebih baik ..............................................................
Pengolahan tanah ..............................................................
Dll. 

A

A1

B

B1

C

C1
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Langkah 6: Pengumpulan Informasi dengan PIMA Card
Pengmpulan informasi di tingkat desa umumnya memerlukan waktu  dua 
minggu. Hakikazi dan fasilitatornya memulai dengan melatih tim pemantau 
desa tentang cara mengumpulkan data dan informasi dengan PIMA Card, 
jika diperlukan PIMA Card akan direvisi setelah dilakukan pengujian di 
lapangan. Tim pemantau desa mengumpulkan informasi tentang alokasi 
yang diterima kabupaten dan belanja di tingkat masyarakat.
Pengumpulan informasi di tingkat desa umumnya memerlukan waktu 
sekitar dua minggu. Hakikazi dan fasilitatornya sebelumnya melatih 
tim pemantau desa tentang bagaimana mengumpulkan data dan 
informasi dengan PIMA Card. Bahkan, jika diperlukan PIMA Card akan 
direvisi setelah dilakukan pengujian di lapangan. Tim pemantau desa 
mengumpulkan informasi tentang alokasi yang diterima kabupaten dan 
belanja di tingkat masyarakat.

Langkah 7: Analisis anggaran
Hakikazi melakukan analisis anggaran kabupaten untuk mengiden-
tifi kasi anggaran-anggaran yang dialokasikan pada sektor-sektor yang 
dipantau oleh masyarakat. Analisis anggaran meliputi:
• Analisa belanja rutin, yaitu anggaran operasional dan belanja pemba-

ngunan untuk sektor-sektor terpilih yang dipantau.
• Apa kegiatan MKUKUTA untuk sektor terpilih yang dimasukkan 

dalam belanja tadi?
• Apa kegiatan MKUKUTA yang tidak masuk dalam anggaran belanja?
Hakikazi membandingkan hasil-hasil analisis anggaran dengan hasil-
hasil temuan PIMA Card yang diisi oleh pejabat kabupaten melalui eva-
luasi diri dan yang diisi oleh masyarakat.

Langkah 8: Umpan balik dan analisis
Hasil kajian PIMA Card disusun dalam sebuah laporan yang mengga-
bungkan informasi dari kabupaten dan masyarakat. Laporan ini dibagikan 
kepada masyarakat, (dimana pemerintah desa bisa menindaklanjutinya) 
dan pemerintah kabupaten. Hakikazi bekerja sama dengan organisasi 
masyarakat sipil lain, menggunakan hasil PIMA Card ini untuk mempe-
ngaruhi pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan agar berpihak 
kepada masyarakat miskin.8

8 Vivek Ramkumar, Our Money Our Responsibility, IBP, 2008, tulisan telah disunting 
untuk penerbitan modul ini.
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LEMBAR BANTU BELAJAR 3.5

CHECK MY SCHOOL DI FILIPINA

Apa itu Check My School? 

Check My School (CMS) atau Periksa Sekolahku adalah program 
monitoring partisipatif yang menggabungkan penggunaan teknologi 
digital dan mobilisasi masyarakat untuk menyediakan akses informasi 
yang mudah, menyediakan platform (mimbar) untuk mengirimkan 
umpan balik melalui cara online (terhubung dengan internet) dan offl  ine 
(tidak terhubung dengan internet), dan membantu menyelesaikan 
masalah pendidikan.

Program ini dimulai Januari 2011 di Filipina, sebagai sebuah wahana 
interaktif yang memungkinkan warga negara – terutama administrator 
sekolah, orangtua dan murid – untuk menyampaikan keluhan mereka 
kepada pemerintah (misalnya ketika guru sering bolos, buku ajar tidak 
ada, bangunan rusak, dan masalah-masalah lain di bidang pendidikan).

Online Platform: Website (Situs Web)

Situs Checkmyschool.org adalah peta interaktif mengenai informasi 
pendidikan dasar. Peta interaktif ini memberitahu kita tentang kondisi 
pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada sekolah-sekolah umum. 
Informasi yang tersedia di situs ini termasuk anggaran sekolah, 
pendaftaran, pengajaran, mebel, buku, ruang kelas, toilet, peringkat 
tes prestasi, dan lain-lain. Situs ini memungkinkan pengguna untuk 
memberikan informasi tentang sekolah mereka, mengirim foto, berbagi 
opini (comments share), video, dan memfasilitasi interaksi antar 
pengguna.

Checkmyschool.org juga menggunakan media sosial seperti facebook 
dan twitter untuk memberikan informasi dan umpan balik. Juga 
menggunakan fi tur SMS untuk mengirimkan umpan balik. 

Offl ine Platform: Mobilisasi Masyarakat

Selain menggunakan platform online, Checkmyschool.org juga melaku-
kan pendekatan mobilisasi masyarakat dan pemangku kepentingan seko-
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lah: orangtua, guru, siswa, dan anggota masyarakat lainnya untuk menjadi 
relawan dalam pemantauan dan menanggapi permasalahan sekolah. Cara 
ini menghubungkan kelompok masyarakat yang berbeda dari berbagai 
macam kelompok masyarakat, seperti organisasi non-pemerintah, lembaga 
pendidikan, perusahaan swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk 
terlibat dan bekerja sama membantu mengatasi dan mengidentifi kasi 
masalah sekolah.

Bagaimana Pelaksanaan Check My School?

• Akses informasi 
 Relawan CMS dengan pengawasan dan bimbingan dari Infomediary 

meminta kepada sekolah data resmi mengenai fasilitas sekolah dan 
sumber daya yang dimiliki sekolah, seperti jumlah siswa, guru, ruang 
kelas, kursi, perpustakaan, buku-buku yang tersedia, dan lain-lain. 
Selanjutnya relawan akan memvalidasi data resmi dari departemen 
atau Dinas Pendidikan melalui penghitungan manual dan inspeksi 
fasilitas sekolah dan sumber daya. 

• Kirim umpan balik secara online
 Data-data yang telah divalidasi dikirimkan secara online melalui situs 

CMS.
• Mengatasi masalah
 Sampaikan masalah dengan cara berkomunikasi dengan kantor yang 

tepat, seperti Dinas Pendidkan, dewan sekolah setempat, anggota 
parlemen atau pemangku kepentingan pendidikan lainnya yang 
dapat membantu menyelesaikan masalah.9 

Saat ini tidak kurang dari 8.687 sekolah dari 44.000 sekolah di Filipina 
telah masuk dalam peta Check My School dan tidak kurang dari 38 juta 
data telah diarsipkan. Program ini mengandalkan media sosial seperti 
facebook dan twitter – dengan keberhasilan mencapai 1 juta facebookers 
dalam tahun pertama. Media sosial ini berperan penting untuk menelusuri 
apakah masalah-masalah yang dilaporkan sudah diatasi atau belum.

Kondisi yang melatari program ini adalah program Text Book Count 
(hitung buku pelajaran). Di Filipina, 25 juta dolar AS dihabiskan tiap 
tahun untuk pembelian buku pelajaran. Program Text Book Count 

9 www.checkmyschool.org, disunting untuk keperluan penerbitan modul ini.
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diadakan untuk memastikan buku-buku itu sampai di tiap sekolah. 
Pramuka dan komunitas lokal dilibatkan untuk melakukan monitoring. 
Program lain yang melatarbelakangi adalah School Watch. Program ini 
juga memantau dana 25 juta dolar AS yang dihabiskan tiap tahun untuk 
penyediaan mebel di sekolah-sekolah.

Kedua program itu berjalan secara terpisah. Check My School merupakan 
upaya untuk mempersatukan kedua program tadi, dengan tujuan 
terciptanya satu sistem yang komprehensif untuk memindai (scanning) 
kondisi sistem sekolah di seluruh negeri.

Perlu dicatat di sini, Departemen Pendidikan Filipina bersifat sangat 
sentralistis dan berwenang penuh untuk segala urusan sekolah di seluruh 
negeri. Check My School berupaya memastikan departemen ini mampu 
merespons semua keluhan dari pelosok negeri.

Salah satu kunci sukses, bahkan sangat pen ting, adalah dukungan dari 
pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Filipina. Departemen 
ini bersedia menandatangani MOU dengan Affi  liated Networks of Social 
Accountability (ANSA) sebagai pengelola CMS. 

Tiga tabel berikut merupakan contoh pemeriksaan/pengecekan keterse-
diaan aspek-aspek yang mendukung pelayanan publik di sektor pendidi-
kan, kesehatan, dan infrastruktur: 

Tabel 3.6

Aspek

• Buku tersedia cukup di sekolah 

• Distribusi buku lancar tanpa 
hambatan/penundaan

• Buku  dak harus membeli

No

1

2

3

dst

Ya

√

√

Tidak

√

Objek

Buku

Cheklist
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Contoh Bidang Pendidikan 

Tabel 3.7 

Matriks Bidang Kesehatan (contoh)

Tabel 3.8

Matriks Bidang Infrastruktur (contoh)

Aspek

1. Obat tersedia cukup di puskes-
mas /  dak pernah kekurangan

2. Obat tersedia gra  s

No

1

2

3

dst

Ya

√

Tidak

√

Objek

Obat

Cheklist

Aspek

1. Jalan rusak selalu diperbaik cepat 

2. Kualitas jalan baik / sesuai SPM 
(standar pelayanan minimum)

No

1

2

3

dst

Ya

√

Tidak

√

Objek

Obat

Cheklist
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LEMBAR BANTU BELAJAR 3.6

PENGAWASAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA 
PEMERINTAH

Apakah Proses Pengadaan Barang dan Jasa itu?

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah merupakan seluruh 
pengadaan barang dan jasa yang dibiayai, baik sebagian maupun 
seluruhnya, dari APBD/APBN. PBJ dapat ditempuh melalui dua cara, 
yaitu dengan menggunakan penyedia barang dan jasa (pihak ketiga) 
atau dengan cara swakelola. Pengadaan dengan menunjuk penyedia 
barang dan jasa berarti bahwa pekerjaan itu diserahkan kepada pihak 
ketiga. Dengan kata lain akan terjadi pemilihan dalam proses ini. PBJ 
pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden RI No. 
35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden 
No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

PBJ di daerah merupakan bagian dari pelaksanaan APBD. Pengawasan 
pada proses PBJ menjadi salah satu bentuk pilihan pengawasan yang bisa 
dilakukan oleh masyarakat. Tidak banyak masyarakat atau kelompok 
masyarakat yang melakukan pengawasan seluruh proses PBJ. Selain 
prosesnya tertutup, proses PBJ sarat dengan kepentingan politik.

Mengapa Perlu Melakukan Pengawasan PBJ?

Pelaksanaan PBJ pemerintah perlu diawasi, karena PBJ telah diatur dalam 
peraturan presiden yang bersifat mengikat, atau dengan kata lain harus 
mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam banyak kasus, 
sering kita jumpai permasalahan-permasalahan yang muncul seputar 
PBJ, mulai dari penggelembungan nilai pengadaan, pengaturan penyedia 
barang dan jasa sebelum proses pemilihan dilakukan, barang dan jasa 
yang tidak sesuai dengan spesifi kasi yang seharusnya, dan permasalahan 
lainnya. Pengawasan terhadap keseluruhan proses PBJ secara tepat 
dan berkesinambungan dapat mendorong satuan kerja atau instansi 
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pemerintah pelaksana PBJ bekerja secara akuntabel dan transparan. 
Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 
pelaksanaan PBJ selama ini, akan dapat diminimalkan.

Siapa yang Melakukan Pengawasan?

Sesuai dengan pasal 116 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, instansi 
atau lembaga wajib melakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat 
komitmen (PPK) dan unit layanan pengadaan (ULP) atau pejabat 
pengadaan di lingkungan satuan kerja masing-masing. Selain itu, lembaga 
lain yang memiliki fungsi pengawasan adalah DPRD dan Inspektorat.
Bagaimana Peran CSO?

Masyarakat sipil atau CSO dapat berperan aktif membangun kerangka 
hukum dan kebijakan PJB melalui fungsi konsultasi dan sosialisasi. 
Masyarakat sipil juga dapat memperjuangkan penegakan prinsip-prinsip 
transparansi, akuntablitas, dan partisipasi masyarakat dalam kerangka 
peraturan PBJ. Kemudian masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan 
secara aktif, sehingga bisa mencegah berkembangnya penyimpangan 
dalam pelaksanaan PBJ. Karena memang, untuk meminimalkan terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan PBJ tidaklah cukup menyerahkan 
kepada inisiatif dan peran pemerintah. Di era baru kepemerintahan 
yang baik, masyarakat sipil adalah salah satu pemangku kepentingan, 
yaitu penerima manfaat yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam 
proses pengadaan barang dan jasa. 

Bagaimana Melakukan Pengawasan PBJ?

Pengawasan PBJ dilakukan melalui beberapa tahapan seperti berikut:

Persiapan
Mempelajari peraturan perundangan tentang PBJ yang berlaku. • 
Sebelum memulai proses pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ, • 
sangat perlu untuk mempelajari terlebih dulu tentang aturan PBJ 
pemerintah. Khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat, pemerintah 
telah mengeluarkan Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan 
Provinsi Papua dan Papua Barat.
Menentukan objek atau proyek pengadaan yang mau diawasi. Pilihlah • 
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proyek pengadaan yang terkait dengan pelayanan publik.
Mencari informasi mengenai jadwal pelaksanaan PBJ di instansi yang • 
akan diawasi.

Pelaksanaan
Mengidentifi kasi pengumuman lelang di media massa dan website • 
lembaga pemerintah atau papan pengumuman di unit layanan penga-
daan di pemerintah. Berikut adalah daftar pertanyaan pengecekan yang 
dapat digunakan seperti di tabel berikut:

Tabel 3.9

Sumber: Kemitraan, Panduan Praktis Memantau Pengadaan Barang dan Jasa, 2011.

Mengikuti•  aanwijzing atau penjelasan lelang. Dengan mengikuti acara 
ini, pemantau dapat mengetahui jenis barang yang akan diadakan, 
metode pengadaan, dan peserta tender lain. Berikut daftar pertanyaan 
untuk pemantauan penjelasan lelang seperti di tabel ini:

Ya TidakPertanyaan

Apakah ada pengumuman lelang khusus 
untuk objek/proyek yang akan di awasi?

Apakah pengumuman lelang dilakukan 
tepat waktu?

Apakah ada isi pengumuman lelang 
yang menyesatkan atau informasi yang 
 ak benar

Apakah pengumuman lelang 
diumumkan di website, media, atau 
portal pengadaan nasional?

Apakah jangka waktu pengumuman 
terlalu singkat?

Cataran
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Tabel 3.10
Daftar Pertanyaan Pemantauan Pelaksanaan Aanwijzing PBJ10

Identifi kasi peserta lelang dalam hal susunan pengurus perusahaan • 
mereka. Hal ini berguna untuk mempermudah melihat hubungan 
antara pejabat pengguna anggaran dan kepanitiaannya dengan peserta 
lelang.
Mengecek besaran harga perkiraan sendiri (HPS) atau pagu yang • 
dipubliksikan dibandingkan dengan harga pasar atau dokumen 
pelaksanaan anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD).
Mengecek kualifi kasi, kapasitas, dan kredibilitas pemenang lelang • 
terkait apakah mereka memiliki hubungan dengan panitia lelang 
atau pejabat terkait lainnya. Untuk mengetahui seperti kualifi kasi 

10 Kemitraan, Panduan Praktis Memantau Pengadaan Barang dan Jasa, 2011, disunting 
untuk keperluan penerbitan modul ini.

CataranYa TidakPertanyaan

Apakah dalam pelaksanaan aanwijzing, 
pani  a memberikan paparan lelang 
secara secara jelas, lengkap dan rinci 
kepada seluruh peserta lelang?

Apakah informasi dan deskripsi 
pekerjaan PBJ/lelang diberikan kepada 
kelompok tertentu saja?

Adakah penjelasan kepada seluruh 
peserta lelang tentang perubahan 
rancangan kontrak?

Apakah dalam aanswijzing dijelaskan 
spesifi kasi teknis barang/jasa?

Apakah dalam aanwijzing dijelaskan 
gambar-gambar rancangan proyek?

Apakah ada peserta yang digugurkan 
karena ke  dakhadiran saat pemberian 
penjelasan? 
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pemenang lelang, cara yang paling sederhana adalah dengan mengecek 
alamat kantornya, apakah benar alamat kantornya seperti yang tertera 
dalam dokumen?
Melihat kelengkapan dokumen kontrak, administrasi, dan subtansi • 
kontrak.
Menganalisis realisasi pekerjaan dengan melihat dari ketepatan waktu, • 
kualitas/ spesifi kasinya, dan kuantitasnya. Tahapan ini dilakukan pada 
saat pelaksanaan kegiatan/proyek melalui budget tracking.

BAHAN BACAAN 3.1

SEKILAS PENGETAHUAN 
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah adalah kegiatan pengadaan 
barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang anggarannya 
dibiayai dari APBN atau APBD, sebagian atau seluruhnya. Sementara itu, 
pengguna barang dan jasa adalah: kepala kantor, satuan kerja, pimpinan 
proyek, pimpinan bagian proyek, pengguna anggaran daerah, pejabat 
yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan PBJ di lingkungan unit kerja atau proyek tertentu. 

Dasar Hukum Pengadan Barang dan Jasa

UU No. 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara (pasal 33)• 
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 58)• 
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung • 
Jawab Keuangan Negara
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah• 
Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres No. 54 Tahun • 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. • 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
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Siklus Pengadaan Barang dan Jasa

1. Merencanakan Pengadaan

2. Membentuk Panitia Pengadaan

Pemaketan Pekerjaan

Pejabat pembuat • 
komitmen (PPK) wajib 
memaksimalkan 
penggunaan produksi  
dalam negeri dan 
kesempatan bagi usaha 
kecil/ koperasi
PPK wajib menetapkan • 
paket pengadaan untuk 
usaha kecil/ koperasi
PPK wajib • 
mengumumkan paket 
pekerjaan dan rencana 
pelaksanaan sebelum 
proses pemilihan
PPK dilarang memecah • 
paket untuk meng-
hindari pelelangan

Jadwal Pelaksanaan 
Pekerjaan

PPK wajib membuat • 
jadwal pelaksanaan 
pekerjaan,  yaitu 
dimulai dari  awal 
pengerjaan sampai 
dengan berakhirnya 
pengerjaan,  serta 
waktu serah terima
Pembuatan jadwal • 
harus memperha  kan 
batasan akhir tahun 
anggaran
PPK  wajib mengaloka-• 
sikan waktu yang 
cukup untuk pena-
yangan pengumuman, 
pengambilan doku-
men, dan penyiapan 
dokumen penawaran

Biaya Pengadaan

PPK wajib • 
menyediakan 
biaya untuk 
pelaksanaan PBJ 
Honorarium PPK, • 
pani  a/pejabat/ 
unit layanan 
pengadaan, 
bendaharawan, 
dan staf proyek
Pengumuman PBJ• 
Penggandaan • 
dokumen 
pengadaan dan 
atau dokumen 
prakualifi kasi
Administrasi • 
lainnya

Ketentuan tentang  pembentukan 
paniti a/ pejabat pengadaan

Satu  orang pejabat, jika penga-• 
daan bernilai di bawah Rp50 juta
Tiga orang anggota, jika penga-• 
daan bernilai sampai Rp500 juta 
untuk barang/jasa pemborongan,  
dan bernilai sampai Rp200 juta 
untuk jasa konsultasi
Lima orang anggota, jika penga-• 
daan  bernilai di atas Rp500 juta 
untuk barang/jasa pemborongan, 
dan bernilai  di atas Rp 200 juta 
untuk jasa konsultasi

Ketentuan tentang pembentukan 
paniti a/ pejabat/ unit pengadaan

Persyaratan: 
Pegawai yang memahami tatacara 
pengadaan, subtansi pekerjaan dan 
hukum-hukum perjanjian kontrak.

Yang dilarang duduk sebagai pani  a/ 
pejabat/unit layanan pengadaan:
1. Pejabat pembuat komitmen dan 

bendaharawan
2. Pegawai BPKP, Irjen, Inspektorat 

LPND, Bawasda
3. Pengawas internal BI/BHMN/

BUMN/D
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3. Menetapkan Sistem Pengadaan

a. Metode Pemilihan PBJ adalah sebagai berikut:
1) PBJ pemborongan dilakukan melalui:

Pelelangan umum• 
Pelelangan terbatas• 
Pemilihan langsung• 
Penunjukan langsung• 

2) PBJ jasa konsultasi dilakukan melalui:
Seleksi umum• 
Seleksi terbatas• 
Seleksi langsung• 
Penunjukan langsung• 

3) Swakelola, pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola:
Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan • 
teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersang-
kutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna 
barang dan jasa.
Pekerjaan yang operasional dan pemeliharaannya memerlukan • 
partisipasi masyarakat.
Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau • 
pembiayaanya tidak diminati oleh penyedia barang dan jasa. 
Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/• 
ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh 
penyedia barang dan jasa akan menanggung risiko yang besar.
Penyelenggaraan untuk diklat, kursus, penataran, seminar, • 
lokakarya, atau penyuluhan.
Pekerjaan untuk proyek percontohan (• pilot project) yang 
bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja 
yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa.
Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan • 
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan 
sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga 
ilmiah pemerintah.
Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang • 
dan jasa yang bersangkutan.
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Proses

Pengumuman

Ambil dokumen

Pemasukan dokumen 
kualifi kasi

Penjelasan

Pengambilan dokumen 
penawaran

Pemasukan penawaran

Batas Waktu

Minimal 7 hari kerja

Minimal satu hari sebelum akhir pemasukan 
dokumen

Minimal  ga hari setelah akhir penayangan 
pengumuman

Minimal 7 hari sejak tanggal pengumuman

Satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai 1 
hari setelah penjelasan

Dimulai satu hari setelah penjelasan dan minimal 
7 hari setelah pengumuman

b. Metode Penyampaikan Dokumen Penawaran
Pengadaan barang dan jasa pemborongan, antara lain: metode satu • 
sampul, metode dua sampul, dan metode dua tahap.
Pengadaan barang dan jasa konsultansi, antara lain: metode satu • 
sampul, metode dua sampul, dan metode dua tahap.

c. Metode Evaluasi Penawaran
Pengadaan barang dan jasa pemborongan, antara lain: sistem gugur, • 
sistem gugur, sistem penilaian, biaya selama umur, dan ekonomis.
Pengadaan barang dan jasa konsultansi, antara lain: metode evaluasi • 
kualitas, metode evaluasi kualitas dan biaya.
Metode evaluasi pagu anggaran.• 
Metode evaluasi biaya terendah.• 
Metode penunjukan langsung.• 

d. Jenis Kontrak
Berdasarkan bentuk imbalan, antara lain: lump sum, harga satuan, • 
gabungan lump sum dan harga satuan, terima jadi, dan persentase.
Berdasarkan jangka waktu, antara lain: tahun tunggal dan tahun • 
jamak (multiyears)
Berdasarkan jumlah pengguna antara lain: kontrak pengadaan • 
tunggal dan kontrak pengadaan 

4. Menyusun Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan
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Jadwal Waktu Pelelangan Umum

5. Menyusun Perkiraan Pemilik (Owners’ Estimate)

Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
PPK wajib memiliki HPS yang dihitung secara keahlian dan berdasar-• 
kan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, • 
termasuk rinciannya, dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai 
jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, 
tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.• 
HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai • 
jaminan.

6. Menyusun Dokumen Pengadaan

a. Jenis dokumen pengadaan, antara lain:
Dokumen PBJ pemborongan/jasa lainnya, yakni dokumen pemi-• 
lihan penyedia, dokumen pasca/prakualifi kasi.

Uraian Waktu

Penayangan pengumuman

Penda  aran dan pengambilan dokumen 
sebelum batas akhir pemasukan dokumen 
prakualifi kasi

Batas akhir pemasukan sekurangnya setelah 
akhir penayangan pengumuman prakualifi kasi

Tenggang waktu hari pengumuman 
dengan batas akhir pengambilan dokumen 
prakualifi kasi

Pengambilan dokumen penawaran sebelum 
batas akhir pemasukan penawaran

Anwijsing paling cepat sejak tanggal 
pengumuman

Pemasukan penawaran setelah anwijsing 
minimal

Pasca

7 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

2 hari kerja

Pra

7 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

7 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja
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Dokumen pengadaan jasa konsultasi yakni dokumen pemilihan • 
penyedia, dokumen prakualifi kasi.

b. Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen, antara lain 
peraturan perundangan yang diterapkan, jenis kontrak, sumber dana, 
metode pengadaan, nilai kontrak, dll.

c. Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen, yaitu bahwa dokumen 
pengadaan disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan dan disahkan 
pengguna barang/jasa. Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak 
menimbulkan penafsiran jamak (multitafsir). Jika terjadi perubahan 
(adendum) dokumen, diperkenankan sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melaksanakan kontrak

Berikut tahapan dalam pelaksanaan kontrak:
a. Paling lambat 14 hari sejak tanda tangan kontrak, harus diterbitkan 

surat perintah mulai kerja (SPMK).
b. Mobilisasi paling lambat dilakukan dalam waktu 30 hari. Ruang 

lingkup mobilisasi:
Jasa pemborong: mendatangkan peralatan, mempersiapkan fasilitas • 
kerja, dan mendatangkan pegawai.
Pekerjaan konsultansi: mendatangkan tenaga ahli dan menyiapkan • 
peralatan pendukung.

c. Pemerikasaan bersama, dapat dibentuk panitia penelitian pelaksanaan 
kontrak.

d. Pembayaran uang muka
Adanya permohonan dari PBJ.• 
Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP).• 
Penyedia menyediakan jaminan uang muka minimal sama dengan • 
uang muka yang diterima.
Pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus • 
lunas pada saat prestasi pekerjaan mencapai 100 persen.

e. Pembayaran prestasi
f. Perubahan kegiatan pekerjaan, meliputi:

Menambah/mengurangi volume. • 
Menambah/mengurangi jenis pekerjaan.• 
Mengubah spesifi kasi teknis sesuai kebutuhan lapangan.• 
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Melaksanakan pekerjaan tambahan yang belum tercantum dalam • 
kontrak awal.
Pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 100 persen dari harga • 
kontrak awal.

g. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan dengan pertim-
bangan sebagai berikut:

Adanya pekerjaan tambahan• 
Perubahan desain• 
Keterlambatan yang disebabkan pihak pengguna barang dan jasa• 
Keadaan di luar kendali penyedia barang dan jasa• 
Keadaan darurat (• force majeur)

h. Denda dan ganti rugi
Denda keterlambatan karena kelalaian penyedia barang dan jasa • 
sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai 
kontrak, dan besarnya denda tidak dibatasi. Pengguna berhak 
untuk memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah 
melampaui nilai jaminan pelaksanaan.
Dapat diberikan kompensasi atas keterlambatan pembayaran karena • 
kelalaian pengguna barang dan jasa, dikenakan denda sebesar suku 
bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayarkan.

i. Penyesuaian harga
j. Penghentian dan pemutusan kontrak, hal ini dilakukan jika:

Pekerjaan tidak selesai.• 
Penyedia barang dan jasa cidera janji (ingkar janji).• 
Jika terbukti adanya KKN dalam proses pemilihan penyedia maupun • 
dalam pelaksanaan pekerjaan, maka bagi penyedia barang dan jasa 
dimasukkan dalam daftar hitam selama dua tahun. Sementara bagi 
pengguna/panitia/pejabat pengadaan, dikenakan sanksi sesuai PP 
No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Pemantauan proses lelang merupakan bagian dari penelusuran anggaran. 
Pemantauan lelang dimulai dari proses pengadaan barang dan jasa 
publik sampai dengan realisasi pekerjaan. Sebagaian besar APBN dan 
APBD dibelanjakan dalam bentuk barang dan jasa. Hal ini menjadi 
alasan mengapa perlu pemantauan penelusuran belanja. Meskipun 
pengeluaran pemerintah telah diaudit dan diawasi oleh banyak lembaga 
pengawasan, masih saja banyak terjadi kecurangan dan KKN, terutama 
dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi masyarakat layak tahu dan 
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perlu mengawasi pengeluaran negara dan daerah melalui pengawasan 
atas proses dan pelaksanaan PBJ di daerah masing-masing. 

Beberapa indikasi terjadinya penyimpangan anggaran dalam proses 
lelang dapat dilihat dari:

Spesifi kasi barang mengarah pada merek tertentu.• 
Tidak ada pengumuman lelang secara terbuka di media massa dan • 
internet.
Penetapan pemenang tidak sesuai klasifi kasi.• 
Adanya rekayasa kriteria penilaian pemenang.• 
Penetapan HPS di atas harga pasar.• 
Penggelembugnan nilai pengadaan di atas harga pasar.• 
Memperkecil volume pengadaan.• 
Proyek pengadaan fi ktif.• 
Kualitas atau spesifi kasi barang tidak sesuai standar yang ditentukan.• 
Gratifi kasi atau • kick back, aliran dana dari peserta lelang ke panitia.
Disubkontrakkan.• 

Dengan melihat beberapa indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan 
PBJ pemerintah, masyarakat sipil dapat berperan aktif memantau pelak-
sanaan PBJ tadi dengan melakukan langkah-langkah berikut ini: 

a. Mengidentifi kasi pengumuman lelang di media massa dan website 
lembaga pemerintah atau papan pengumuman di unit layanan 
pengadaan di pemerintah.

b. Mengikuti aanwijzing atau penjelasan lelang. Dari sini, pemantau 
pelaksanaan PBJ dapat mengetahui jenis barang yang akan diadakan, 
metode pengadaan, dan peserta tender lain.

c. Mengidentifi kasi peserta lelang yang mencakup susunan pengurus 
perusahaan peserta lelang. Hal ini berguna untuk melihat hubungan 
antara pejabat pengguna anggaran dan kepanitiaannya dengan 
peserta tender.

d. Membandingkan besaran HPS atau pagu yang dipubliksikan dengan 
harga pasar atau DPA SKPD.

e. Melihat kelengkapan dokumen kontrak, administrasi, dan subtansi 
kontrak.

f. Menganalisis realisasi pekerjaan dengan melihat dari ketepatan waktu, 
kualitas/ spesifi kasi, dan kuantitas. Tahapan ini dilakukan pada saat 
pelaksanaan kegiatan proyek telah dilakukan.
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BAHAN BACAAN 3.2:

PENYAKIT PBJ DAN PERLUNYA MASYARAKAT SIPIL MENGAWASI

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) sarat dengan permasalahan. Perma-
salahan itu tentunya tidak lepas dari kecenderungan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN). Lantas apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil? Berikut 
contoh-contoh intervensi yang bisa dilakukan masyarakat sipil untuk 
memerangi penyakit KKN di berbagai tahapan penyelenggaraan PBJ:

1. Perencanaan pengadaan

Penyakit

Penggelembungan anggaran• 
Rencana pengadaan diarahkan• 
Penentuan jadwal  dak realis  s• 
Pemaketan pekerjaan yang • 
direkayasa

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil bisa ikut • 
menghitung penetapan standar 
biaya yang diterapkan, apakah 
masuk akal atau  dak.
Spesifi kasi teknis harus • 
dilihat dan dikaji supaya  dak 
diarahkan pada produk tertentu 
dari perusahaan tertentu.
Masyarakat sipil perlu melihat • 
jadwal yang telah disusun  
dalam dokumen lelang, apakah 
masuk akal atau  dak. Jika 
 dak, masyarakat sipil perlu 

mengajukan protes kepada 
penyelenggara.
Pemaketan pekerjaan harus • 
efi sien dan efek  f. Tidak dipe-
cah-pecah dengan alasan yang 
 dak jelas dan terkesan berniat 

“bagi-bagi”. Masyarakat sipil 
perlu mengkri  si kebiasaan ini.
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2. Pembentukan Panitia Lelang

3. Prakualifi kasi Perusahaan

4. Penyusunan Dokumen Lelang

Penyakit

Pani  a  dak transparan• 
Pani  a  dak independen• 

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil bisa ikut • 
menyebarluaskan informasi 
lelang kepada  khalayak ramai.
Masyarakat sipil perlu • 
memas  kan bahwa anggota 
pani  a adalah orang-orang yang 
bersih atau berintegritas baik 
karena  dak terlibat KKN.
Masyarakat sipil juga perlu • 
memas  kan anggota pani  a 
 dak terikat pada organisasi 

atau perusahaan tertentu.

Penyakit

Dokumen peserta lelang  dak • 
memenuhi syarat administra  f.
Dokumen perusahaan peserta • 
lelang asli tapi palsu atau aspal.
Legalisasi dokumen peserta • 
lelang  dak dilakukan
Evaluasi prakualifi kasi lelang • 
 dak sesuai kriteria

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil perlu memiliki • 
petunjuk teknis (juknis)/
petunjuk pelaksanaan (juklak) 
evaluasi prakualifi kasi lelang dari 
pani  a lelang untuk dibagikan 
kepada peserta lelang.
Masyarakat sipil bisa mengecek • 
dokumen para peserta yang 
masuk kualifi kasi secara acak.

Penyakit

 Spesifi kasi diarahkan pada • 
produk tertentu.
Dokumen lelang  dak lengkap • 
dan  dak sesuai standar.
Kriteria evaluasi direkayasa.• 

Intervensi Masyarakat Sipil

 Masyarakat sipil meminta dokumen • 
lelang kepada pani  a lelang.
Masyarakat sipil mempelajari • 
dokumen lelang dan mengajak 
pihak terkait seper   atasan 
langsung, pengguna, staf ahli, 
pejabat lain dari pani  a lelang 
untuk mengkaji ulang.
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5. Pengumuman Lelang

6. Pengambilan Dokumen Lelang

Penyakit

Pengumuman lelang ternyata • 
fi k  f dan  dak lengkap.
Lama waktu pengumuman • 
lelang terlalu pendek. 

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil ikut membantu 
menyebarluaskan pengumuman 
lelang ke media massa atau media 
lain yang diakses luas. (intervensi 
ini terlalu umum dan  dak 
menjawab penyakitnya).

Usulan:• 
Masyarakat sipil menemui • 
pani  a lelang untuk meng-
klarifi kasi dugaan pengumuman 
lelang yang fi k  f dan  dak 
lengkap.
Masyarakat sipil menyarankan • 
pani  a lelang untuk menambah 
waktu penjaringan peserta 
lelang.
Masyarakat sipil melaporkan • 
dugaan adanya pengumuman 
lelang yang fi k  f kepada pihak 
berwenang jika proses klarifi kasi 
dengan pani  a lelang menemui 
jalan buntu.

Penyakit

Dokumen lelang yang • 
diserahkan kepada peserta 
lelang  dak sama (inkonsistensi).
Waktu distribusi dokumen • 
lelang terlalu pendek.
Alamat lokasi pengambilan • 
dokumen sulit dicari.

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil mengklarifi kasi • 
ke  ga hal ini kepada pani  a 
lelang dan meminta keterangan 
tertulis dari mereka. Keterangan 
tertulis  ini disebarkan kepada 
peserta lelang.
Masyarakat sipil mengadukan  • 
keberadaan dokumen lelang 
yang direkayasa kepada pihak 
terkait untuk diproses dan diberi 
sanksi.
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7. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

8. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

9. Penyerahan dan Pembukaan Penawaran

Penyakit

Gambaran nilai Harga Perkiraan • 
Sendiri (HPS) ditutup-tutupi.
Terjadi penggelembungan harga.• 
Harga dasar  dak sesuai standar • 
dan ketentuan.

Intervensi Masyarakat Sipil

 Masyarakat sipil meminta HPS • 
dibuka kepada peserta tender.
Masyarakat sipil memint otoritas • 
proyek bersikap terrbuka. 

Penyakit

Waktu yang terbatas saat • 
pertemuan  sebelum  lelang dan 
saat pemberian informasi dan 
deskripisi lelang.
Penjelasan lelang bersifat • 
kontroversial.

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil menuntut pani  a 
lelang terbuka dengan mendorong 
mereka untuk memuat seluruh 
informasi di website lembaga dan 
atau media lain yang mudah dan 
banyak diakses.

Penyakit

Relokasi tempat penyerahan • 
dokumen penawaran.
Penerimaan dokumen • 
penawaran yang terlambat.
Penyerahan dokumen fi k  f.• 

Intervensi Masyarakat Sipil

 Masyarakat sipil memantau • 
pelaksanaan penawaran lelang 
ini.
Masyarakat sipil menuntut • 
pani  a lelang terbuka mengenai  
informasi dan permasalahan 
penawaran lelang.
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10. Evaluasi Penawaran

11. Pengumuman Calon Pemenang

12. Sanggahan Peserta Lelang

Penyakit

 Tanggal pengumuman ditunda.• 
Kaidah pengumuman yang baik • 
dilanggar.

Intervensi Masyarakat Sipil

 Masyarakat sipil memantau • 
pelaksanaan pengumuman calon 
pemenang lelang, termasuk 
permasalahan yang ada.
Masyarakat sipil terus men-• 
dorong perapan PBJ elektronik 
(e-procurement) untuk men-
cegah penyimpangan PBJ 
ke  ka masih diterapkan secara 
manual/memerlukan tatap 
muka. 

Penyakit

Pani  a lelang  dak menanggapi • 
semua sanggahan peserta 
lelang.
Substansi sanggahan peserta • 
lelang  dak ditanggapi.
Jawaban pani  a lelang  dak • 
argumenta  f ke  ka merespons 
sanggahan peserta lelang yang 
berisi dugaan pengaturan lelang.

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil mendampingi • 
peserta lelang  yang melakukan 
sanggahan. 
Masyarakat sipil meminta • 
pani  a lelang membuat sistem 
informasi sanggahan peserta 
lelang secara transparan dengan 
menggunakan media yang 
mudah diakses.

Penyakit

Kriteria evaluasi penawaran • 
cacat.
Terjadi penggan  an dokumen • 
penawaran.
Evaluasi penawaran tertutup • 
dan tersembunyi.
Peserta lelang terpola dalam • 
rangka berkolusi.

Intervensi Masyarakat Sipil

 Masyarakat sipil meminta • 
dokumen-dokumen penawaran 
lelang dan mempelajarinya. 
Masyarakat sipil mengklarifi kasi • 
beberapa permasalahan terkait 
penawaran lelang kepada pani  a 
lelang.



MODUL PELATIHAN PENGAWASAN APBD BAGI CSO100

13. Penunjukkan Pemenang Lelang

14. Penandatanganan Kontrak

Penyakit

Surat penunjukan pemenang • 
lelang  dak lengkap.
Surat penunjukan pemenang • 
lelang sengaja ditunda 
penerbitannya.
Surat penunjukan pemenang • 
lelang  dikeluarkan dengan 
terburu-buru.
Surat penunjukan pemenang • 
lelang diduga  dak sah.

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil mendampingi 
penerima surat penunjukan lelang 
untuk memas  kan keabsahan 
surat serta waktunya.

Penyakit

Penandatanganan kontrak • 
ditunda-tunda.
Penandatanganan kontrak  • 
bersifat tertutup.
Penandatanganan kontrak  dak  • 
sah.

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil mendesak 
keterbukaan informasi mengenai 
jadwal penandatanganan kontrak 
bagi pemenang lelang agar 
memperlancar pelaksanaan proyek 
di lapangan.
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15. Penyerahan Barang/Jasa

Berikut tahapan PBJ seperti pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1 
Tahapan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber; Diolah oleh Penulis dari Perpres No. 54 tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penyakit

Volume hasil pekerjaan yang • 
 dak sama.

Kualitas pekerjaan lebih rendah • 
dibandingkan  ketentuan spesifi -
kasi teknis yang tertera di kontrak.
Contract change order • 
(perubahan kegiatan pekerjaan), 
yaitu perubahan yang terjadi 
pada saat pelaksanaan kontrak, 
di mana perubahan terjadi 
disebabkan oleh adanya perpan-
jangan waktu (  me extension), 
penambahan atau pengurangan 
nilai kontrak sebagai akibat 
adanya revisi desain.

Intervensi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil memantau • 
kualitas pekerjaan yang 
dihasilkan pelaksana proyek di 
lapangan. 
Setelah memantau hasil • 
pekerjaan di lapangan, 
masyarakat sipil memeriksa 
dokumen lelang dan proses 
lelang untuk mengecek 
kesesuaian antara kualitas hasil 
pekerjaan dengan ketentuan 
spesifi kasi pekerjaan yang 
tertera di kontrak.

Pembentukan
Pani  a Lelang

Prakualifi kasi
Perusahaan

Perencanaan
Pengadaan

Penyusunan
Dokumen

Lelang

Penyusunan
Harga

Perkiraan
sendiri

Pengembalian
Dokumen

Lelang
Penjelasan Pengumuman

Lelang

Evaluasi
Penawaran

Pengumuman
Calon

Pemenang

Penyerahan
dan

Pembukaan 
Penawaran

Sanggahan
Peserta Lelang

Penyerahan
Barang dan 

Jasa

Tanda Tangan
Kontrak

Penunjukkan
Pemenang

Lelang
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BAHAN BACAAN 3.3

PERUBAHAN ATURAN TENTANG PBJ DARI PERPRES NO. 54 
TAHUN 2010 MENJADI PERPRES NO. 70 TAHUN 2012

Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 bertujuan untuk mempercepat 
daya serap anggaran serta menghilangkan multitafsir mengenai tahapan 
dan aturan yang masih ada dalam Perpres No. 54 Tahun 2010.

Perpres baru ini memuat banyak perubahan, seperti mengintegrasikan 
materi dari aturan lain, menambahkan aturan baru yang sebelumnya 
tidak diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah.

Perpres No. 70 Tahun 2012 ini langsung dinyatakan berlaku sejak 
diundangkan, yang berarti sudah berlaku sejak 1 Agustus 2012.

Pembahasan perbedaan antara Perpres No. 70 Tahun 2012 dengan 
Perpres No. 54 Tahun 2010 di sini, sebenarnya menyangkut juga Perpres 
No. 35 Tahun 2011. Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
merupakan perubahan pertama atas Perpres No. 54 Tahun 2010. Berikut 
perbandingan ketiga Perpres tadi seperti pada tabel di bawah ini:11

11 http://www.khalidmustafa.info/2012/08/08/matriks-perpres-no-70-tahun-2012-dan-
perpres-no-54-tahun-2010.php, disunting untuk keperluan penerbitan modul ini.
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Tabel 3.11

Perbedaan antara Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 
Tahun 2011, dan Perpres No. 70 Tahun 2012

Aspek 
Pengaturan

Perencanaan 
Pengadaan

Pelelangan/
seleksi  
sebelum tahun 
anggaran

Perpres No. 54 tahun 
2010 dan Perpres 
No. 35 tahun 2011

Lingkup 
perencanaan:
1. PA/KPA membuat 

rencana umum 
dan pembiayaan 
pengadaan;

2. PPK membuat 
rencana (teknis) 
pengadaan;

3. ULP membuat 
rencana 
pelaksanaan 
(pelelangan/
seleksi) 
pengadaan.

Proses pengadaan 
dapat dilakukan 
setelah rencana kerja 
dan anggaran K/L/D/I 
disetujui oleh DPR/
DPRD.

Perpres No. 70 tahun 2012

Mengumumkan rencana • 
umum pengadaan (RUP) 
barang/jasa pada masing-
masing kementerian/
lembaga/ins  tusi (K/L/I) 
secara terbuka kepada 
masyarakat luas setelah 
rencana kerja dan anggaran 
K/L/I disetujui oleh DPR untuk 
pengadaan yang bersumber 
dari APBN. Pengadaan 
yang bersumber dari 
APBD diumumkan setelah 
rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah dibahas 
dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan 
DPRD.
PA pada K/L/I harus • 
menyediakan biaya 
pendukung untuk 
pelaksanaan pemilihan 
mendahului tahun anggaran.
Pengangkatan dan • 
pemberhen  an pejabat 
pelaksana pengadaan  dak 
terikat tahun anggaran.

Kelompok kerja ULP dapat 
mengumumkan pelaksanaan 
pengadaan:

Setelah penetapan APBD untuk • 
pengadaan yang bersumber 
dari APBD.
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Setelah rencana kerja dan • 
anggaran K/L/I disetujui oleh 
DPR untuk pengadaan yang  
bersumber dari APBN.
Pengumuman mencantumkan • 
kondisi DIPA/DPA belum 
ditetapkan.
Dalam hal DIPA/DPA  dakd • 
itetapkan atau alokasi 
anggaran dalam DIPA/DPA 
yang ditetapkan kurang dari 
nilai pengadaan yang diadakan, 
proses pemilihan dibatalkan 
dan kepada penyedia barang/
jasa  dak diberikan gan   rugi.

Khusus untuk daerah, maka 
penetapan pemenang  dak lagi 
dilakukan oleh kepala daerah, 
melainkan dilakukan oleh PA.

PPK  dak lagi menetapkan 
dokumen pengadaan tetapi 
hanya menetapkan bagian 
dari dokumen pengadaan 
yaitu spesifi kasi teknis, 
rincian HPS, dan rancangan 
kontrak. Berhubung PPK  dak 
lagi menetapkan dokumen 
pengadaan, maka PPK  dak 
lagi menetapkan pemenang, 
melainkan diserahkan kepada 
ULP.

Tidak menjabat sebagai 
pejabat penanda tangan surat 
perintah membayar (PPSPM)
dan bendahara, kecuali PPK 
yang dijabat oleh PA/KPA pada 
pemerintah daerah.

Paket pengadaan • 
barang/pekerjaan kon-
struksi/jasa lainnya di 
atas Rp100 miliar.
Paket pengadaan jasa • 
konsultansi di atas 
Rp10 miliar.

Menyusun dan mene-• 
tapkan rencana pe-
ngadaan, spesifi kasi 
teknis, rincian HPS, 
rancangan kontrak.
Tidak menetapkan • 
pemenang menan-
datangani kontrak.
Menyimpan dan • 
menjaga keutuhan 
seluruh dokumen 
pelaksanaan 
pengadaan.

Tidak menjabat sebagai 
pengelola keuangan.

Penetapan 
pemenang/
penyedia 
oleh PA/KPA 
di K/L/I atau 
kepala daerah 
di daerah

Tugas dan 
fungsi pejabat 
pembuat 
komitmen 
(PPK)

Persyaratan 
PPK
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Telah mengakomodasi ketentuan 
Permendagri No. 21 Tahun 2011 
yang membolehkan PA/KPA 
ber  ndak sebagai PPK. Namun, 
Perpres No. 70 Tahun 2012 
menegaskan bahwa hal itu hanya 
dapat dilakukan apabila  dak 
ada pegawai yang memenuhi 
persyaratan untuk ditunjuk 
sebagai PPK. PA/KPA yang 
ber  ndak sebagai PPK,maka PA/
KPA itu  dak wajib berser  fi kat.

Pengadaan barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya
>Rp200 juta.

Memimpin dan • 
mengkoordinasikan seluruh 
kegiatanULP;
Menyusun program kerja dan • 
anggaran ULP;
Mengawasi seluruh kegiatan • 
pengadaan barang/jasa di 
ULP dan melaporkan apabila 
ada penyimpangan dan/atau 
indikasi penyimpangan;
Membuat laporan • 
pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan 
pengadaan barang/jasa kepada 
menteri/pimpinan lembaga/
kepala daerah/pimpinan 
ins  tusi;

PPK padaK/L/I • 
berser  fi kat sejak 
Perpres ini berlaku;
PPK pada K/L/I • 
yang ditugaskan 
di Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Pusat/
Kabupaten/Kota 
paling lambat 1 
Januari 2012; dan
PPK pada • 
pemerintah 
provinsi/
kabupaten/kota 
paling lambat 
1Januari 2012.

Pengadaan ba-• 
rang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lain-
nya > Rp100 juta.
Pengadaan jasa• 
Konsultansi > Rp50 • 
juta.

Belum diatur

Kewajiban 
berser  fi kat 
bagi PPK

Fungsi Unit 
Layanan 
Pengadaan 
(ULP)

Tugas 
pokok dan 
kewenangan 
ULP
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Melaksanakan pengembangan • 
dan pembinaan sumber daya 
manusia ULP;
Menugaskan/menempatkan/ • 
memindahkan anggota 
kelompok kerja sesuai dengan 
beban kerja masing-masing 
pokja ULP;
Mengusulkan pemberhen  an • 
anggota pokja yang ditugaskan 
diULP kepada PA/KPA/kepala 
daerah apabila terbuk   
melakukan pelanggaran 
peraturan perundang-
undangan dan/atau KKN; dan
Menetapkan sekretariat dan • 
staf pendukung ULP sesuai 
dengan kebutuhan.

BAHAN BACAAN 3.4

PERATURAN TENTANG PBJ BERLAKU KHUSUS DI PAPUA 
DAN PAPUA BARAT 

Pemerintah menerbitkan Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan 
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perpres yang diundangkan dan 
sekaligus berlaku pada 18 Oktober 2012 ini, lahir menyusul penerbitan 
Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 2010 yang mengatur PBJ pemerintah juga.

Penerbitan Perpres No. 84 Tahun 2012 memiliki dasar pemikiran, yakni:

a. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 
sesuai semangat Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 35 Tahun 2008 dan Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang 
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
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b. Memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada orang 
asli Papua dalam pengadaan barang/jasa.

Perpres No. 84 Tahun 2012 mengatur hal-hal yang berbeda secara cukup 
signifi kan apabila dibandingkan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan 
Perubahannya, yakni:

a. Pada prinsipnya, paket pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp500 
juta dapat dilakukan melalui metode pengadaan langsung.

b. Paket pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp1 miliar dapat 
dilakukan melalui metode pengadaan langsung untuk:
1. Kabupaten Nduga;
2. Kabupaten Yahukimo;
3. Kabupaten Intan Jaya;
4. Kabupaten Puncak Jaya;
5. Kabupaten Puncak;
6. Kabupaten Tolikora;
7. Kabupaten Mamberamo Tengah;
8. Kabupaten Yalimo;
9. Kabupaten Pegunungan Bintang;
10. Kabupaten Deiyai;
11. Kabupaten Dogiyai;
12. Kabupaten Paniai;
13. Kabupaten Jayawijaya; dan
14. Kabupaten Lani Jaya.

c. Pengadaan langsung dapat dilakukan oleh ULP atau satu orang 
pejabat pengadaan dan hanya diperuntukkan bagi pengusaha lokal 
yang memenuhi persyaratan kualifi kasi.

d. Apabila tidak ada pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan 
kualifi kasi, maka dilakukan dengan pelelangan umum yang dapat 
diikuti oleh semua penyedia barang/jasa dari luar provinsi dan/atau 
kabupaten/kota, namun harus bermitra dengan pengusaha lokal 
melalui perjanjian KSO/kemitraan.

e. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai 
sampai dengan Rp5 miliar dilakukan dengan pelelangan umum, 
maka calon penyedia dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota 
harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian KSO/
kemitraan.
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f. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai 
sampai dengan Rp5 miliar, pengusaha lokal tidak diwajibkan memenuhi 
persyaratan kualifi kasi mengenai kemampuan dasar (KD).

g. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai 
sampai dengan Rp5 milyar, apabila penyedia barang/jasa dari luar 
provinsi dan/atau kabupaten/kota tidak bermitra dengan pengusaha 
lokal, maka penyedia barang/jasa dimaksud harus mensubkontrakkan 
sebagian pekerjaan kepada pengusaha lokal.

h. Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan 
memiliki pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun 
waktu empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun 
swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

i. Apabila tidak ada pegawai yang memenuhi persyaratan sertifi kat 
keahlian pengadaan barang/jasa, maka persyaratan itu dapat diganti 
dengan sertifi kat mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa.

j. Kebijakan pemaketan oleh SPKD harus berpihak kepada pengusaha 
lokal dan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi 
pengusaha lokal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

k. Proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilakukan dan belum 
ditetapkan pemenangnya langsung disesuaikan dengan Perpres ini.12

BAHAN BACAAN 3.5

UANG KITA TANGGUNG JAWAB KITA

Pengantar

Salah satu indikator penting kemajuan sistem penganggaran suatu 
negara adalah ketika anggaran itu terbuka untuk publik. Lebih jauh, 
ketika anggaran negara terbuka untuk publik dan bahkan melibatkan 
masukan-masukan dari publik, maka hasil (outcome) maupun dampak 
(impact) dari anggaran terbukti lebih baik daripada ketika anggaran 
tertutup untuk publik.

12 http://www.khalidmustafa.info/2012/10/27/perpres-no-842012-tentang-pengadaan-
barangjasa-khusus-papua-dan-papua-barat.php, disunting untuk keperluan penerbitan 
modul ini.
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Hal ini tidak lepas dari sifat anggaran yang hakikatnya adalah urusan 
publik. Anggaran bukan wilayah pemerintah semata, tetapi juga urusan 
berbagai pihak (multistakeholders) di luar pemerintahan. Lebih-lebih di 
alam demokrasi ketika kedaulatan di tangan warga negara, maka segala 
urusan negara tidak bisa dilepaskan dari urusan warga negara juga.

“Tidak ada kewarganegaraan ketika tidak ada pajak,” ujar Dr Perran 
Penrose, salah satu pakar anggaran dari Harvard University. Di Indonesia, 
dengan semakin meningkatnya sumbangan pajak terhadap APBN dan 
APBD, 70 persen selama 5 tahun terakhir, maka jelas bahwa anggaran 
adalah urusan warga negara, setidaknya mereka yang membayar pajak. 
Sebagai warga negara, secara fi losofi s dan hukum, kita memiliki hak 
untuk ikut “mengatur” bagaimana anggaran itu dialokasikan dan 
didayagunakan. Singkatnya, anggaran adalah uang kita dan tanggung 
jawab kita.

Dasar Hukum

Sejak reformasi anggaran diperkenalkan melalui pemberlakukan UU No. 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ketika itu juga secara implisit 
keterlibatan warga negara mulai diperhitungkan.

Kendati masih “malu-malu”, UU itu menyebutkan tentang transparansi 
yang merupakan sesuatu yang tabu dalam peraturan sebelumnya. Kendati 
transparansi lebih kepada urusan pelaporan keuangan kepada lembaga-
lembaga negara yang lain, namun dengan keharusan membuat laporan 
yang bisa diakses oleh lembaga lain itu, khususnya legislatif di pusat 
dan daerah, dan BPK sebagai lembaga audit tertinggi, maka otomatis 
anggaran menjadi terbuka dan bisa diketahui oleh publik.

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan 
Nasional, frase “partisipasi masyarakat” disebut sebanyak empat kali 
(pasal 2 ayat 4, pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, dan pasal 7 ayat 2). Kendati 
masih dalam kaitan dengan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga 
pemerintah, penyebutan partisipasi masyarakat merupakan kemajuan 
besar dan sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 
memberi masukan terhadap perencanaan pembangunan, yang nantinya 
diterjemahkan ke dalam penganggaran.

Di tingkat daerah, peraturan yang jelas-jelas membuka ruang bagi 
keterlibatan publik dalam penganggaran terdapat pada Peraturan 
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Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah yang diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Permendagri 
tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pasal 4 ayat 1 PP No. 58 Tahun 
2005 menyebutkan: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 
peraturan perundang- undangan, efi sien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat.” Dalam Penjelasan diterangkan bahwa 
“Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- 
luasnya tentang keuangan daerah”.

Dalam Permendagri No. 16 Tahun 2006, prinsip transparansi ini 
dipertegas lagi. Pada Bagian II Prinsip Penyusunan APBD nomor 3 
dinyatakan: “Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, di mana 
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 
informasi seluas-luasnya tentang APBD”.

Dasar hukum yang sedikit itu sebenarnya sudah cukup memberi ruang 
bagi warga untuk aktif berpartisipasi dalam penganggaran di daerah. 
Namun sering kali kondisi lapangan masih terikat pada kebiasaan 
lama yang menjadikan anggaran sebagai “urusan dapur” pemerintah 
semata. Anggaran masih saja dianggap sebagai wilayah birokrasi, atau 
paling banter urusan eksekutif dan legislatif, tanpa memberi ruang pada 
kelompok maupun individu dari masyarakat untuk berpartisipasi.

Keadaan tadi mendorong lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Menurut UU ini bahwa Badan Publik, 
yaitu lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta 
lembaga lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok penyelenggaraan 
negara serta menerima dana APBN dan APBD memiliki kewajiban 
memberikan informasi kepada publik.

Pasal 9 ayat 1 dan 2, UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan:

• Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara 
berkala.

• Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
(a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; (b) informasi 
mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; (c) Informasi 
mengenai laporan keuangan; dan/ atau (d) informasi lain yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan.
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Pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di 
bawahnya, dan juga legislatif daerah (DPRD) jelas tidak diragukan lagi 
adalah badan publik. Itu berarti, pemda memiliki kewajiban menyediakan 
informasi kepada publik apabila diminta, lebih-lebih menyangkut APBD 
yang merupakan kepentingan strategis bagi publik.

Lantas bagaimana bila pemda bersikeras menolak memberikan informasi 
yang memadai sesuai permohonan menyangkut informasi publik, 
terutama APBD? Hadirnya UU No. 14 Tahun 2008 salah satunya untuk 
memastikan hal ini tidak terjadi. Badan publik yang menolak memberikan 
informasi dapat diajukan ke Komisi Informasi untuk disidangkan. Bila itu 
tidak cukup, maka sengketa informasi bisa juga dibawa ke pengadilan.

Pada intinya, secara legal terdapat ruang yang memadai bagi kelompok 
masyarakat dan stakeholder lain untuk berpartisipasi dalam penganggaran. 
Paling minim adalah hak untuk mengetahui berapa dan untuk apa saja 
anggaran daerah itu. Lebih jauh warga bisa meminta informasi tentang 
penggunaan anggaran, khususnya pelaksanaannya oleh badan-badan 
yang mendapatkan anggaran negara dan mengelolanya.

Partisipasi Masyarakat sebagai Hak

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran, seperti terbukti dari 
dukungan fi losofi s dan hukum di atas, pada akhirnya menjadi suatu hak, 
bahkan sebagian menganggapnya sebagai hak asasi. Dengan itu, maka 
keterlibatan dalam penganggaran bisa dianggap bagian dari hak dasar.

Bentuk hak masyarakat dalam anggaran sendiri 
bisa dibagi dalam tiga jenis:

Hak politik. Politik bicara soal pengambilan keputusan yang berdampak 
pada siapa mendapat apa dan bagaimana (Lasswellian Approach). Dalam 
kaitan dengan anggaran, hak warga masyarakat dalam penganggaran 
berarti hak terlibat dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, 
pengesahan, pelaksanaan, dan audit. Terlibat di sini diartikan sebagai 
bisa dan boleh menyampaikan aspirasi dan pendapat, dan terutama ikut 
serta dalam pengambilan keputusannya (langsung atau tidak langsung).



MODUL PELATIHAN PENGAWASAN APBD BAGI CSO112

Hak informatif. Sesuai namanya, hak informatif terkait dengan hak 
untuk tahu (the right to know), yang merupakan hak dasar yang penting. 
Hubungannya dengan anggaran adalah warga masyarakat berhak 
mendapatkan akses informasi terkait dengan anggaran, mulai dari 
proses hingga evaluasinya, terutama akses terhadap dokumen-dokumen 
penganggaran yang masih saja dianggap tabu untuk diketahui publik.

Hak alokatif. Hak ini gampangnya berarti hak mendapatkan “jatah” 
anggaran, baik itu secara sektoral (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 
dst.) maupun secara teritorial (kota/kabupaten, provinsi, kecamatan, 
dana otsus). Hak masyarakat ini berarti juga kewajiban pemerintah untuk 
menyediakan anggaran di sektor-sektor yang memang menjadi tanggung 
jawabnya di seluruh teritori (wilayah) Indonesia.

BAHAN BACAAN 3.6

MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPATIF APBD

Dana yang sangat besar yang sudah digelontorkan untuk pembangunan 
belum tentu mencapai tujuan yang diharapkan. Program dan kegiatan 
yang dianggarkan mesti mendapat pengawasan (monitoring) dan 
evaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan penggelontoran 
dana dimaksud.

Itu sebabnya dalam siklus penganggaran, dikenal tahapan terakhir, yaitu 
evaluasi. Tahap ini bertujuan menilai sejauh mana dan apa saja yang 
sudah dianggarkan mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan 
secara rutin dari tahun ke tahun, tidak hanya dilakukan secara internal 
oleh lembaga-lembaga pengawasan melekat, seperti bawasda dan 
inspektorat, melainkan juga secara eksternal oleh lembaga audit, yaitu 
BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, monitoring dipahami sebagai kegiatan pengumpulan 
informasi pada saat sedang berlangsungnya suatu kegiatan, program, 
atau proyek. Monitoring bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 
penyimpangan, sehingga bisa segera dilakukan perbaikan. Monitoring bisa 
dilakukan secara periodik atau beberapa kali sepanjang kegiatan berjalan.
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Monitoring dapat dilakukan di empat tahapan siklus anggaran, yakni di 
tahap penyusunan, tahap pembahasan dan penetapan, tahap pelaksanaan, 
dan tahap pertanggungjawaban. Monitoring pada saat pelaksanaan 
anggaran belum banyak dilakukan oleh masyarakat, begitu pula kontrol 
pengawasan dari DPRD dan inspektorat masih lemah. Hal ini berdampak 
pada munculnya banyak permasalahan atau penyimpangan pelaksanaan 
anggaran yang sering kali kita jumpai dalam laporan-laporan hasil audit 
BPK. 

Dalam konteks evaluasi APBD, proses evaluasi terdiri dari tiga bentuk, 
yaitu:

1. Evaluasi formatif 
 Evaluasi ini dilakukan pada saat program sedang berjalan dan biasanya 

dilakukan pada pertengahan waktu (midterm). Evaluasi formatif 
bertujuan untuk melihat bagaimana program, kebijakan, atau proyek 
dilaksanakan. Evaluasi ini karenanya disebut juga evaluasi proses.

2. Evaluasi sumatif
 Evaluasi sumatif dilakukan di akhir kegiatan program, kebijakan, 

atau proyek. Dalam kaitan dengan APBD, evaluasi sumatif inilah 
yang rutin dilakukan.

3. Evaluasi prospektif
 Evaluasi prospektif lebih melihat ke depan. Evaluasi ini berusaha 

menilai bagaimana kemungkinan dari suatu program, proyek, atau 
kebijakan nantinya. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah: “apakah 
sumber daya yang dikucurkan untuk program/proyek ini akan sesuai 
dengan hasilnya nanti?”

Apabila diperhatikan, sebenarnya terdapat kaitan yang erat antara 
monitoring dan evaluasi. Seperti terlihat di gambar 3.2, monitoring 
penting sebagai salah satu basis informasi dalam evaluasi.
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Gambar 3.2

Hubungan antara Monitoring dan Evaluasi

 

 

 
Sumber: Manual Pemantauan dan Evaluasi, Fatima Shabodien, dkk., CSSP, 
Jakarta, Agustus 2004, hal 17, seperti dikutip di Kumpulan Modul Pendidikan 
Politik Anggaran Bagi Warga, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) 

dan Tifa Foundation.

Inisiatif untuk mendorong dilakukannya monitoring dan evaluasi 
partisipatif terhadap APBD muncul karena dua hal. Pertama, terkait 
pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai upaya mendapat hasil 
semaksimal mungkin dari program dan proyek pembangunan yang 
dianggarkan dalam APBD. Kedua, monitoring dan evaluasi yang dilakukan 
secara formal masih dianggap kurang optimal. Monitoring dan evalusi 
partisipatif intinya adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 
berbagai pihak (baca: masyarakat) dan tidak eksklusif oleh lembaga 
formal pemerintah saja.

MONITORING EVALUASI

Pengumpulan Data 
dan Perekaman

Informasi
dan Monitoring

Informasi 
dari sumber lain

AnalisisAnalisis

Pelaporan

Penyimpanan   
(Dokumentasi)

Rekomendasi

Koreksi  ndakan
pada level operasional

Penguatan atau modifi kasi 
tujuan, sumber daya 

dan proses
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Berikut beberapa prinsip dalam monitoring dan evaluasi partisipatif:

Melibatkan para pemangku kepentingan di daerah (• multistakeholders).
Aspek yang dipantau/• monitoring tetap mengacu pada apa yang 
terdapat dalam dokumen APBD.
Acuan tolok ukurnya adalah DPA untuk dilihat apakah belanja yang • 
dilakukan sesuai dengan harga menurut ketentuan (standar biaya) 
dan harga pasar yang riil. Selain itu, apakah kegiatan dan programnya 
sesuai dengan ukuran kinerjanya (mengarah pada pencapaian atau 
malah menyimpang).
Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan APBD, apakah sudah • 
transparan, partisipatif, disiplin, adil, efi sien, dan efektif, serta rasional 
dan terukur.
Penilaian juga dikaitkan dengan fungsi APBD, yaitu fungsi alokasi, • 
fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi pengawasan, dan fungsi 
prosedural.
Monitoring partisipatif sendiri juga harus dilakukan partisipatif, • 
terbuka, setara, jujur, dan fl eksibel.

Ada pun ruang lingkup monitoring dan evaluasi partisipatif APBD 
meliputi:

Menilai kesesuaian antara program yang direncanakan dengan yang • 
dilaksanakan.
Menilai kesesuaian antara belanja pembangunan dengan pos-posnya • 
di APBD.
Menilai kemungkinan adanya indikasi penyimpangan dan penyalah-• 
gunaan dana APBD.
Menilai kesesuaian antara keluaran (• output) dengan hasil (outcome) 
serta dampak (impact).

Keberhasilan mengembangkan monitoring dan evaluasi partisipatif 
pada akhirnya tergantung kepada dukungan publik terhadap kerja-
kerja anggaran yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Ini terkait dengan 
ownership (rasa memiliki) di kalangan warga sendiri terhadap kerja 
monitoring ini. Oleh sebab itu, setiap upaya mengembangkan monitoring 
dan evaluasi partisipatif pada akhirnya melibatkan warga yang aktif 
(active citizens) yang bersedia melakukannya secara berkelanjutan.

Beberapa langkah bisa dilakukan untuk membangun kelompok warga 
aktif dimaksud:
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1. Lakukan mapping/pemetaan persoalan-persoalan yang dihadapi 
warga;

2. Lanjutkan dengan analisis stakeholder dan tokoh kunci;
3. Tentukan siapa yang menjadi contact person atau penghubung dari 

warga;
4. Lakukan pertemuan-pertemuan awal (biasanya informal) untuk 

menggagas pembentukan kelompok monitoring;
5. Tokoh kunci yang sudah ditentukan diminta untuk melakukan 

pertemuan warga;
6. Menggagas bentuk dan sifat kelompok;
7. Membangun fondasi kelompok active citizen;
8. Pendidikan dan pelatihan;
9. Mengembangkan kerangka kerja kelompok.

Dengan adanya kelompok yang telah dibekali keterampilan memadai 
melalui pendidikan dan pelatihan, serta kerangka kerja yang jelas, maka 
diharapkan mereka bisa melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif 
terhadap pelaksanaan APBD.

Namun perlu ditekankan bahwa karena sifatnya yang partisipatif, maka 
terdapat beberapa halangan (constraints) yang dihadapi oleh model 
monitoring dan evaluasi ini, yaitu:

• Bersifat sukarela. Kesukarelaan merupakan suatu keunggulan sekaligus 
kelemahan. Keunggulan karena didasarkan dedikasi dan komitmen 
yang tinggi, tetapi juga kelemahan karena sangat tergantung pada 
inisiatif warga serta kondisi situasi yang sedang mereka alami. Karena 
kondisi situasi berubah-ubah, maka konsistensi komitmen dan 
dedikasi juga bisa berubah-ubah. Tidak aneh kalau banyak gerakan 
kemasyarakatan tidak berusia panjang karena telah “habisnya” situasi 
dan kondisi yang mendukung gerakan itu.

• Organisasi yang kendur (loose organization). Masih terkait dengan 
kesukarelaan, monitoring dan evaluasi yang partisipatif cenderung 
memiliki organisasi yang kendur. Penetapan yang kaku atas tugas, 
wewenang, dan kewajiban menjadi hal yang sulit.

• Pendanaan yang sulit dan terbatas. Setiap aktivitas tentunya 
membutuhkan dana, demikian juga dengan monitoring dan evaluasi 
APBD yang partisipatif. Karena sifatnya yang kendur, sulit bagi 
lembaga donor atau pihak lain untuk memberikan pendanaan. 
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Formalitas minimal diperlukan untuk mengatasi hal ini, misalnya 
dengan menjadikan salah satu organisasi yang resmi sebagai 
penampung dana.

• Multi-kepentingan. Karena sifatnya yang sukarela, maka rekrutmen 
tidak tergantung pada kualifi kasi tertentu, tetapi lebih kepada 
kesediaan (voluntary) untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
partisipatif. Tidak bisa dijamin bahwa semua yang bersedia memiliki 
maksud dan tujuan yang sesuai dengan semangat monitoring 
dan evaluasi partisipatif. Agenda-agenda tersembunyi tidak bisa 
dihindarkan. Ini memerlukan kemampuan tersendiri dari para tokoh 
kunci untuk pengorganisasiannya.

Terlepas dari berbagai halangan tadi, monitoring dan evaluasi partisipatif 
terhadap APBD penting untuk dibangun mengingat sedemikian 
strategisnya peran dan fungsi APBD dalam menyejahterakan masyarakat 
di daerah.
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Sesi 4.
Teknik 

Pengawasan APBD 
melalui 

Budget Tracking
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Pengantar

Budget tracking atau disebut penelusuran anggaran merupakan 
serangkaian aktivitas mengumpulkan data, informasi, bukti, 

dan fakta mengenai realisasi anggaran publik (APBN/APBD) secara 
mendalam agar sesuai peruntukannya dan bisa mengidentifi kasi 
potensi penyimpangan anggaran lebih dini. Melalui penelusuran 
anggaran ini, dapat dihasilkan sistem yang dapat menggambarkan 
informasi anggaran yang tersedia bagi stakeholders untuk melihat 
secara jelas dari mana anggaran berasal dan bagaimana uang tersebut 
dibelanjakan (realisasi belanja). Untuk mengetahuai prosedur 
realisasi belanja, maka penelusuran belanja harus dilakukan melalui 
pemantauan proses realisasi belanja.
Penelusuran anggaran memerlukan sumber daya, tenaga, dan 
waktu yang lebih besar serta memiliki akses dokumen yang luas. 
Penelusuran anggaran bertujuan untuk mendorong akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola anggaran publik, mencegah terjadi-
nya korupsi atau penyimpangan anggaran, dan menjaga kesesuaian 
realisasi anggaran dengan kebijakan alokasi anggaran yang terdapat 
dalam dokumen anggaran. Pelaku penelusuran anggaran harus 
memahami teknik dan cara supaya bisa mencapai tujuan-tujuan 
pelusuran anggaran yang telah disebutkan tadi.

Sesi 4.

Teknik Pengawasan 
Pelaksanaan APBD 

melalui Budget Tracking
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Tujuan

Waktu

Metode

Alat

Lembar Bantu 
Belajar

Peserta memahami  pen  ngnya melakukan penelusuran • 
anggaran atau budget tracking.
Peserta dapat melakukan analisis DPA sebagai bagian dari • 
analisis data sebelum melakukan budget tracking.
Peserta memahami dasar dan teknik dalam melakukan • 
budget tracking terkait hal apa saja yang harus disiapkan. 
Peserta memahami beberapa jenis teknik pengumpulan • 
informasi dan analisis data dalam budget tracking.
Peserta bisa memprak  kkan salah satu teknik pengumpulan • 
informasi atau analisis data dalam budget tracking.
Peserta memahami bagaimana menyusun laporan hasil • 
analisis budget tracking.

180 Menit

Ceraham, Brainstoming

Spidol, selo  p kertas, kertas plano, mataplan, Laptop, LCD

Lembar Bantu Belajar 4.1 La  han analisis sekaligus • 
menelisik anggaran dalam DPA SKPD
Lembar Bantu Belajar 4.2: Contoh hasil analisis DPA • 
SKPD

Bahan Bacaan Bahan Bacaan 4.1: Teknik penelusuran anggaran oleh masyarakat• 
Bahan Bacaan 4.2: Teknik pengumpulan data dan • 
informasi dalam penelusuran anggaran
Bahan Bacaan 4.3: Teknik analisis dan verifi kasi data dalam • 
penelusuran anggaran
Bahan Bacaan 4.4: Menulis laporan hasil penelusuran anggaran• 
Bahan Bacaan 4.5: Prinsip-prinsip penelusuran anggaran• 
Bahan Bacaan 4.6: Mengenal DPA SKPD• 
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TAHAPAN PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari sesi ini.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini merupakan pendalaman materi 

mengenai budget tracking yang telah dibahas sebelumnya pada sesi 
tiga, karena penekanan modul ini pada metode budget tracking untuk 
pengawasan APBD.

3. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini terdiri dari dua pokok bahasan 
utama, yaitu:

a. Teknik melakukan penelusuran anggaran atau budget tracking.
b. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

POKOK BAHASAN #1: TEKNIK MELAKUKAN PENELUSURAN 
ANGGARAN ATAU BUDGET TRACKING

Presentasi dan Brainstorming (150 menit)

1. Fasilitator membagikan bahan bacaan 4.1 dan bahan bacaan 4.2 
kepada peserta.

2. Fasilitator menayangkan materi presentasi tentang teknik melakukan 
budget tracking. Materi untuk presentasi sesi ini dapat diambil dari 
bahan bacaan 4.1 yang dibagikan kepada peserta.

3. Fasilitator menyampaikan presentasi selama kurang lebih 30 menit.
4. Fasilitator mempersilakan peserta untuk bertanya, menanggapi, dan 

mengklarifi kasi presentasi yang disampaikan terutama mengenai 
persiapan dalam melakukan budget tracking, teknik wawancara, 
teknik pencarian informasi, dan penulisan laporan.

POKOK BAHASAN #2: ANALISIS DOKUMEN PELAKSANAAN 
ANGGARAN (DPA)

Latihan Kelompok (120 menit)

1. Fasilitator menjelaskan bahwa analisis DPA merupakan bagian penting 
dari proses melakukan budget tracking. Analisis DPA bertujuan 
untuk mengetahui rencana sebuah kegiatan yang akan dilakukan 
oleh SKPD. Rencana yang dimaksud meliputi rincian anggaran yang 
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akan dibelanjakan, target kegiatan yang ingin dicapai, dan sasaran 
kegiatan. Hasil analisis DPA dapat digunakan sebagai perbandingan 
antara rencana dengan realisasi di lapangan. 

2. Fasilitator membagikan Lembar Bantu Belajar 4.1 kepada peserta 
pelatihan. Peserta dipersilakan membaca selama 5 menit.

3. Fasilitator memberikan kesempatan bertanya kepada peserta apabila 
ada yang belum jelas atau belum dimengerti dari Lembar Bantu 
Belajar 4.1. Waktu 5 menit.

4. Fasilitator lalu membagi peserta ke dalam kelompok kecil terdiri dari 
maksimal 4 orang.

5. Fasilitator mempersilakan kelompok untuk berdiskusi sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam Lembar Bantu Belajar 4.1. Waktu 40 
menit. 

6. Fasilitator mempersilakan wakil masing-masing kelompok melakukan 
presentasi singkat tentang hasil latihan mereka. Waktu 10 menit.

7. Fasilitator memberikan umpan balik terhadap presentasi seluruh 
kelompok. Fasilitator menyusun kesimpulan berdasarkan materi 
yang baru saja dibahas dan proses diskusi kelompok yang dilakukan 
peserta, sebagai berikut:
a. Dalam melakukan pengawasan APBD, dokumen DPA merupakan 

dokumen penting untuk dipelajari dan dianalisis, karena DPA 
menjadi dasar bagi pencairan dana pemerintah untuk membiayai 
kegiatan-kegiatan SKPD sebagaimana tertuang dalam dokumen 
itu.

b. DPA adalah bagian dari dokumen publik yang bisa diakses oleh 
masyarakat, namun di sebagian daerah yang belum memiliki 
perspektif keterbukaan informasi, dokumen ini masih sulit 
diakses, bahkan dokumen ini masih dianggap sebagai dokumen 
rahasia negara.

c. DPA ditetapkan setelah APBD ditetapkan menjadi Perda. 
d. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan analisis 

dokumen DPA adalah:

Catatan Fasilitator

Fasilitator perlu menyediakan contoh DPA dan SHB yang diambil 
dari salah satu daerah sebagai contoh untuk la  han kelompok.
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Kesesuaian harga satuan dengan standar harga barang yang • 
berlaku. SHB dikeluarkan oleh pemda setiap tahun melalui 
peraturan bupati/wali kota. Apakah ada penggelembungan 
belanja yang melebihi SHB?
Kesesuaian target dan sasaran dengan RPJMD. Apakah sasaran • 
yang ingin dicapai dari kegiatan/program sesuai dengan apa 
yang ingin dicapai oleh RPJMD?
Apakah sasaran kegiatan telah jelas mencantumkan data • 
terpilah gender?

LEMBAR BANTU BELAJAR 4.1 

Latihan Analisis Sekaligus Menelisik Anggaran 
dalam DPA-SKPD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA 
SKPD) merupakan dokumen yang bisa memberikan banyak informasi 
untuk dianalisis, bahkan untuk ditelisik oleh berbagai pihak yang 
berkepentingan dengan penganggaran daerah.

Peserta pelatihan akan diajak melakukan analisis dan sekaligus menelisik 
isi DPA SKPD. Silakan peserta melakukan hal-hal berikut:

Persiapan

a. Setiap kelompok telah dibagikan contoh dokumen, yang meliputi:
DPA SKPD - Formulir DPA SKPD 2.2 (Rekapitulasi Belanja Langsung • 
menurut Program dan Kegiatan SKPD) dan Formulir DPA SKPD 
2.2.1 (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung 
Program dan Per Kegiatan SKPD).
Peraturan bupati/wali kota tentang standar harga barang.• 
Program prioritas dan sasaran pembangunan sektor yang akan • 
dianalisis diambil dari RPJMD.

b. Peserta diberikan Lembar Bantu Belajar 4.2 (contoh hasil analisis 
DPA).
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Langkah Analisis

a. Bacalah contoh analisis di bawah ini (lihat Lembar Bantu Belajar 
4.2)

b. Bacalah DPA SKPD 2.2 dan 2.2.1 dari Dinas Pendidikan atau Dinas 
Kesehatan atau Dinas Bina Marga (Pekerjaan Umum)—pilih salah 
satu.

c. Mulai lakukan penelusuran terhadap belanja-belanja yang terdapat 
dalam DPA SKPD, khususnya di dokumen 2.2 dan 2.2.1 yang memuat 
rincian belanja per kegiatan.

d. Untuk keperluan latihan ini, fokuskan hanya pada pembelian barang-
barang berikut:

ATK;• 
komputer;• 
kendaraan;• 
meubelair/furniture• .

e. Buatlah tabel terdiri dari tiga kolom: 
 Kolom 1: Harga menurut DPA-SKPD
 Kolom 2: Harga menurut Perbup/Perwal Standar Harga Barang (SHB)
 Kolom 3: Harga menurut pasar
 Kemudian masukkan harga-harga sesuai dengan kolomnya, lihat 

tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Perbandingan Harga Barang Berdasarkan DPA SKPD, 
Perbup/Perwali, dan Pasar

Barang

ATK

Komputer

Kendaraan 
(mobil dinas)

Meubelair

Dst.

Harga DPA-SKPD

........................

........................

........................

........................

........................

Harga menurut 
Perbup/Perwal SHB

........................

........................

........................

........................

........................

Harga Pasar

....................

....................

....................

....................

....................
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Perhatikan masing-masing baris, apakah ada perbedaan antarkolom? 
Apakah harga di DPA SKPD berbeda dengan harga Perbup/Perwali dan 
harga pasar? Bila ada, jumlahkan dan akumulasikan.

Periksa apakah sasaran/target kegiatan mencerminkan apa yang • 
menjadi prioritas dan ingin dicapai seperti dalam RPJMD?
Silakan hasil analisis tadi dipresentasikan kepada kawan-kawan di • 
kelompok lain.
Hasilnya silakan dipresentasikan kepada kawan-kawan di kelompok • 
lain.

LEMBAR BANTU BELAJAR 4.2

Contoh Hasil Analisis DPA-SKPD

Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-
SKPD) adalah istilah yang dikenal melalui Permendagri No. 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum Permendagri 
No. 13 tahun 2006 tadi muncul, DPA dikenal sebagai daftar anggaran 
satuan kerja(DASK) yang dikeluarkan SKPD. Tulisan di bawah ini, akan 
memaparkan contoh analisis DPA ketika masih memakai istilah DASK 
yang telah dilakukan oleh Bandung Institute of Governance Studies 
(BIGS) tahun 2005. BIGS menganalisis DASK Biro Perlengkapan dalam 
Struktur Pemerintahan Jawa Barat tahun 2004. 

a. Objek Analisis

Kasus Pengadaan Ambulans, Pemadam Kebakaran, Stoomwals, Dump 
Truck, Backhoe, dan Mobil Tangga Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat
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b. Anatomi Kegiatan

Nama Kegiatan

Nama Program

Pejabat terkait

Pengadaan  Ambulans, Pemadam Kebakaran, 
Stoomwals, Dump Truck,  Backhoe dan Mobil Tangga 
Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat

Peningkatan  Sarana dan Prasarana Pemerintah

Kepala Bappeda Propinsi Jawa Barat: Drs. H. Abdul • 
Wachyan, Msi
Kepala Biro Pengendalian Program: Drs. H. I • 
Budhyana, Msi
Kepala Biro Keuangan: Drs. H. Warma Sutarman, Msi• 
Kepala Biro Perlengkapan: Drs. H. Wahyu Kurnia, • 
MM., MBA (NIP: 480 057 710)
Pimpinan Pelaksana Kegiatan: Dra. Hj. Komariah • 
(NIP: 0100 097 541)
Pemegang Kas: Asep Rajiman (NIP: 480 071 679)• 
Pembantu Pemegang Kas (Kasir): Dadang Kurniawan, • 
SPd., S Sos (NIP: 480 119 409)
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c. Struktur Belanja

Tabel Struktur Belanja Pengadaan Ambulans, Pemadam Kebakaran, 
Stoomwals, Dump Truck, Backhoe, dan Mobil Tangga Kabupaten/Kota 
Se-Jawa Barat.

Tabel 4.2
Struktur Belanja

Sumber: BIGS

Bb Kode Rekening

01 03 12 02 027 01

01 03 12 02 027 01 – 2 2 2 01 

01 03 12 02 027 01 – 2 2 2 02 

Uraian

Kegiatan Pengadaan 
Ambulans, Pemadam 
Kebakaran, Stoom Walls, 
Dump Truck, Backhoe 
dan Mobil Tangga

Belanja Pegawai 
Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Anggaran 
Setelah Perubahan

101.750..000.000,00

196.795.000,00

101.468.685.000,00
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d. Jenis Barang, Volume, Harga dan Nilai Total Belanja

Tabel 4.3
Jenis Barang, Volume, Harga, dan Nilai Total Belanja

Sumber: BIGS 

Membandingkan harga setiap jenis barang seperti yang tertulis dalam 
DASK dengan harga versi BIGS (harga versi BIGS diperoleh berdasarkan 
hasil wawancara dan kesaksian informan kunci). Kesesuaian harga dalam 
DPA dapat dianalisis dengan membandingkan Pergub/Perbup/Perwali 
tentang Standar Harga Barang.

Ambulance 
type: 115 ST 4 Roda

Pemadam kebakaran 
type: Acrial Pla  orm 
Snorkel  Model MSA 25

Pemadam kebakaran 
type: Gyro Turn Table 
Ladder MLF 4-30R

Pemadam kebaran 
type :V.80.ASM

Stoom Wolls 
type: Vibra  ng Roller 4 
Ton SW-500 ie

Dump Truck type 125 LT 
6 Roda

Beckhoe type: 3CX-4WD

Mobil Tangga type: 25 Lt-
125 PS A 550

Total

Volume 
(unit)

25

2

1

6

25

25

12

25

Harga/unit (Rp)

400.000.000,00

10.000.000,000,00

10.000.000,000,00

1.000.000,000,00

688.682.990,00

297.000.000,00

1.000.000.000,00

748.871.134,00

Nilai (Rp)

10.000.000.000.00

20.000.000.000.00

10.000.000.000.00

6.000.000.000.00

17.217.074.750,00

7.425.000.000,00

12.000.000.000,00

18.721.778.350,00

101.363.853.100,00

Versi DASKJenis Barang
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Perhatikan tabel 4.4 dengan baik perbedaan harga antara harga yang 
tercantum dalam DASK dengan harga hasil perhitungan BIGS seperti 
terlihat dalam tabel 4.4. Perbedaan itu berakibat pada total yang berbeda 
jauh, yaitu Rp100.595.725.000 menurut DASK (ini hasil realisasi) dengan 
Rp60.225.000.000 menurut versi BIGS. Berarti terdapat perbedaan 
sebesar Rp40.370.725.000 atau sekitar 40 persen.

BIGS menindaklanjuti temuan ini ke pihak berwenang, termasuk Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) karena perbedaan tersebut patut diduga 
sebagai penggelembungan harga (mark up).***

BAHAN BACAAN 4.1:

TEKNIK PENELUSURAN ANGGARAN OLEH MASYARAKAT

Penelusuran anggaran (budget tracking) adalah salah satu bentuk dari 
kegiatan advokasi anggaran. Secara sederhana, penelusuran anggaran 
didefi nisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan 
informasi, data, bukti, dan fakta berkenaan dengan pelaksanaan proyek 
yang dibiayai oleh anggaran publik. Penelusuran anggaran dilakukan 
agar anggaran dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan potensi 
penyimpangan anggaran dapat diidentifi kasi lebih dini. 

Dalam konteks siklus penganggaran, penelusuran anggaran menjadi 
bagian dari kerja-kerja advokasi anggaran. Penelusuran anggaran 
memperkaya dan menguatkan kerja advokasi anggaran yang telah 
dilakukan sebelumnya. Di antaranya: advokasi pada tahapan prosedur 
formulasi anggaran agar lebih partisipatif, pembahasan anggaran agar 
lebih transparan, kebijakan anggaran agar lebih berpihak kepada kaum 
miskin dan atau responsif gender, serta efi siensi dan efektif. Advokasi pada 
dua tahapan tadi baru menghasilkan dokumen anggaran yang disusun 
secara partisipatif dan melahirkan kebijakan alokasi yang berpihak, 
efi sien, dan efektif. Penelusuran anggaran perlu dilakukan karena 
tidak ada jaminan bahwa dokumen anggaran yang telah merefl eksikan 
keberpihakan dan akuntabilitas, akan dilaksanakan sesuai dengan 
program, kegiatan, dan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen. 
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Ada kemungkinana alokasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan 
dialihkan ke kegiatan lain atau masuk ke kantong oknum birokrasi yang 
tidak bertanggung jawab.

Saat ini, memang cukup banyak pemerintah daerah yang telah menyusun 
kebijakan alokasi anggaran untuk mencapai tujuan MDGs dan berpihak 
pada kaum miskin, seperti kebijakan alokasi anggaran pendidikan 20 
persen. Namun, setelah dicermati dengan membandingkan indikator-
indikator statistik, ternyata kebijakan alokasi anggaran ini tidak 
memberikan pengaruh berarti terhadap pencapaian atau peningkatan 
indikator itu. Kualitas pendidikan masih jauh tertinggal dibandingkan 
dengan negara Asia lainnya. Kasus gisi buruk dan angka kemiskinan 
menggambarkan bahwa taraf hidup warga masih belum meningkat. 
Dengan kondisi demikian, masyarakat sipil perlu memperluas wilayah 
advokasi melalui penelusuran anggaran untuk memastikan kebijakan 
alokasi anggaran benar-benar direalisasikan sesuai dengan tujuan. 

Penelusuran anggaran bertujuan: 

a. Memastikan bahwa realisasi kebijakan alokasi anggaran sudah sesuai 
dengan prosedur, pelaksanaan anggaran efi sien secara teknis, dan 
efektif secara operasional atau sesuai dengan tujuan dari perencanaan 
penganggaran. 

b. Memastikan program/kegiatan dikelola dengan baik, sesuai dengan 
rencana.

c. Mencegah penyimpangan/korupsi, sehingga pelaksanaan anggaran 
dapat memenuhi hak masyarakat atas anggaran dan pelayanan publik 
yang berkualitas. Selama ini masyarakat telah membayar pajak dan 
retribusi kepada negara. 

Penyimpangan belanja anggaran dari yang telah ditetapkan, disebabkan:

a. Sistem keuangan yang lemah. Dalam sistem perimbangan keuangan 
pusat dan daerah, keuangan di tingkat daerah berpengaruh terhadap 
sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Tiga jenis 
dana perimbangan, yakni dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum 
(DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Penyimpangan rawan terjadi 
saat pelaksanaan DAK yang memang di tingkat daerah. Sumber 
dana DAK berasal dari APBN dan peruntukannya telah ditetapkan 
di tingkat pusat. DAK sendiri merupakan dana dekonsentrasi 
maupun tugas perbantuan. Nah, karena peruntukan kegiatan 
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telah ditetapkan di tingkat pusat dan dibiayai APBN yang otomatis 
juga dipertanggungjawabkan melalui dokumen APBN, namun 
pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah, maka penyimpangan bisa 
terjadi kalau tidak diawasi. 

b. Keterlambatan dan kebocoran anggaran. Keterlambatan pencairan 
dan realisasi anggaran sering terjadi karena keterlambatan penetapan 
anggaran, sehingga bedampak pada realisasi yang cenderung asal 
menghabiskan anggaran. 

c. Peningkatan alokasi tidak menjamin efektivitas. Setiap tahun APBD 
selalu mengalami peningkatan jumlah pendapatan maupun belanja, 
akan tetapi kenaikan jumlah APBD tidak berbanding lurus dengan 
upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan warga. 
Jadi kenaikan APBD setiap tahun belum efektif dan berarti untuk 
kesejahteraan rakyat.

Berikut langkah-langkah awal untuk melakukan penelusuran anggaran 
publik: 

Langkah Pertama
Menentukan masalah yang 
akan ditelusuri

Langkah Kedua
Menelusuri dokumen 
kebijakan

1. Pilihlah masalah yang akan ditelusuri!
2. Analisislah menggunakan pohon 

masalah!
3. Analisislah stakeholder, siapa 

diuntungkan dan dirugikan dari masalah 
yang dipilih!

4. Analisislah masalah sebagai dasar 
penentuan objek penelusuran anggaran!

1. Kenalilah dokumen kebijakan terkait 
masalah!

2. Tentukanlah apakah masalah yang 
ditelusuri merupakan prioritas dalam 
dokumen kebijakan daerah!

3. Tentukanlah siapa lebih diuntungkan 
oleh kegiatan/proyek/program, laki-laki 
atau perempuan!

4. Buatlah kesimpulan!
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Langkah Keti ga
Menelusuri dokumen 
anggaran

Langkah Keempat 
Menelusuri dokumen 
proyek/kegiatan/program

Langkah Kelima
Penelusuran lapangan

Langkah Keenam
Membuat laporan hasil 
penelusuran

1. Hitunglah jumlah total APBD!
2. Bandingkanlah jumlah belanja langsung 

dengan belanja  dak langsung!
3. Tentukanlah berapa anggaran program 

kegiatan/proyek/program yang akan 
ditelusuri!

4. Bandingankanlah alokasi anggaran 
pejabat dengan kelompok rentan! 

5. Buatlah kesimpulan!

1. Telusurilah dokumen kegiatan/proyek/
anggaran dalam RKA-SKPD!

2. Telusurilah dokumen laporan proyek/
kegiatan/program!

3. Bandingkanlah dokumen proyek/
kegiatan/program dengan dokumen 
laporan! 

4. Buatlah kesimpulan!

1. Telusurilah hasil kegiatan menurut 
sasaran!

2. Temukanlah berbagai perubahan setelah 
proyek/kegiatan/program selesai 
dilaksanakan!

3. Analisislah aspek gender dari proyek!
4. Temukanlah kemungkinana 

penyimpangan anggaran!
5. Carilah informasi dan data lapangan!

Susunlah  laporan temuan dan rekomendasi 
hasil penelusuran lapangan!
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Persiapan Pelaksanaan Penelusuran Anggaran Daerah 

Sebelum melaksanakan penelusuran anggaran, ada beberapa hal yang 
perlu kita siapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan capaian penelusuran anggaran

Penelusuran anggaran harus memiliki tingkat capaian tertentu. Dengan 
kata lain, mesti ada tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah penelusuran 
anggaran. Setidaknya ada tiga pilihan dalam capaian penelusuran anggaran: 
a) analisis sampai input kegiatan (dana, waktu, dan orang), b) analisis 
sampai pada output dan outcome kegiatan, atau c) analisis sampai tingkat 
manfaat, penerima manfaat, dan dampak kegiatan. 

Selain itu, sebaiknya disepakati apakah penelusuran hanya sampai penye-
barluasan hasil penelusuran ke berbagai pihak, ataukah memang dirancang 
untuk bahan advokasi, bahkan bila diperlukan sampai ke ranah hukum. Bila 
didapatkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam 
proses lelang, misalnya, apakah perlu ditindaklanjuti dengan menuntut ke 
meja hijau. 

2) Merumuskan beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab 
melalui penelusuran anggaran

Daftar pertanyaan ini akan menentukan derajat kedalaman fakta yang 
hendak ditelusuri. Rumusan pertanyaan juga akan menentukan jenis data 
dan informasi yang akan dikumpulkan. Bila kita membayangkan bahwa 
penelusuran ini akan mencapai tingkat dampak sebuah kegiatan, maka 
pertanyaan harus sampai pada pengungkapan fakta dan opini tentang 
dampak kegiatan. 

Pertanyaan harus dikembangkan terus sampai semua kebutuhan data 
terungkap. Membuat sebuah pertanyaan bukan pekerjaan sembarangan 
atau bisa disepelekan, karena pertanyaan justru akan menentukan seberapa 
banyak dan dalam kita bisa menggali data. Menyusun daftar pertanyaan 
memerlukan sebuah diskusi serius dan melibatkan banyak pihak yang 
terkait. Daftar pertanyaan sebaiknya terbuka agar memudahkan penanya 
mengembangkan pertanyaan, meskipun tentu saja tidak dilarang berupa 
outline tertutup. 
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3) Membentuk tim penelusuran anggaran dan daftar kebutuhan 

Penelusuran anggaran bukan pekerjaan yang mudah dan sederhana. 
Apalagi bila menyangkut kedalaman informasi, akses dokumen, dan 
wawancara ke banyak stakeholder yang sulit diakses. Penelusuran anggaran 
memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit. Tantangan yang sering 
kali menghadang kita adalah keterbatasan waktu penelusuran karena 
hasil penelusuran sudah harus diperoleh dan ditindaklanjuti segera. 

Oleh karena itu, perlu ada tim khusus yang akan menangani penelusuran. 
Jumlahnya bisa berapa saja tergantung pada kebutuhan. Selain itu, perlu 
juga didata daftar kebutuhan yang diperlukan tim dalam menjalankan 
agenda penelusuran. Daftar kebutuhan sebaiknya dibuat secara lengkap, 
terutama beberapa hal yang wajib ada, seperti peralatan perekam dan 
transportasi.

4) Menyusun jadwal, langkah-langkah penelusuran anggaran, dan 
pembagian tugas 

Jadwal dan langkah-langkah yang sudah jelas akan menjadi pemandu 
teknis untuk melihat sudah sampai mana tingkat capaian penelusuran 
anggaran. Jadwal dan langkah-langkah akan sangat membantu kinerja 
semua anggota tim penelusuran anggaran. Di sisi lain, pembagian tugas 
perlu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penugasan atau capaian. 
Dalam kondisi derajat capaian yang dirumuskan tinggi, maka pembagian 
tugas akan membuat kerja menjadi lebih efektif dan efi sien, penelusuran 
makin dalam, ketersediaan dokumen makin baik, serta pendalaman 
penelusuran menjadi handal. 

Jadwal, langkah-langkah, dan pembagian tugas disusun secara sederhana 
dan bisa berubah sesuai dengan kondisi lapangan, serta sebaiknya secara 
detail. Misalnya kalau hendak menelusuri data tentang pelaksanaan 
sebuah lelang, maka perlu disusun: kapan dan bagaimana penelusuran 
lelang akan dilakukan, oleh siapa dan kepada siapa wawancara akan 
dilakukan dan, informasi atau data seperti apa yang akan diperoleh dari 
masing-masing responden.

Berikut contoh jadwal dan langkah penelusuran anggaran yang sederhana 
seperti tabel di bawah ini:
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Tabel 4.3
Contoh Sederhana Jadwal dan Langkah Penelusuran Kegiatan 

Pembangunan SD Sekarsari yang didanai oleh APBD

Kegiatan

Perumusan Masalah, 
Tujuan Penelusuran, 
Hasil yang diharapkan, 
bagaimana mencapai 
tujuan, dan menyusun 
jadwal kerja

Pengumpulan 
Dokumen terkait 
dengan Tender 
Pembangunan SD 
Sekarsari. 

Pengamatan obyek 
penelusuran

Pengumpulan data 
dari pihak terkait.

Pengumpulan data 
terkait dengan 
pembangunan SD 
Sekarsari.

Verifi kasi data

Analisis data dan 
penulisan laporan

Diseminasi  temuan 
hasil penelusuran 
anggaran

Langkah Kerja

Diskusi Terbatas Tim 
Penelusuran untuk 
Persiapan Penelusuran 
Anggaran.

Permintaan Dokumen 
DPA SKPD dan Dokumen 
Tender (proses dan 
pemenang) ke SKPD 
Pendidikan.  

Kunjungan lapangan un-
tuk mencatat keadaan 
pembangunan SD Sekar-
sari, untuk mengama   
kelayakan hasil pemba-
ngunan dibandingkan 
dengan ketersediaan dana

Wawancara dengan para 
pengusaha peserta Tender.

Wawancara dengan 
Kepala Sekolah, Guru, 
Komite Sekolah, dan 
Orang Tua SD Sekarsari.

Diskusi terbatas untuk 
mempertemukan 
pengusaha, pihak sekolah, 
orang tua.

Konsinyering 3 hari untuk 
mengolah data dan 
menulis hasil temuan 
penelusuran anggaran.

Presentasi hasil temuan 
penelusuran di depan 
SKPD, Kepala Daerah, 
DPRD, Sekolah, dan 
Masyarakat.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

PJ

Solihah 
dan 
Selamet.

Amir dan 
Solihah.

Amir, 
Solihah, 
Selamet, 
dan Tiara.

Amir dan 
Tiara.

Solihah, 
Selamat, 
Amir.

Amir, 
Solihah, 
Selamet, 
dan Tiara.

Amir, 
Solihah, 
Selamet, 
dan Tiara.

Amir, 
Solihah, 
Selamet, 
dan Tiara.

Waktu

15 De 2011

1-15 Jan 2012 

17 Jan 2012

18-20 Jan 2012

22-24 Jan 2012

25 Jan  2012

27-30 Jan 2012

7 Feb 2012
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1. Perlu dibuat perkiraan sumber dana yang dibutuhkan dan bagaimana 
menyiasati keterbatasan dana 

 Penelusuran anggaran memerlukan perencanaan yang matang, 
termasuk memperkirakan besaran dana yang dibutuhkan. Penentuan 
jumlah dana hendaknya memenuhi asas efi siensi agar perolehan 
data bisa efektif untuk mendukung penelusuran anggaran. Keenam 
tahapan persiapan ini sebaiknya dituliskan menjadi satu dokumen 
kerangka acuan penelusuran. Ini akan menjadi panduan semua pihak 
yang akan menjadi aktor utama penelusuran anggaran. Dokumen 
kerangka acuan juga akan menjadi rujukan bila terjadi perbedaan 
persepsi antaranggota tim penelusuran. 

2. Persiapan dokumen yang dibutuhkan 
 Setelah keenam hal persiapan di atas dilaksanakan, maka penting bagi 

tim penelusuran untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. 
Dokumen yang diperlukan adalah yang terkait langsung dengan 
informasi penganggaran dan pelaksanaannya. Beberapa dokumen 
penting yang perlu disiapkan akan dijelaskan pada bahan bacaan 
berikutnya.

BAHAN BACAAN 4.2

TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 
DALAM PENELUSURAN ANGGARAN

Pengantar

Setelah seluruh persiapan penelusuran anggaran (budget tracking) 
dipenuhi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi. 
Di sini, kita perlu memilah mana data yang bersifat utama (primer) atau 
pendukung (sekunder). Pemilahan data ini akan mendukung pemenuhan 
capaian penelusuran anggaran. Pemilahan juga perlu dilakukan terhadap 
sumber informasi atau data, yakni masuk ke kelompok primer atau 
sekunder. Sebagai contoh, dalam sebuah kegiatan pembangunan gedung 
SD yang merupakan pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) APBD, 
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maka jumlah dana yang disediakan oleh APBD merupakan data primer. 
Data lelang juga bisa menjadi data utama. Jika kita mau menelusuri 
apakah jumlah dana sampai utuh 100 persen dan bagaimana pelaksanaan 
pembangunan di lapangan, maka beberapa pihak seperti kepala sekolah 
bisa menjadi sumber utama. 

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Ada beberapa teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelusuran 
anggaran, yakni:

1. Studi Dokumen

Kalau kita melakukan penelusuran anggaran, dokumen merupakan hal 
yang niscaya harus kita miliki. Dokumen merupakan sumber informasi 
atau data yang diperlukan untuk penelusuran anggaran. Berikut 
dokumen-dokumen penting yang perlu kita miliki, di antaranya:

Dokumen perencanaan daerah, seperti: Rencana Pembangunan Jangka • 
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (RKA-SKPD).
Dokumen Penjabaran APBD dan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran • 
SKPD(DPA-SKPD).
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah • 
Daerah (LHP LKPD)
Hasil audit BPK• 

Selain dokumen-dokumen tadi, sebaiknya kita memiliki dokumen lain 
yang terkait langsung dengan objek penelusuran anggaran. Bila kita ingin 
menelusuri masalah pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan 
proses lelang misalnya, maka sebaiknya kita memiliki dokumen yang 
terkait dengan lelang. Jangan sampai kita lemah atau tidak memiliki 
dokumen penganggaran dan dokumen lelang ketika ke lapangan.

Bersumber dari dokumen penganggaran daerah dan lelang, maka kita 
akan menemukan berapa sebenarnya dana yang dialokasikan APBD 
untuk suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa, bagaimana kegiatan 
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lelang dilaksanakan, apakah memenuhi ketentuan perundang-undangan 
atau ada rekayasa, apakah terjadi kejanggalan, dan lain sebagainya. Hasil 
analisis dokumen menjadi data awal yang akan dilengkapi dengan data 
lain di lapangan.

2. Angket atau Kuesioner 

Cara lain untuk memperoleh informasi atau data dalam penelusuran ang-
garan adalah dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Bila dokumen 
merupakan salah satu sumber data tertulis yang terkait dengan sebuah 
kebijakan atau proses pelaksanaan kebijakan tertentu, maka angket dilak-
sanakan untuk mendapatkan informasi di luar yang disediakan dokumen 
resmi. 

Angket merupakan bentuk awal pencarian informasi kepada orang atau 
pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelusuran anggaran. Bila ingin 
mendapatkan gambaran pelaksanaan Jamkesda misalnya, angket bisa 
diajukan kepada para pengguna Jamkesda. Beberapa informasi singkat 
bisa diperoleh melalui teknik ini. Bila ingin mendapatkan penjelasan 
lebih jauh atau mendalam dari pengguna pelayanan Jamkesda, tentu 
bukan angket yang digunakan. Perlu teknik lain yang dipakai, seperti 
wawancara.

Di dalam angket akan ada serangkaian pertanyaan yang sama dan 
ditujukan kepada banyak orang yang merupakan sasaran penyebaran 
angket. Jawaban-jawaban dari responden angket setelah diolah dan 
dianalisis, diharapkan menjadi informasi dan data yang akan melengkapi 
penelusuran anggaran. 

Jenis pertanyaan dalam angket bisa dibedakan menjadi empat, tergantung 
jenis respons yang ingin diperoleh dari responden. Pertama, pertanyaan 
tertutup, yakni responden hanya boleh memilih jawaban yang telah 
tersedia. Kedua, pertanyaan terbuka, yakni responden menuliskan 
jawaban sendiri atas pertanyaan yang ada. Di sini, responden memiliki 
kebebasan memberi jawaban, meskipun ruang untuk menjawab relatif 
terbatas atau tidak seleluasa dalam teknik wawancara. Ketiga, pertanyaan 
semi terbuka, yakni responden boleh menjawab pertanyaan dari pilihan 
yang telah tersedia dan atau sekaligus menuliskan jawaban lain jika perlu. 
Keempat yang terakhir, pertanyaan kombinasi terbuka dan tertutup, yakni 
responden menjawab sebuah pertanyaan tertutup yang disusul langsung 
dengan menjawab pertanyaan terbuka. 
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Pertanyaan yang disusun dalam sebuah angket bisa berjumlah sangat 
banyak atau sedikit, tergantung kebutuhan informasi yang ingin 
diperoleh. Jumlah dan jenis pertanyaan akan tergantung pada tingkat 
kedalaman informasi atau data yang ingin didapat. Namun demikian, 
pertanyaan yang terlalu banyak dan apalagi dengan bundelan angket 
yang tebal, terlihat tidak praktis dan berisiko merepotkan responden.

Kita bisa menghindari angket yang terlalu tebal dengan trik memilah atau 
mendesain daftar pertanyaan ke dalam beberapa bendel angket. Setiap 
bendel yang tidak terlalu tebal akan diberikan kepada kalangan responden 
tertentu, sementara bendel yang lain akan diberikan kepada kalangan 
responden lainnya. Jadi, desainlah pertanyaan angket sesuai kelompok 
sasaran. Pertimbangan utama pemilahan ini adalah nilai praktis angket 
yang akan memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

Berikut kelebihan dan kekurangan penggunaan angket dalam penelusuran 
anggaran:

Kelebihan angket

1) Angket akan menjaring informasi 
ke sebanyak-banyaknya 
narasumber (sumber data dan 
informasi) yang banyak dan 
tersebar jaraknya. 

2) Dari segi waktu, angket memberi 
kesempatan yang leluasa kepada 
responden untuk memberi 
jawaban kapan pun pada saat 
luang. 

3) Dari segi waktu,  m penelusuran 
akan merasa bekerja lebih 
efi sien terutama karena jumlah 
sumber data yang banyak. 

4) Angket bisa dijalankan 
tanpa perlu kedekatan atau 
pengenalan kepada responden, 
bahkan nama pun  dak harus 
dicantumkan. Hal demikian 
diharapkan akan memunculkan 
jawaban atau informasi yang 
lebih objek  f.

Kelemahan Angket

1) Tidak semua responden 
memberikan jawaban terhadap 
semua da  ar pertanyaan dalam 
angket. 

2) Jawaban yang diberikan oleh 
responden cenderung terbatas 
sesuai pertanyaan dalam angket 
dan  dak bisa dikembangkan 
secara mendalam.

3) Bila ingin mendalami informasi 
dari responden, perlu da  ar 
pertanyaan yang sangat panjang, 
bendel angket sangat tebal, dan 
menyulitkan dalam pelaksanaan.

4) Membuat angket yang lengkap 
juga terbilang sulit di  ngkat 
pelaksanaan.

5) Da  ar pertanyaan selalu bersifat 
umum dan disertai pilihan 
jawaban yang berlaku sama 
untuk semua responden, tanpa 
bisa dipilah atau dibuat sampel.
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3. Melakukan Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara perte-
muan dan percakapan langsung dengan sumber data atau informasi (nara-
sumber). Wawancara dipilih sebagai cara untuk mendapat informasi atau 
data, karena kita perlu mengklarifi kasi banyak data dalam dokumen terkait 
pelaksanaan anggaran di lapangan atau karena kita perlu penjelasan atas 
banyak kejadian yang tidak tersedia penjelasannya dalam dokumen resmi. 
Wawancara bisa menjadi cara untuk mendapatkan data atau informasi yang 
tidak tersedia dalam dokumen, sekaligus bisa menjadi cara mengklarifi kasi 
pelaksanaan sebuah dokumen tertentu. 

Agar wawancara bisa menjadi sarana untuk mendapatkan informasi 
sedalam-dalamnya, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di 
antaranya adalah sebagai berikut:

Menetapkan tujuan wawancara.•  Kita perlu menetapkan batasan 
sebuah wawancara kepada seseorang atau sampai sejauh mana kita 
ingin mendapatkan kedalaman sebuah data. Untuk kepentingan ini, 
sebaiknya kita mendata apa saja informasi yang ingin didapat dalam 
wawancara. Selanjutnya dipetakan kepada siapa sebuah pertanyaan 
akan diajukan dengan harapan memperoleh jawaban yang tepat dari 
orang yang tepat pula. Hal demikian akan sangat bermanfaat bagi 
sang pewawancara, sehingga wawancara menjadi lebih terarah untuk 
memenuhi capaian informasi atau data yang diharapkan.
Membuat pertanyaan yang tepat.•  Sebelum melakukan wawancara, 
siapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. 
Daftar pertanyaan ini akan menjadi pedoman wawancara dalam 
menelusuri anggaran. Sebaiknya, pedoman wawancara ditulis secara 
runtut, tidak melompat-lompat, agar wawancara menjadi lebih 
terarah, dan tidak mudah dibelokkan ke mana-mana. 

Pedoman wawancara memiliki tiga pilihan model. Pertama, pedoman 
wawancara ditulis secara rinci, lengkap dan detail, satu per satu, menyerupai 
daftar periksa (check list). Pewawancara bertanya kepada responden satu 
per satu. Bila dirasa sudah mendapat jawaban atas semua pertanyaan, maka 
wawancara dianggap selesai. Kedua, pedoman wawancara yang hanya 
memuat garis besar yang akan ditanyakan kepada responden. Wawancara 
model ini hanya berpegang pada kerangka (outline) mengandaikan 
kelihaian pewawancara untuk mengorek informasi dari responden. Ketiga, 
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gabungan antara pertama dan kedua. Model ini disebut juga sebagai semi 
structured. Seorang pewawancara sudah memegang check list yang akan 
ditanyakan kepada responden. Setelah beberapa jawaban secara umum atas 
check list diperoleh, maka pertanyaan dikembangkan oleh pewawancara 
agar bisa memperoleh informasi dan data yang selengkap dan sedeatil 
mungkin.

Dilihat dari jenis pertanyaan, setidaknya bisa digolongkan ke dalam tiga 
macam, yakni pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, atau campuran 
antara keduanya. Pertanyaan tertutup (yang dijawab dengan “ya” atau 
“tidak”), sebaiknya disusun untuk mendapatkan jawaban konfi rmasi atas 
dokumen atau kejadian tertentu di lapangan. Misalnya: “Apakah Anda 
menjadi peserta lelang pengadaan komputer 1.000 unit di Kabupaten 
Indramayu tanggal 11 Maret 2011 yang lalu?” Pertanyaan terbuka bertujuan 
untuk mendapatkan respons atau penjelasan lebih luas dari responden. 
Misalnya, “Bagaimana pendapat Anda terhadap lelang proyek itu?” 
Kemudian pertanyaan yang kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup 
bertujuan untuk memperoleh konfi rmasi sekaligus penjelasan atau 
penggambaran objek penelusuran secara lebih luas. Misalnya, “Apakah 
Anda merasa ada yang tidak beres dalam proses lelang itu? Apakah Anda 
bisa jelaskan ketidakberesan itu?”

Sebaiknya hindari pertanyaan yang mengulang-ulang, berbelit-belit, 
sulit dipahami responden, cenderung mengkritik responden, atau 
mendikte responden. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan bahasa 
sederhana dan jelas maksudnya. Pertanyaan juga lebih baik disusun 
untuk mendapatkan penjelasan dari responden, bukan mengkritiknya. 

Konfi rmasi sebuah kejadian bisa menjadi sebuah pertanyaan, termasuk 
konfi rmasi atas pertanyaan yang sama yang diajukan kepada pihak lain. 
Tetapi, pertanyaan harus menghindari kesan menuduh kepada responden. 
Hindari pertanyaan seperti ini, “Tadi Anda mengatakan ada kejanggalan 
dalam proses lelang proyek itu, tapi malah merasa tidak perlu melaporkan 
kasus itu kepada pihak kepolisian. Apakah itu karena Anda mendapat 
keuntungan atau bagian dari pihak yang menang lelang ya?” 

Dalam hal pertanyaan untuk menggali informasi, kita bisa menggunakan 
salah satu pendekatan struktur pertanyaan. Pertama, struktur piramida. 
Pewawancara memulai dengan pertanyaan-pertanyaan mendetail dengan 
menggunakan pertanyaan tertutup. Setelah itu, penanya melanjutkan 
dengan pertanyaan terbuka untuk memperluas isu atau tema yang 
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menjadi objek penelusuran anggaran. Kedua, struktur corong. Kebalikan 
dari struktur piramida, pertanyaan diawali dengan hal-hal yang umum 
dan terbuka. Setelah itu, wawancara dilanjutkan dengan daftar pertanyaan 
yang lebih mendetail dan tertutup. 

Mengenal siapa yang akan diwawancarai.•  Pemahaman yang 
baik atas pribadi dan kebiasaan orang yang diwawancarai akan 
memudahkan wawancara dan membuat suasana menjadi lebih cair. 
Pemahaman yang baik, bisa kita dapatkan dengan mengenal orang 
yang akan diwawancarai. Kenalilah narasumber wawancara dengan 
mencari referensinya, bisa memanfaatkan internet dan jenis publikasi 
yang lain, atau bertanya kepada pihak lain yang mengenal orang itu. 
Membuat janji pertemuan wawancara.•  Komunikasi awal untuk 
membuat janji wawancara, biasanya dilakukan dengan menelepon 
atau menuliskan pesan email kepada orang yang akan diwawancarai. 
Kita bisa juga melakukan komunikasi awal dengan sekretaris atau 
staf narasumber yang bertugas mengelola jadwal kegiatan. Kalau 
komunikasi melalui telepon atau email tidak segera direspons, 
datanglah langsung ke kantor atau alamat narasumber. Dalam 
komunikasi awal, kita mengenalkan diri, menjelaskan maksud dan 
tujuan wawancara, dan membuat kesepakatan waktu dan lokasi 
pertemuan untuk wawancara. Persiapkanlah surat resmi permohonan 
wawancara disertai daftar pertanyaan, jika narasumber meminta. 
Persiapkan juga, jika narasumber memilih melayani wawancara 
melalui email, skype atau telepon.
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Berikut kelebihan dan kekurangan penggunaan teknik wawancara dalam 
penelusuran anggaran:

4. Observasi Objek Penelusuran 

Salah satu cara untuk memperoleh informasi dalam penelusuran 
anggaran adalah observasi atau mengamati pelaksanaan anggaran di 
lokasi. Setelah kita berusaha mendapatkan informasi melalui dokumen, 
angket (kuesioner), dan wawancara, maka observasi menjadi pelengkap 
upaya mendapatkan informasi dalam penelusuran pelaksanaan anggaran 
daerah. Melalui teknik observasi, kita dapat melihat langsung apa yang 
sebenarnya terjadi. Teknik ini bisa sekaligus menjadi cara mengecek silang 

Kelebihan Teknik Wawancara

1) Orang yang diwawancarai bisa 
menjawab pertanyaan secara 
bebas (leluasa) dan lebih 
terbuka.

2) Informasi yang diperoleh bisa 
lebih mendalam dan mencakup 
banyak hal yang  dak bisa 
diperoleh melalui teknik lain.

3) Pewawancara bisa 
mengembangkan pertanyaan 
sesuai dengan situasi yang 
berkembang di lapangan. 

4) Pewawancara dapat 
menanyakan beberapa 
hal khusus yang  dak bisa 
didapatkan melalui teknik lain 
seper   studi dokumen.

5) Pewawancara  dak terpaku 
dengan jawaban tekstual 
(norma  f) dari narasumber, 
karena pewawancara dapat 
menilai kebenaran atau 
ke  dakjujuran jawaban melalui 
gerak-gerik dan raut muka 
narasumber.

Kelemahan Teknik Wawancara

1) Wawancara membutuhkan 
kesabaran dan ketekunan, 
karena pewawancara harus 
menyesuaikan diri dengan watak 
se  ap narasumber. 

2) Wawancara mensyaratkan 
kesediaan narasumber 
menyediakan waktu khusus 
untuk melayani wawancara, 
sehingga terkadang bisa 
mengganggu pekerjaan 
narasumber.

3) Wawancara menjadi  dak prak  s 
karena  dak di se  ap waktu dan 
tempat bisa untuk wawancara. 
Biaya yang harus dikeluarkan 
juga akan rela  f mahal. 

4) Keberhasilan memperoleh 
informasi dari narasumber 
sangat tergantung pendekatan 
pewawancara. Pendekatan 
yang tepat akan membuat 
narasumber bersikap lebih 
terbuka dan bersedia menjawab 
semua pertanyaan.
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(cross check) antara dokumen dengan kejadian di lokasi. Observasi juga 
merupakan langkah akhir dalam penelusuran anggaran, yang bertujuan 
untuk mengumpulkan data teknis pelaksanaan proyek penganggaran. 

Berikut kelebihan dan kekurangan penggunaan observasi dalam 
penelusuran anggaran:

Table

Jika kita ingin menelusuri pelaksanaan pengadaan mobil dinas misalnya, 
maka kita bisa langsung melihat bagaimana spesifi kasi mobil dinas yang 
sudah dibeli, apakah sesuai dengan besaran dana yang disediakan atau 
tidak. Jika anggaran yang hendak kita telusuri adalah pembangunan 
sebuah gedung SD misalnya, kunjungan lapangan ke lokasi (observasi) 
bisa memberi informasi lengkap bagaimana kondisi bangunan sekolah 
yang sudah direnovasi. Dengan langkah observasi, maka kita bisa 
menganalisis kemungkinan adanya penggelembungan atas belanja 
daerah. 

Kelebihan Observasi

1) Data yang diperoleh melalui 
observasi lapangan memiliki 
 ngkat akurasi yang  nggi. 

Bahasa fakta memiliki 
penjelasan yang sangat detail 
dan lebih bisa menjelaskan 
tentang sesuatu yang terjadi. 

2) Analis yang melakukan 
observasi langsung dapat 
memperoleh banyak 
jawaban atas banyak hal 
yang terkadang masih terasa 
rumit/membingungkan ke  ka 
masih dalam bentuk dokumen 
maupun jawaban wawancara 
atau kuesioner. 

3) Observasi juga bisa 
memberikan kemudahan 
kepada seorang analis untuk 
menggambarkan sebuah 
fakta secara lebih lengkap dan 
detail.

Kelemahan Observasi

1) Bila pengamatan dilakukan 
terhadap orang atau masyarakat, 
kadang terasa mengganggu 
mereka. Seper   halnya sebuah 
pengamatan terhadap pelayanan 
kesehatan Jamkesda. 

2) Observasi memungkinkan pihak 
yang diama   akan melakukan hal-
hal yang sangat baik, yang  dak 
mewakili kejadian sebenarnya 
ke  ka  dak ada pengamatan. Di 
sini terjadi rekayasa,  menutupi 
kejelekan sebuah kualitas 
pekerjaan atau pelaksanaan 
kegiatan/ program APBD.

3) Observasi yang dilakukan 
sebentar atau  dak lama, hanya 
menunjukkan keadaan pada 
waktu itu. Jelas, pengamatan 
ini  dak otoma  s mewakili 
keseluruhan  ngkat kualitas 
sebuah pekerjaan.
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Ada hal yang harus diperhatikan dalam observasi. Jangan pernah lupa 
mendokumentasikan apa yang ditemukan di lapangan. Catat apa yang 
ditemukan dan usahakanlah memotret banyak hal yang ada di lapangan. 
Bila perlu, bawalah video yang bisa merekam dengan baik setiap data 
yang ditemui. Ingat, tidak ada ruginya memiliki banyak data. Hasil 
pendataan dan pemotretan kelak akan menjadi alat bukti yang otentik 
untuk menguatkan analisis nanti. 

Observasi kadang menghadapi kendala terkait dengan banyaknya objek 
penelusuran anggaran. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan model 
sampel (sampling) atau memilih sebagian item saja yang akan dijadikan 
sebagai objek penelusuran. Pengambilan sampel merupakan tindakan 
mempelajari sebagian (sample) dari demikian banyak item (population) 
yang dianggap sebagai representasi keseluruhan item. Sampling dipilih 
karena terlalu banyak item yang dianggap memiliki kecenderungan 
penjelasan yang sama atas sebuah pertanyaan tertentu. Bila sampel telah 
didapat, maka sampel ditelusuri. Sampel inilah yang kemudian dijadikan 
sebagai objek observasi. Sebagai contoh, DAK bidang pendidikan di 
Kabupaten Tulung Agung adalah pembangunan 50 gedung SD. Kita ingin 
memperoleh informasi seluruh gedung itu, tetapi secara teknis akan 
sangat sulit bagi tim penelusuran mendatangi 50 lokasi SD penerima 
bantuan pembangunan. Hal ini disebabkan tim penelusuran memiliki 
keterbatasan waktu, sumber dana, dan SDM. Tim penelusuran kemudian 
hanya memilih lima dari 50 desa yang menerima bantuan gedung SD. 

Ada dua cara mengambil sampel. Pertama, berdasarkan pada keputusan 
yang masuk akal (judgemental sampling), seperti berdasarkan pada 
pengetahuan, pengalaman, dan opini pengambil sampel. Penentuan 
sampel untuk kasus penelusuran pembangunan 50 gedung SD misalnya, 
menggunakan beberapa pertimbangan rasional: mendasarkan pada desa-
desa miskin atau tingkat pendidikan di antara 50 desa penerima bantuan 
pembangunan gedung SD. Sampel lalu diambil, yakni lima desa statusnya 
yang paling miskin atau yang tingkat pendidikannya paling rendah.

Kedua, penentuan sampel berdasarkan pada statistik (statistical sampling). 
Sampel ditentukan semata berdasarkan pada kondisi statistik yang ada, 
bukan berdasarkan sebuah perdebatan yang bersumberkan data-data di 
luar angka statistik. Model penentuan sampel ini bisa dilakukan secara 
acak (random sampling) dan tidak secara acak (non-random sampling). 
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Teknik pengambilan sampel secara acak (random sampling) dapat 
dilakukan dengan empat cara. Pertama, sampling sederhana (simple 
random sampling). Pemilihan sampel cukup dilakukan dengan 
menggunakan undian secara manual atau menggunakan komputer. 
Kedua, sampling bertingkat (stratifi ed sampling). Ketika populasinya 
sangat beragam dan bertingkat, maka pemilihan acak dilakukan 
berdasarkan pada perwakilan setiap tingkat atau keragaman. Ketiga, 
sampling kluster (cluster sampling). Sebagai contoh, sebuah populasi 
yang berupa sebaran berbagai kecamatan misalnya. Jika 50 gedung SD 
penerima bantuan pembangunan itu berlokasi tersebar di 11 kecamatan, 
maka akan ditarik secara acak sampel setiap kluster. Terakhir keempat, 
sampling sistematis (systematical sampling). Anggota sampel diurutkan, 
kemudian dipilih misalnya berdasarkan kelipatan tertentu, maka itulah 
yang dipilih sebagai sampel. 

Menelusuri Mobil Dinas13

Antara tahun 2004 sampai pertengahan tahun 2007, kami melaksanakan 
satu program Gerakan An   Korupsi Berbasis Pesantren. Program ini 
menggunakan APBD sebagai pintu masuk pencegahan korupsi di  ngkat 
daerah. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah adalah salah satu dari sembilan 
daerah program. 

Salah satu tahapan kegiatan yang kami laksanakan adalah analisis RAPBD 
tahun 2006 (Kabupaten Jepara?). Salah satu yang kami soro   adalah temuan 
pembelian mobil dinas di salah satu SKPD dengan nominal yang sangat 
besar dan jumlah mobil yang sangat banyak. Pada waktu pertemuan antara 
para kyai dan pejabat pemda, kami sudah mengemukakan keluhan tentang 
rencana belanja itu. Namun, kami  dak bisa berargumentasi banyak ke  ka 
seorang kepadala SKPD mengatakan bahwa mobil dinas yang ada sudah 
banyak yang rusak,  dak layak pakai, dan jumlahnya juga sangat terbatas.

Kami membuat rapat kecil dan memutuskan untuk mengecek langsung 
pernyataan kepala SKPD tadi. Awalnya kami minta da  ar inventaris mobil 

13 Ditulis oleh Abdul Waidl dari pendampingan dengan Forum Kajian Islam dan Sosial 
(FKIS) Jepara, disunting untuk keperluan penerbitan modul ini. 
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dinas (kepada siapa?), tetapi ditolak. Akhirnya kami bergan  an datang ke 
SKPD itu, mencatat semua mobil berplat merah yang masuk. Kami catat 
nomor polisinya, merek mobil, dan kondisinya. Kami juga memotret hampir 
semua kendaraan dinas itu. Kegiatan ini, kami lakukan kurang lebih setengah 
bulan lamanya. Kami bersama mengumpulkan hasil, memberikan kata-kata 
yang mudah dipahami tentang hasil penelusuran kami (menyusun laporan 
temuan hasil penelusuran dengan kata-kata yang mudah dipahami?), dan 
melengkapi dengan tabel memuat lengkap merek mobil, nomor polisi, dan 
kondisi mobil. 

Temuan kami menunjukkan bahwa jumlah mobil dinas yang kami tulis lebih 
banyak daripada yang dinyatakan kepala SKPD tadi. Kondisinya juga masih 
sangat layak pakai. Hasil ini kami bawa dalam pertemuan antara (dengan?) 
beberapa kyai, beberapa pimpinan dan anggota DPRD, dan kami undang 
juga kepala SKPD terkait (tadi/yang bersangkutan?). Kami presentasi dengan 
menggunakan data sangat lengkap dan mengakhiri dengan rekomendasi 
agar pembelian mobil dinas dibatalkan.

Forum ini berjalan  dak terlalu lama. Data yang kami sampaikan  dak bisa 
dibantah oleh kepala SKPD. Pimpinan dan anggota DPRD yang hadir juga 
meminta kepada kepala SKPD tersebut agar mencoret anggaran pembelian 
mobil dinas tadi. 

Alhasil, sekitar dua bulan setelah pembahasan RAPBD, hasil ketetapan 
kami lihat kembali. Dalam APBD 2006 ditetapkan, tanpa ada nomenklatur 
pembelian mobil dinas di SKPD itu. 

Teknik sampling non-random memiliki dua jenis. Pertama, sampling 
kebetulan (accidental sampling). Teknik ini memilih sampel dengan 
cara kebetulan saja. Seperti hendak melakukan penelusuran terhadap 
pelayanan Jamkesda, maka sampel merupakan orang yang kebetulan 
bertemu di rumah sakit atau puskesmas. Teknik ini bisa dikatakan murah, 
cepat, dan mudah. Kelemahannya adalah kurang representatif. Kedua, 
sampling bertujuan (purposive sampling). Sampel dipilih berdasarkan 
pada tujuan sebuah penelusuran. Jika kita ingin mendapatkan gambaran 
mengenai kualitas pelayanan Jamkesda, maka sampel kita adalah orang 
yang memiliki Kartu Jamkesda dan menggunakan kartu itu. Sama dengan, 
yang sebelumnya, teknik ini mudah, cepat, dan murah. Satu lagi, sampel 
ini sangat relevan dengan tujuan penelusuran anggaran. 
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BAHAN BACAAN 4.3

TEKNIK ANALISIS DAN VERIFIKASI DATA 

DALAM PENELUSURAN ANGGARAN 

Langkah penelusuran anggaran berikutnya adalah mengolah atau 
menganalisis informasi atau data yang telah dikumpulkan dari dokumen, 
wawancara, dan observasi lapangan. Mengolah informasi dilakukan 
dengan cara membandingkan antara yang direncanakan dengan 
praktiknya, serta antara rencana dengan realisasi pelaksanaan anggaran. 
Dari perbandingan tadi, biasanya akan ditemukan selisih (gap) atau 
perbedaan. Selanjutnya kita menganalisis untuk menemukan jawaban 
seberapa besar selisih itu terjadi dan mengapa bisa terjadi.

Sebagai contoh analisis terhadap DAK Pengadaan Alat Kesehatan Rumah 
Sakit Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp300 juta. Pengadaan ini 
dilakukan untuk melengkapi kekurangan alat pacu jantung yang kurang 
berfungsi dengan baik di rumah sakit tadi. Dalam penelusuran anggaran 
sebelumnya, dari dokumen, wawancara, hingga penelusuran lapangan 
misalnya, kita menemukan bahwa dana itu ternyata dipotong 20 persen 
untuk disetor ke pihak-pihak tertentu. Harga alat pacu jantung yang 
dibeli sebenarnya hanya Rp150 juta dengan spesifi kasi yang sama. Tugas 
analisis adalah mencoba membuat gambaran atau penjelasan mengapa 
terjadi selisih antara rencana dengan realisasi.

Ada banyak kemungkinan temuan atas selisih antara yang normatif 
dalam dokumen dengan pelaksanaan di lapangan. Di antaranya adalah 
sebagai berikut:

Ketidakcocokan rencana dengan realisasi disebabkan adanya • 
pelanggaran prosedur lelang pengadaan alat pacu jantung.
Terjadi manipulasi data perusahaan peserta lelang.• 
Adanya kewajiban “administratif” (suap) pemenang lelang untuk • 
pejabat elite pemerintah daerah.
Adanya inefi siensi dalam proses lelang hingga pelaksanaan • 
pengadaan. Semua hal ini bersifat merugikan keuangan negara.
Adanya korupsi sejak awal, sehingga sebuah program atau kegiatan • 
benar-benar tidak dilaksanakan karena kontrol yang rendah. 
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Berikut ada contoh serangkaian pertanyaan yang bisa memandu analisis: 

Apa ketentuan normatif yang ada dalam dokumen penganggaran? • 
Apakah ada perbedaan antara yang ada dalam ketentuan program • 
dan APBD dengan pelaksanaan di lapangan? 
Apa saja bentuk perbedaan atau • gap antara rencana dengan realisasi?
Deskripsikan realisasi kuantitas dan kualitas pekerjaan di lapangan • 
dan bandingkan dengan ketentuan dalam dokumen penganggaran! 
Bandingkan antara harga barang yang telah dibeli dengan harga di 
pasaran untuk melihat apakah ada selisih! Jelaskan berapa kerugian 
negara akibat pelanggaran itu!
Berikan penjelasan mengapa pelanggaran (selisih rencana dan • 
realisasi) itu bisa terjadi! 
Apakah telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-• 
undangan? 
Apakah telah terjadi praktik korupsi dalam proses lelang? • 
Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran itu? • 

Pertanyaan lain juga bisa diajukan untuk membuat analisis antara pelak-
sanaan sebuah program atau kegiatan dengan tujuan program itu sendiri. 
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk analisis:

Apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah • 
ditetapkan oleh program? Apakah kegiatan itu memenuhi kebutuhan 
dari masyarakat sebagai target program?
Bila terjadi ketidaksesuaian, sebutkan apa saja ketidaksesuaian itu? • 
Seberapa besar ketidaksesuaian atau gap antara kegiatan dengan 
tujuan atau kebutuhan sasaran program?
Mengapa ketidaksesuaian itu bisa terjadi? Apa faktor yang menyebab-• 
kan ketidaksesuaian terjadi?

Semua data dan informasi yang telah diperoleh harus bisa menjawab 
serangkaian pertanyaan kritis tadi. Jika informasi dan data tidak bisa 
menjawabnya, maka tugas tim penelusuran mencari informasi tambahan. 
Tentukan narasumber wawancara yang sesuai untuk kebutuhan informasi 
dan data baru tadi. Selanjutnya lakukan lagi wawancara atau observasi 
sesuai kebutuhan. Setiap keraguan terhadap informasi dan data yang 
dimiliki, atau data dirasa janggal, maka jalan keluarnya adalah melakukan 
verifi kasi data. Verifi kasi bisa dilakukan kepada narasumber pertama atau 
melakukan konfi rmasi kepada narasumber lain yang sesuai atau menggali 
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dari dokumen lain. Verifi kasi dapat pula dilakukan dengan cara melakukan 
diskusi terbatas yang mempertemukan beberapa pihak yang bertentangan. 
Verifi kasi data akan membuat data lebih sahih dan hasil analisis jauh lebih 
kuat dibanding dengan data yang seadanya.

BAHAN BACAAN 4.4

MENULIS LAPORAN HASIL PENELUSURAN ANGGARAN

Bila informasi sudah mencukupi dan analisis telah dilakukan, maka 
langkah penelusuran anggaran berikutnya adalah menulis laporan hasil 
penelusuran. Menulis laporan hasil penelusuran tidak berbeda jauh 
dengan menulis laporan yang lain. Kita selalu berharap agar laporan 
menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dicerna, analisisnya jelas 
dan mudah dipahami, runtut, tidak melompat-lompat, serta kesimpulan 
dan rekomendasinya pun jelas. 

Kaidah-kaidah penulisan laporan tadi perlu diikuti agar laporan bisa 
dibaca dan digunakan publik serta pemerintah daerah. Selain itu, laporan 
juga perlu ditulis dengan struktur atau sistematika tertentu. Berikut 
adalah salah satu contoh sistematika laporan atau beberapa hal yang 
harus termuat dalam laporan:

1. Judul Penelusuran Anggaran
2. Kesimpulan Eksekutif. Bagian ini akan menyajikan secara ringkas 

mengenai kegiatan penelusuran anggaran ini dan apa temuannya. 
Kesimpulan di awal ini cukup ditulis dalam beberapa alinea saja.

3. Latar Belakang Kegiatan. Bagian ini akan menguraikan tentang 
latar belakang penelusuran anggaran, tujuan penelusuran anggaran, 
metodologi yang digunakan, objek penelusuran, dan siapa pelaksana 
penelusuran.

4. Analisis Permasalahan. Bagian ini akan mengungkapkan seberapa 
besar selisih yang terjadi antara rencana penganggaran dan 
realisasinya. Di sini juga akan memaparkan jawaban atas serangkaian 
pertanyaan, seperti: apa bentuk penyimpangan, mengapa terjadi 
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penyimpangan, berapa kerugian negara, dan pihak mana saja yang 
terlibat dalam penyimpangan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi. Bagian ini akan menuliskan 
kesimpulan hasil penelusuran anggaran dan apa usulan tindak lanjut 
(rekomendasi) kepada beberapa pihak terkait.

6. Lampiran. Bagian ini akan melampirkan beberapa dokumen terkait, 
seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, kuitansi 
kontrak, foto, rekaman audio visual, kliping koran.

 

 
BAHAN BACAAN 4.5

PRINSIP-PRINSIP PENELUSURAN ANGGARAN

Kerja-kerja penelusuran anggaran mempunyai risiko yang sangat tinggi. 
Seorang penelusur anggaran sangat berisiko menghadapi tuntutan hukum 
berkaitan hasil penelusurannya. Oleh sebab itu, ketika mau melakukan 
penelusuran, kita harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Kesahihan Informasi
 Penelusur anggaran harus mejaga kesahihan (validity) informasi dan 

data yang dipegang, agar pihak lain atau pihak terkait, bisa menerima 
hasil penelusuran anggaran tanpa ragu. Kesahihan informasi dan 
data harus mencakup dari mana asal informasi, kredibilitas sumber 
informasi, dan keabsahan informasi yang diberikan. Asal informasi 
berkaitan dengan dari siapa atau dari mana informasi diperoleh 
dan bagaimana informasi diperoleh. Adalah penting untuk melihat 
latar belakang atau motivasi sumber informasi ketika memberikan 
informasi kepada kita.

 Dalam pelaksanaan penelusuran anggaran, kita perlu memeriksa 
kembali keabsahan informasi yang didapat karena untuk menjaga 
kesahihan informasi itu. Pemeriksaan informasi merupakan sikap 
kehati-hatian karena tidak menutup kemungkinan, pemberi 
informasi berkepentingan menjatuhkan lawan politiknya atau semata 
untuk kepentingan ekonomi. Jangan sampai karena lalai memeriksa 
kesahihan informasi dan data penelusuran anggaran, penelusur 
malah digugat ke meja hijau. 
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2. Objektif
 Penelusuran anggaran harus bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran dan keberpihakan kepada masyarakat penerima manfaat 
anggaran. Kerja-kerja penelusuran anggaran karenanya harus menge-
depankan prinsip objektivitas, yakni tidak memihak, dan tidak 
memiliki tujuan politis atau ekonomi pribadi. Dengan demikian, 
temuan hasil penelusuran anggaran tidak akan ditafsirkan sebagai 
memiliki kepentingan tertentu.

3. Perlindungan Informasi
 Menjaga kerahasiaan sumber informasi penelusuran anggaran 

merupakan tanggung jawab terberat karena hingga saat ini perlindungan 
sumber informasi masih terbatas untuk kalangan jurnalis. Mereka 
diberikan jaminan untuk merahasiakan sumber informasi jika kasus 
investigasinya bersifat sensitif, menyangkut kepentingan kelompok 
yang sangat berpengaruh. Sementara itu, meskipun sudah ada UU 
Perlindungan Saksi untuk kasus perlindungan sumber informasi 
sebagai saksi dalam hal-hal tertentu, hingga saat ini belum efektif 
diberlakukan. Terutama terkait dengan menjaga kerahasiaan sumber 
informasi yang berasal dari internal objek penelusuran anggaran. 
Dampaknya, sumber informasi dapat terkena sanksi sebagai pegawai 
atau bahkan digugat secara hukum.

4. Menjaga Kredibilitas
 Penting menjaga kredibilitas seorang penelusur anggaran karena 

posisi atau kerja-kerjanya sangat rentan. Penelusur anggaran rentan 
menyimpang dari tujuan penelusuran anggaran, yakni berkompromi 
terhadap tawaran materi dari pelaku/ pelaksanana anggaran jika 
temuan mengarah pada pelanggaran atau tidak pidana korupsi
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BAHAN BACAAN 4.6:

MENGENAL DPA-SKPD

Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA 
SKPD) merupakan salah satu dokumen paling penting yang menjadi 
panduan penganggaran daerah. DPA menjadi dasar bagi pencairan dana 
pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan instansi pemerintah 
sebagai bagian dari program instansi itu.

Secara formal, DPA diterjemahkan oleh pemerintah sebagai “dokumen 
yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna 
barang”.

Pendapatan dalam DPA memuat informasi mengenai kelompok, jenis, 
objek, dan rincian pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh 
SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sementara menyangkut 
belanja, DPA memuat dua jenis belanja besar, yaitu belanja langsung dan 
tidak langsung. Kemudian masing-masing jenis belanja ini diuraikan 
berdasarkan jenis, objek, dan rincian belanja.

DPA-SKPD mencakup tujuh formulir yang keseluruhan formulir itu 
harus diisi oleh setiap SKPD dalam pelaksanaan anggarannya, seperti 
pada tabel 4.5 berikut ini:
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Tabel 4.5

Formulir DPA-SKPD

Sumber: Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan DPA-SKPD penting karena terkait dengan pencairan anggaran 
untuk membiayai kegiatan-kegiatan program instansi pemerintah daerah. 
Dengan kata lain, DPA- SKPD menjadi basis bagi anggaran kas SKPD. 
Oleh karena itu, penyusunan DPA-SKPD memerlukan dasar informasi 
yang akurat dengan mengacu pada RKA-SKPD serta APBD yang sudah 
dijabarkan, seperti terlihat pada gambar 4.1.

Adanya keterkaitan DPA-SKPD dengan anggaran kas dapat menjelaskan 
bahwa nilai dokumen ini sebagai yang paling mendekati kenyataan 
atau riil (real) di antara dokumen-dokumen penganggaran lainnya. 
Artinya besaran uang yang dialokasikan dan kemudian dicairkan oleh 
pemda secara keseluruhan, maupun SKPD secara sektoral, dan program 
secara spesifi k, dapat terlihat di DPA-SKPD. Lebih jauh, DPA-SKPD juga 
mengharuskan dimasukkannya sasaran dan capaian kinerja, sehingga 
bisa menjadi acuan untuk menilai kinerja SKPD pada program dan 
kegiatan tertentu, maupun secara keseluruhan.

Kode

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1

DPA SKPD 3.2

Nama formulir

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja 
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanjang Langsung menurut Program 
dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja 
Langsung Program dan per Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
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Gambar 4.1 
Proses Menuju Anggaran Kas

Sumber: diolah oleh penulis

Penerima manfaat (benefi ciaries) dari program-program yang bersifat 
langsung diberikan kepada sasaran, bisa melihat berapa sebenarnya 
alokasi yang seharusnya mereka terima, berapa jumlah penerima, dan 
daerah mana saja yang seharusnya menerima pada tahun anggaran 
tertentu (misal 2012). Bagi CSO, ini jelas sangat memudahkan dalam 
melakukan pemantauan anggaran pemerintah daerah.

Sifat DPA-SKPD yang sangat rinci menjadikan dokumen ini seolah 
menjadi “dapur” bagi masing-masing SKPD. Sifatnya yang seperti “dapur” 
ini menyebabkan dokumen yang terkait dengan DPA-SKPD seolah-
oleh menjadi “rahasia perusahaan”. Tidak seperti APBD yang sifatnya 
gelondongan, atau RKA-SKPD yang masih berupa rencana dan bisa 
berubah banyak, maka DPA-SKPD sifatnya lebih defi nitif karena menjadi 
acuan anggaran kas. Itu berarti, apa yang terdapat di DPA-SKPD inilah 
yang sesungguhnya riil terjadi.

Formulir-formulir DPA-SKPD 2.2 dan 2.2.1 yang memuat sangat rinci 
alokasi per kegiatan, dapat memberikan informasi gamblang tentang 
besaran alokasi serta untuk apa. Mirip seperti anggaran rumah tangga 
(berapa untuk beras, transportasi, pakaian, dst), sehingga bisa terlihat 
apakah alokasinya boros atau tidak, tepat sasaran atau tidak, “nyambung” 
dengan indikator kinerja atau tidak.

RKA SKPD

DPA SKPD

ANGGARAN KAS

RAPERDA APBD

RAPER KDH TENTANG 
PENJABARAN APBD
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Memang terdapat beberapa isu menyangkut DPA-SKPD, yang patut 
mendapat perhatian dari siapa pun yang aktif memantau APBD, di 
antaranya:

• DPA SKPD sebagai acuan penting anggaran kas bisa tidak 
tunggal. Seperti halnya laporan keuangan di perusahaan, DPA-
SKPD rentan terhadap upaya manipulasi. Karena adanya tuntutan 
transparansi atau tekanan dari beragam klien (kelompok masyarakat, 
partai politik, DPRD, pengusaha, dst), terasa perlu untuk memuaskan 
berbagai pihak tersebut dengan dokumen yang resmi tetapi 
sebenarnya belum selesai/fi nal.

• DPA-SKPD bisa mengalami perubahan. Pasal 126 ayat 2 Permendagri 
No. 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa DPA-SKPD mencatat 
“perkiraan” arus kas pendapatan maupun arus kas pengeluaran. 
Memaknai sifat “perkiraan”, itu berarti dokumen ini masih mungkin 
berubah berdasarkan dinamika pada saat pelaksanaannya. Di sinilah 
timbul kecenderungan DPA-SKPD gagal difi nalkan. Padahal aturan 
tentang waktu penyusunan hingga pengesahan DPA-SKPD relatif 
ketat (lihat pasal 123 hingga 126 Permendagri No. 13 Tahun 2006 junto 
Permendagri No. 59 Tahun 2007), namun praktik sering kali tidak 
seperti itu. DPA-SKPD yang defi nitif tidak jarang hanya ada setelah 
akhir tahun anggaran.

• DPA SKPD tidak bisa diakses stakeholder lain. Di banyak 
daerah, DPA SKPD menjadi dokumen yang paling sulit untuk 
diakses pemangku kepentingan lainnya di luar pemerintahan. DPA 
SKPD bahkan seolah mustahil didapat oleh para penerima manfaat 
(benefi ciaries) yang justru paling berkepentingan mengetahui besaran 
alokasi, daftar nama dan jumlah penerima program pemerintah.

Mekanisme Penyusunan DPA SKPD

Sesuai dengan pasal 123 hingga 126 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang 
diperbarui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, maka mekanisme 
penyusunan DPA-SKPD secara garis besar adalah sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 3 (  ga) hari • 
setelah Perda APBD ditetapkan, segera memberitahukan semua kepala 
SKPD agar segera menyusun rancangan DPA-SKPD.
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Para kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD • 
paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan 
oleh PPKD.

Paling lama 15 hari lamanya sejak ditetapkannya Penjabaran APBD oleh • 
kepala daerah, TAPD melakukan verifi kasi bersama kepala SKPD terhadap 
rancangan DPA-SKPD.

Atas dasar verifi kasi tersebut, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD • 
dengan persetujuan Sekda.

DPA-SKPD yang telah disahkan kemudian diserahkan ke pihak-pihak • 
berkepen  ngan, yaitu Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, 
dan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disahkan.

Sejak itu, DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh • 
Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
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Contoh DPA SKPD14

14 www.pekalongankota.go.id, disunting untuk keperluan penerbitan modul ini.

Kode

1

4

4  1

4  1  2

5

5  1

5  1  1

5  2

5  2  1

5  2  2

5  2  3

Uraian

2

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Retribusi Daerah

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT)

Jumlah

3

4,500,000,000.00

4,500,000,000.00

4,500,000,000.00

40,310,962,000.00

19,740,432,000.00

19,740,432,000.00

20,570,530,000.00

2,341,825,000.00

12,312,551,000.00

5,916,154,000.00

(35,810,962,000.00)

Urusan :  1.02 Kesehatan

Organisasi :  1.02.01 DINAS KESEHATAN

Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2013

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN 
ANGGARAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DPA-SKPD
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I2

Pendapatan

Belanja Tidak 
Langsung

Belanja Langsung

112.1

2.2

II3

1,125,000,000.00

4,561,734,000.00

4,837,892,750.00

III4

1,125,000,000.00

6,055,230,000.00

10,369,893,750.0

Jum
lah

6

1,125,000,000.0

4,561,734,000.0

1,808,392,250.0

IV5

1,125,000,000.00

4,561,734,000.00

3,554,351,250.00

7=3+4+5+6

4,500,000,000.00

19,740,432,000.0

20,570,530,000.0

U
raian

Triw
ulan

N
o

Rencana Pelaksanaan A
nggaran

Satuan Kerja Perangkat D
aerah per Triw

ulan

Pekalongan, 27 Desem
ber 2012

M
enyetujui

Sekretaris Daerah,

DW
I ARIE PU

TRAN
TO

N
IP. 19551212 198503 1 017



163MODUL PELATIHAN PENGAWASAN APBD BAGI CSO

Sesi 5.

Analisis Dokumen 
Pertanggungjawaban 

APBD
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Sesi 5.

Analisis Dokumen 
Pertanggungjawaban APBD

Pengantar

Dokumen Pertangungjawaban APBD terdiri dari beberapa 
dokumen. Bab ini hanya akan membahas dua dokumen. 

Pertama, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 
yang dibuat oleh gubernur/bupati/wali kota. Kedua, laporan 
hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah 
(LHP-LKPD) yang dikeluarkan oleh BPK. Kedua dokumen itu 
menggambarkan laporan pertanggungjawaban APBD yang 
telah dilaksanakan. LKPJ berisi gambaran tentang pencapaian 
pembangunan yang telah dilaksanakan pada satu tahun anggaran 
sebelumnya. LHP-LKPD merupakan hasil pemeriksaan keuangan 
yang berisi analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran pada periode tahun sebeluumnya dengan menggunakan 
sistem pemeriksaan keuangan negara (SPKN). 
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Saat ini baru sedikit saja kelompok masyarakat atau CSO yang 
mengadvokasi dokumen pertanggungjawaban APBD melalui kegiatan 
analisis hasil pemeriksaan BPK. Ini karena kerja advokasi tadi dinilai 
berlebihan (redundant). Maklum, laporan LHP-LKPD sudah berbentuk 
analisis. Namun demikian, kelompok masyarakat jangan beranggapan 
BPK sudah melakukan segalanya ketika mereka sudah menyusun LHP-
LKPD suatu daerah. Kelompok masyarakat bisa memantau tindak lanjut 
hasil pemeriksaan BPK terhadap daerah dengan opini tidak memberikan 
pendapat (TMP). Penilaian TMP BPK yang dimuat dalam LHP-LKPD ini, 
menunjukkan ada permasalahan serius dalam pelaporan keuangan dan 
kinerja pemda. LHP-LKPD merupakan salah satu dokumen yang bisa 
diakses oleh public, oleh karena itu kelompok masyarakat dapat meminta 
dokumen ini ke Pemda dengan menggunakan prosedur permohonan 
informasi sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang 
KIP. 

BPK biasanya meminta DPRD menindaklanjuti LHP-LKPD. DPRD diminta 
BPK untuk meningkatkan pengawasan terhadap eksekutif. Namun, tidak 
semua DPRD melakukan permintaan BPK. Kelompok masyarakat bisa 
mendesak DPRD untuk meningkatkan pengawasan terhadap eksekutif. 
Kelompok masyarakat juga bisa memberi tekanan kepada DPRD dan 
pejabat yang diberi rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan/
laporan BPK. Selain itu, CSO juga bisa menelaah temuan-temuan BPK 
dan menindaklanjutinya ke aparat penegak hukum, apabila memang 
ditemukan indikasi korupsi. Pelaporan dan tekanan terhadap aparat 
penegak hukum diharapkan bisa mendorong mereka untuk menuntaskan 
temuan-temuan kasus yang ada, sehingga kasus serupa tidak terulang 
lagi di masa depan.
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Tujuan

Waktu

Metode

Alat

Lembar Bantu 
Belajar

Peserta mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang • 
terkait dengan pertanggungjawaban APBD.
Peserta dapat melakukan analisis terhadap dokumen • 
pertanggungjawaban APBD berupa LKPJ dan LHP-
LKPD untuk mengetahui capaian pembangunan dan 
membandingkan rencana pelaksanaan dengan realitas di 
lapangan.

120 Menit

Presentasi, La  han Kelompok

Metaplan, Kertas plano, Spidol

Lembar Bantu Belajar 5.1: La  han analisis dokumen LHP-
LKPD

Bahan Bacaan Bahan Bacaan 5.1: Mengenal dokumen LHP-LKPD• 
Bahan Bacaan 5.2: Beberapa pengalaman keberhasilan • 
CSO dalam melakukan advokasi hasil audit
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TAHAPAN PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator membuka sesi ini dan menjelaskan secara singkat tujuan 
sesi.

2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa di sesi ini akan dibahas 
dua pokok bahasan, yaitu:
a. Mengenal dokumen-dokumen pelaksanaan dan pertanggung-

jawaban APBD.
b. Menganalisis dokumen pertanggungjawaban APBD.

POKOK BAHASAN 1: MENGENAL DOKUMEN-DOKUMEN 
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN APBD 

Permainan Kuis (60 menit)

1. Fasilitator membuat permainan “kuis” sederhana dengan meminta 
peserta untuk menjawab pertanyaan: “Siapa yang bisa menyebutkan 
satu dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD?”

2. Fasilitator meminta peserta yang ingin menjawab untuk mengangkat 
tangan. Peserta terpilih memberikan jawaban. Jika jawabannya benar, 
maka dia berhak mendapatkan hadiah kecil. Fasilitator melanjutkan 
kuis ini, dengan mempersilakan peserta lainnya untuk menjawab 
pertanyaan yang sama. 

3. Fasilitator menuliskan setiap jawaban peserta di kertas plano.
4. Fasilitator menjelaskan beberapa hal penting berikut ini:

a. Penting untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang 
ada dalam tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, 
serta apa fungsi dari setiap dokumen dalam konteks pengawasan 
APBD. 

Catatan Fasilitator

Fasilitator memas  kan ketersediaan dokumen yang diperlukan, seper   
LKPJ bupa  /wali kota setempat dan laporan hasil pemeriksaan atas laporan 
keuangan pemerintah daerah (LHP LKPD) yang dikeluarkan BPK.
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b. Dokumen pelaksanaan APBD adalah alat yang sangat memadai 
untuk menilai kinerja pemerintah.

c. Dokumen pelaksanaan APBD bersifat mutlak diperlukan bagi 
pelaksanaan monitoring atau pengawasan APBD terutama oleh 
CSO di daerah.

d. Kemampuan CSO dalam melakukan analisis dokumen pelaksa-
naan APBD sangat menentukan dalam membangun pengang-
garan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Analisis 
dokumen pelaksanaan APBD menjadi syarat utama dalam 
melakukan pengawasan APBD.

POKOK BAHASAN #2: MEMBACA LHP LKPD DAN LKPJ

Latihan kelompok (120 menit)

1. Fasilitator membagikan Lembar Bantu Belajar 5.1 kepada para peserta 
pelatihan dan meminta peserta membacanya. Waktu lima menit.

2. Fasilitator mempersilakan peserta bertanya jika merasa ada yang 
belum jelas atau belum cukup dimengerti dari Lembar Bantu Belajar 
5.1. Waktu lima menit

3. Fasilitator lalu membagi peserta ke dalam kelompok kecil terdiri dari 
maksimal empat orang

4. Fasilitator mempersilakan kelompok mengerjakan penugasan seperti 
yang diminta di Lembar Bantu Belajar 5.1. Waktu 40 menit.

5. Fasilitator mempersilakan wakil masing-masing kelompok bergiliran 
melakukan presentasi singkat tentang hasil latihan mereka (waktu 
total 10 menit)

6. Ketika satu kelompok telah menyelesaikan presentasinya, kelompok 
lainnya menanggapi presentasi. 

7. Fasilitator menyimpulkan (wrap up) hasil latihan dengan membuat 
kata-kata kunci penting (pointer) kesimpulan berdasarkan pendapat 
peserta.
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LEMBAR BANTU BELAJAR 5.1 

LATIHAN ANALISIS DOKUMEN LHP-LKPD

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah 
LHP-LKPD dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. 
Penyusunan LHP-LKPD merupakan bagian dari kewajiban BPK untuk 
melakukan audit kepada seluruh instansi yang menggunakan APBN/
APBD atau secara tidak langsung dibiayai oleh anggaran negara.

LHP-LKPD sebenarnya sudah berbentuk analisis, sehingga hakikatnya 
tidak memerlukan analisis lagi. Meskipun demikian, LHP-LKPD menarik 
untuk “dibaca” oleh kelompok masyarakat sipil mengingat beberapa hal 
berikut:

Begitu LHP-LKPD diserahkan kepada pemerintah daerah (termasuk • 
DPRD), maka LHP-LKPD berdasarkan UU secara otomatis terbuka 
untuk umum.
Dalam LHP-LKPD terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. • 
Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit rekomendasi yang 
tidak ditindaklanjuti eksekutif, sehingga memerlukan dorongan 
DPRD dan “tekanan” publik untuk tindak lanjutnya.
LHP-LKPD bisa menjadi bahan bukti (• evidence) tentang bagaimana 
sebenarnya pemerintah daerah mengelola keuangan/anggarannya 
dalam satu tahun terakhir. Ini berarti LHP-LKPD bisa juga menjadi 
acuan dalam menilai kinerja pengelolaan program dan anggaran 
pemerintah daerah.

Kemampuan kelompok masyarakat sipil untuk membaca dokumen LHP-
LKPD bisa dilatih. Pelatihan ini bertujuan agar CSO mampu menyusun 
hasil bacaan atas LHP-LKPD menjadi sistematis. Terutama dalam 
menghimpun bukti menyangkut kinerja pemda maupun dalam kerangka 
advokasi mendorong pemda menindaklanjuti rekomendasi BPK atas 
temuan-temuannya.
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Persiapan

Peserta dibentuk maksimal empat kelompok.• 
Masing-masing kelompok dibagikan contoh LHP-LKPD yang sama • 
(bila memungkinkan ketersediaan dokumennya, contoh LHP-LKPD 
bisa berbeda setiap kelompoknya).
Bagikan kepada setiap kelompok kertas plano dan spidol.• 

Langkah Analisis

Baca cepat isi LHP-LKPD, terutama Buku II yang berjudul “Laporan • 
atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Keuangan Pemerintah 
Kota/Kabupaten X Tahun Anggaran 20XX”. 
Cari dan catat temuan-temuan BPK di bagian ini. Cari dan catat • 
temuan-temuan terkait dengan sektor pendidikan atau kesehatan 
atau infrastruktur (lihat contoh di box). 
Pilih tiga temuan saja, sektornya bebas.• 
Setelah kelompok sepakat, isikan ke dalam tabel berikut ini:• 

Tabel 5.1

Matrik Temuan dan Rekomendasi

Selanjutnya masing-masing kelompok mendiskusikan di dalam • 
kelompoknya mengenai dua hal, yaitu: 
1. Mengapa temuan itu bisa terjadi? 
2. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat?
Kesepakatan jawaban atas dua pertanyaan di atas lalu diisikan ke • 
dalam tabel berikut:

No Temuan Rekomendasi

1  

2  

3  
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Tabel 5.2
Matrik Temuan, Alasan, dan Peluang Tindakan Masyarakat

Setelah selesai, tabel terakhir ini kemudian dipresentasikan dalam • 
pleno.

Contoh Temuan BPK

• Pemerintah Kabupaten XXXXXX Tidak Melakukan Proses Tuntutan 
Perbendaharaan atas Kerugian Daerah pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp2.742.792.274 dan Sekretariat 
Daerah Sebesar Rp 262.402.346.

• Pekerjaan Pembangunan SDN Winata Tahap I Mengalami Putus Kontrak 
dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp250.530.100 Belum Dicairkan.

• Sisa Alokasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Belum 
Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp143.223.450.

• Belanja Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota 
DPRD di Sekretariat DPRD Sebesar Rp8.490.012 Melebihi Jumlah 
yang Sebenarnya.

• Sisa Kas di Akhir Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Bantuan 
Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru (Bantuan 
Provinsi Tahun 2011) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Belum 
Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp 379.620.000.

• Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
dan Dinas Bina Marga dan Pengairan Sebesar Rp552.806.505,07.

• Nilai Perolehan Puskesmas XXXX yang Dibongkar Total Belum 
Dihapuskan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp 415.000.

• Terdapat Indikasi-indikasi Kelebihan Pembayaran atas Pembayaran 
Detail engineering design, PLTA Sungai Urumuka di Provinsi Papua 
dan di antaranya Ada yang Diduga Fiktif sebesar Rp9.670.000.000.

No. Temuan Alasan Terjadinya Peluang Tindakan   
   Masyarakat

1   

2   
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BAHAN BACAAN 5.1

MENGENAL DOKUMEN LHP LKPD

Tahapan penting setelah pelaksanaan anggaran adalah audit yang 
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk pemerintah 
daerah, hasil audit biasanya diserahkan kepada pemerintah daerah 
bersangkutan dalam bentuk dokumen laporan hasil pemeriksaan atas 
laporan keuangan pemerintah daerah (LHP-LKPD).

Materi paling pokok yang dimuat dalam dokumen LHP-LKPD adalah 
opini yang dikeluarkan oleh BPK. Opini ini mempengaruhi banyak hal 
dan dinilai penting oleh pemerintah daerah.

Opini terhadap LKPD itu sendiri diberikan oleh BPK berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/
opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu: 1) Kesesuaian dengan 
SAP, 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern (SPI).

Sementara itu, jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK 
adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian 
(WDP), tidak memberikan pendapat/disclaimer (TMP), dan tidak wajar/
adverse (TW).

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka laporan-laporan 
pemeriksaan diberikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan 
kewenangannya, serta kepada presiden dan gubernur/bupati/wali kota. 
Dalam hal ini, legislatif berkepentingan dengan LHP-LKPD untuk 
melakukan salah satu tugas pokoknya, yaitu pengawasan. Pihak eksekutif 
sangat membutuhkan laporan BPK ini, untuk melakukan pengendalian 
internal, yang merupakan tugas penting mereka.
Jenis pemeriksaan BPK terdiri dari:

1. Pemeriksaan keuangan
 Memeriksa dan menilai laporan keuangan dengan tujuan memberikan 

opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh instansi 
terperiksa.
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2. Pemeriksaan kinerja
 Memeriksa dan menilai aspek ekonomis, efi siensi, dan efektivitas 

dari program yang dilakukan instansi terperiksa.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
 PDTT tidak memberikan suatu kesimpulan atau penilaian seperti 

laporan keuangan ataupun menilai kinerja seperti pemeriksaan 
kinerja. PDTT dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti eksaminasi 
(pengujian), review, atau prosedur yang disepakati.

Seluruh pemeriksaan di atas memiliki standar, jadi tidak sembarangan. 
Standar itu disebut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 
yang didasarkan pada Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007. Peraturan ini 
menjelaskan secara cukup komprehensif berbagai aspek pemeriksaan, 
termasuk syarat pemeriksa dengan tujuan mencapai pemeriksaan yang 
objektif, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Setiap tahun ada saja kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan 
dalam laporan pemerintah daerah. Kesannya berulang tiap tahun. Untuk 
tahun anggaran (TA) 2011, BPK menemukan beberapa permasalahan di 
daerah, di antaranya:

Ketidakpatuhan para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penge-• 
luaran Pembantu untuk menyampaikan laporan pertanggung-
jawaban dan menyetorkan sisa kas pada akhir tahun anggaran secara 
tepat waktu.
Penatausahaan aset tetap yang belum tertib, penyajian aset tetap • 
yang belum didukung dengan daftar rincian, pencatatan ganda, 
penomoran atau kodifi kasi yang belum dilakukan, adanya sejumlah 
aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, banyaknya aset yang 
dikuasai pihak ketiga dan tidak didukung dengan perjanjian pinjam 
pakai serta masih banyaknya tanah yang belum bersertifi kat.
Pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah belum memadai, • 
di antaranya penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah 
tidak tertib, penggunaan langsung atas pendapatan daerah, adanya 
kekurangan penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah, 
penyetoran retribusi daerah tidak dilakukan secara tepat waktu, dan 
piutang pajak yang telah kadaluarsa serta tunggakan pajak yang 
berpotensi tidak tertagih. 
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Pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya dilakukan sesuai • 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
masih ditemukan adanya realisasi belanja daerah yang belum 
dipertanggungjawabkan, terjadinya pembayaran honor dan 
perjalanan dinas ganda dan kekurangan volume pekerjaan pada 
pembangunan gedung, jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang 
mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga.
Sistem pengendalian internal•  yang lemah atas pengelolaan hibah, 
bantuan sosial dan bantuan keuangan yang pada umumnya belum 
didukung dengan laporan pertanggungjawaban dari para penerima 
hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Tidak mengherankan apabila kita selalu menemukan adanya kasus-
kasus dalam laporan-laporan yang dihasilkan oleh pemeriksaan BPK di 
berbagai lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Terhadap hal itu, 
BPK sebatas memberikan rekomendasi kepada entitas yang diperiksa 
supaya melakukan perbaikan-perbaikan, misalnya:

Menyusun dan menetapkan pedoman kerja sesuai ketentuan yang • 
berlaku.
Menegur dan atau memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang • 
tidak menaati ketentuan perundang-undangan.
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.• 
Melaksanakan pemotongan dan pemungutan sesuai ketentuan.• 
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.• 
Menarik dan menyetorkan kerugian, potensi kerugian, dan • 
kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah/perusahaan.

Disayangkan bahwa rekomendasi ini tidak selalu dipatuhi. Oleh sebab itu, 
BPK pun memiliki dokumen yang diberi nama tindak lanjut rekomendasi 
hasil pemeriksaan (TLRHP). Dokumen ini memuat apakah rekomendasi 
yang diberikan kepada entitas (pemda misalnya) sudah ditindaklanjuti 
oleh yang berwenang (kepala daerah misalnya) atau belum.

Selain meminta pihak internal pemerintahan untuk menindaklanjuti 
rekomendasi, BPK juga meminta aparat penegak hukum untuk 
menindaklanjuti temuan-temuan yang diduga sebagai korupsi. Semester 
II tahun 2011, ditemukan 318 kasus senilai Rp33,87 triliun. Aparat penegak 
hukum, yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK telah menangani 186 kasus. 
Sisanya, penanganan 132 kasus belum jelas. 
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Isi Utama Dokumen Audit BPK

BPK tiap tahun mengeluarkan dokumen pemeriksaan, baik yang terkait 
dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta lembaga-
lembaga lain yang menggunakan APBN/APBD langsung maupun tidak 
langsung.

Dalam kaitan dengan pemerintah daerah, dokumen utama adalah 
laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHPK) atau lebih sering dikaitkan 
dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), sehingga biasa 
dikenal sebagai LHP-LKPD. 

Pada pokoknya, LHP-LKPD terdiri dari:

1. Hasil Pemeriksaan Keuangan
a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan
b. Laporan Keuangan Pokok

i. Neraca Komparatif
ii. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
iii. Laporan Arus Kas
iv. Catatan atas Laporan Keuangan
v. Pendahuluan
vi. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target 

Kinerja APBD
vii. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
viii. Penjelasan atas Rekening-rekening Neraca, Laporan Realisasi 

Anggaran, dan Laporan Arus Kas
c. Gambaran Umum Pemeriksaan

2.  Resume Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Per-
undang-undangan.

3.  Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal.

Dokumen selanjutnya yang juga penting adalah Tindak Lanjut Reko-
mendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

Pada pokoknya, TLRHP terdiri dari:
1. Temuan
2. Rekomendasi
3. Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa
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4. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
a. Sesuai dengan Rekomendasi 
b. Belum Sesuai dan dalam Proses Tindak Lanjut 
c. Belum Ditindaklanjuti 
d. Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah 

5. Kesimpulan
6. Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan Uang ke Kas Daerah

BAHAN BACAAN 5.2

BEBERAPA PENGALAMAN KEBERHASILAN MASYARAKAT SIPIL 
DALAM MELAKUKAN ADVOKASI HASIL AUDIT

FUNDAR Meksiko Periksa Dana-dana HIV/AIDS di Meksiko

Pada tahun 2002, Chamber of Deputies (Komite Anggaran Majelis) 
Meksiko menyetujui peningkatan anggaran sebesar 600 juta peso 
untuk program-program kesehatan nasional. Akan tetapi, ketua komite 
anggaran majelis dengan sewenang-wenang mengubah anggaran yang 
telah disetujui oleh majelis. Salah satu yang diubah ialah pengalihan 
penggunaan dana sebesar 30 juta peso yang semula dialokasikan untuk 
membeli obat-obatan antiretrovirus untuk HIV/AIDS, dialihkan untuk 
membantu mendanai sepuluh pusat bantuan untuk perempuan. 

Dengan adanya pengalihan dana ini, anggota legislatif marah dan menuduh 
tindakan ketua komite itu tidak pantas, bahkan inkonstitusional, karena 
mengabaikan saran-saran pendanaan dari komite. Sejumlah lembaga 
masyarakat sipil, termasuk FUNDAR membentuk sebuah koalisi untuk 
memeriksa tuduhan ini. 

a. FUNDAR Mengakses Informasi

FUNDAR memulai aktivitasnya dengan mempelajari informasi apa yang 
diperlukan untuk melakukan audit, kemudian mengembangkan strategi 
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untuk mendapatkan informasi itu. Koalisi mampu mendapatkan sekitar 
6.800 halaman tagihan dan faktur yang diajukan Provida ke Kementerian 
Kesehatan. Provida adalah LSM sayap kanan yang mengkampanyekan 
penolakan terhadap aborsi dan penggunaan kondom –sikap yang 
bertentangan dengan kebijakan populasi dan kebijakan HIV/AIDS 
pemerintah.

b. Menginisiasi Audit

Untuk memudahkan melakukan audit, FUNDAR meminta bantuan 
teknis konsultan akuntan. Dengan konsultan akuntan ini, FUNDAR 
dapat memahami metodologi akuntansi dalam pelaksanaan audit.

c. Memeriksa Pembelanjaan

FUNDAR melaksanakan lima langkah untuk memeriksa pengeluaran-
pengeluaran yang dilakukan oleh Provida.
1. FUNDAR meng-input 6.800 faktur ke lembar kerja komputer. Data 

dari faktur-faktur itu dibedakan ke dalam lima kategori, yakni: nama 
faktur, tanggal, deskripsi pembelanjaan, jumlah pembelanjaan, dan 
komentar.

2. FUNDAR membuat tabel yang merangkum semua pembelanjaan. 
FUNDAR juga menghitung bagian setiap kategori pembelanjaan 
dari total belanja Provida. Dengan begitu, memungkinkan FUNDAR 
memeriksa prioritas belanja Provida. FUNDAR menyimpulkan bahwa 
realisasi belanja Provida lebih besar daripada perkiraan semula yang 
dipublikasikan.

3. FUNDAR membuat tabel yang mengkategorikan pembelanjaan 
ke dalam empat kuartal dalam setahun, shingga FUNDAR dapat 
memeriksa pola-pola pengeluaran Provida. Dengan mengetahui 
pola-pola pengeluaran, FUNDAR dapat menguak informasi kualitas 
pembelanjaan. Misalnya, jika mayoritas pengeluaran dilakukan dalam 
kurun waktu kuartal terakhir pada tahun itu, menunjukkan adanya 
pemborosan dan cenderung hanya menghabiskan dana.

4. FUNDAR dengan cermat memeriksa 6.800 faktur dengan melihat 
tiga aspek dari nilai uangnya, yaitu: 1) Ekonomis (Apakah belanja itu 
dikeluarkan dengan biaya serendah-rendahnya?), 2) Efi siensi (Apakah 
dari input-input minimum menghasilkan output maksimum?), 3) 
Efektivitas (Apakah pembelanjaan itu menghasilkan hasil yang 
direncanakan?). 
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5. FUNDAR menggabungkan temuan-temuannya menjadi laporan 
singkat yang kemudian didiskusikan bersama anggota koalisi yang 
lain dan disebarkan di kalangan media. 

Keberhasilan FUNDAR dalam Melakukan Advokasi Kajian Hasil 
Audit

Publikasi kasus Provida telah mendorong lembaga-lembaga • 
masyarakat sipil bergabung membentuk koalisi. Tak heran jika 
dalam waktu singkat, telah lebih dari seribu lembaga berbeda-beda 
dari seluruh penjuru negeri Meksiko bersama-sama mengajukan 
memorandum kepada pemerintah yang menyerukan penyelidikan 
resmi terhadap kasus Provida.
Mendapat tekanan dari publik, pemerintah menginstruksikan • 
pengawas internalnya melakukan penyidikan yang memperkuat 
temuan-temuan koalisi. 
Pengawas menyarankan Provida didenda 13 juta peso dan diwajibkan • 
mengembalikan dana-dana yang pernah diterimanya.
Lembaga audit tertinggi Meksiko juga melakukan audit atas kasus • 
Provida, dan menuntut agar Provida mengembalikan semua dana 
itu, dan membayar denda serta melarang menerima dana masyarakat 
selama 15 tahun.
Kementerian Kesehatan Meksiko membatalkan pencairan dana yang • 
semula direncanakan akan disalurkan kepada Provida pada tahun-
tahun mendatang.15

HakiElimu Publikasikan Trend Laporan Audit di Tanzania Afrika

Tahun 2006, HakiElimu mempublikasikan temuan-temuan laporan audit 
dari badan pengawas. Diharapkan dengan membuat publikasi laporan 
audit ini dapat menjaga akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana 
publik. Alasan lainnya, HakiElimu melihat yang menerima dampak buruk 
dari laporan audit itu adalah masyarakat lokal dan pejabat yang tidak 
bersalah, karena distrik-distrik yang menerima opini ”tidak setuju” dari 
auditor otomatis tidak bisa dipilih untuk mendapatkan dana besar untuk 
membiayai pembangunan sekolah, rehabilitasi pusat-pusat kesehatan, 
dan proyek lainnya. 

15 Vivek Ramkumar, Our Money Our Responsibility (edisi Bahasa Indonesia), IBP, 2008, 
disunting untuk keperluan penerbitan modul ini.
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Pemangkasan dana ini akan merugikan masyarakat miskin.

HakiElimu mengawali keterlibatannya dalam laporan audit dengan mener-
bitkan selebaran yang menyajikan temuan laporan-laporan audit terbaru 
secara menarik dan mudah dipahami. Selebaran itu dibagikan kepada 
media, pejabat eksekutif dan legislatif, dan kalangan masyarakat sipil. 

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan HakiElimu dalam 
mempublikasikan laporan audit:

Mengakses data pendapat-pendapat hasil audit yang disediakan • 
oleh lembaga auditor. Tanzania Governance Noticeboard (TGN) 
adalah sumber data utama untuk selebaran pertama HakiElimu. 
Selain itu, HakiElimu juga menggunakan laporan audit berbagai 
instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (local government 
authorities) sebagai pendukung (backup).
HakiElimu membuat laporan audit dalam bentuk sederhana ber-• 
dasarkan empat indikator yang dihimpun TGN untuk masing-masing 
instansi pemerintah daerah, yaitu: 1) Pembelanjaan meragukan, 2) 
Pembelanjaan meragukan sebagai pembelanjaan diskresioner, 3) 
Pendapat pengaudit (opini auditor), dan 4) Peringkat terbaik dan 
terburuk.
HakiElimu menerbitkan dua set selebaran berbeda untuk pemerintah • 
pusat dan pemerintah daerah. Keduanya dicetak dalam dua bahasa, 
yakni bahasa Inggris dan Kiswahili. Selebaran ini memuat tabel 
peringkat instansi pemerintah pusat dari yang terbaik hingga yang 
terburuk. Juga ditampilkan latar belakang proses audit di Tanzania, 
daftar istilah-istilah, dan kecenderungan perkembangan (trend) 
laporan audit. 

Keberhasilan HakiElimu dalam Mempublikasikan Laporan Audit

Selebaran laporan audit mendapatkan respons positif dari berbagai • 
kalangan, bahkan kalangan media menindaklanjuti laporan audit 
bersama ketua Komite Akuntan Publik.
Presiden Tanzania menggelar rapat dengan para pejabat pemerintah • 
untuk membahas laporan audit tadi. Kebijakan ini menjadi peristiwa 
bersejarah di Tanzania, mengingat belum pernah terjadi sebelumnya. 
HakiElimu menerima kerja sama dari lembaga • auditor untuk mem-
publikasikan laporan audit set kedua.16

16 Ibid, hal 128.
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Sesi 6

Praktik Lapangan 
Mengawasi APBD
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Sesi 6.

Praktik Lapangan 
Mengawasi APBD

Pengantar

Praktik lapangan dalam pelatihan ini, bertujuan agar peserta 
pelatihan dapat langsung mempraktikkan pengawasan APBD. 

Peserta melakukan pengawasan dengan menelusuri (tracking) 
sebuah program/kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan. 
Praktik lapangan dilakukan peserta, tidak hanya berhenti 
pada analisis dokumen anggaran. Peserta diharapkan mampu 
mengidentifi kasi temuan-temuan lapangan selama melakukan 
penelusuran anggaran. 
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Tujuan

Waktu

Metode

Alat

Lembar Bantu 
Belajar

Peserta dapat memprak  kkan metode pengawasan APBD • 
melalui budget tracking atau penelusuran anggaran. 
Peserta dapat mengiden  fi kasi temuan-temuan lapangan • 
dan menuliskannya dalam sebuah laporan sederhana.
Peserta dapat mengiden  fi kasi hambatan dan tantangan • 
selama melakukan penelusuran anggaran.

310 Menit

Prak  k lapangan

Alat perekam, Kamera, Buku catatan

Lembar Bantu Belajar 6.1: Formulir isian prak  k 
penelusuran anggaran Lembar Bantu Belajar

Bahan Bacaan Tidak ada• 
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TAHAPAN PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta maksud dan tujuan sesi ini.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa di sesi ini, peserta akan melakukan 

dua hal. Pertama, peserta melakukan praktik lapangan penelusuran 
anggaran ke lokasi proyek/kegiatan. Kedua, peserta menuliskan dan 
mempresentasikan temuan hasil penelusuran anggaran berdasarkan 
kelompoknya dalam diskusi kelompok. 

Praktik lapangan (300 menit)

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam lima kelompok, dengan cara 
meminta peserta berhitung satu sampai lima.

2. Fasilitator membagi objek penelusuran kepada setiap kelompok. 
Masing-masing kelompok mengerjakan satu objek. Sebelumnya, 
fasilitator telah memilih dan menentukan objek penelusuran. 
Contoh objek penelusuran adalah seperti: pembangunan gedung SD, 
pembangunan gedung Puskesmas, dan lainnya. Objek penelusuran 
merupakan kegiatan/proyek pembangunan yang sedang berlangsung 
atau telah selesai dilaksanakan.

3. Fasilitator membagikan Lembar Bantu Belajar 6.1 mengenai 
formulir isian melakukan budget tracking, dan meminta peserta 
untuk mempelajarinya. Bila peserta belum mengerti, fasilitator 
mempersilakan peserta bertanya. 

4. Fasilitator menjelaskan kisi-kisi tentang apa saja yang harus mereka 
telusuri atau tracking di lapangan, yakni: berapa nilai proyek, siapa 
pelaksana proyek, berapa lama proyek dilaksanakan, apakah ada 
papan informasi proyek, dan lain sebagainya.

5. Setelah semua jelas dan siap, fasilitator mempersilakan peserta untuk 
melakukan kunjungan langsung ke lapangan waktu selama sekitar 
empat jam.

6. Setelah peserta kembali dari lapangan, fasilitator meminta kepada setiap 
kelompok untuk menuliskan temuan-temuannya di formulir yang 
telah disediakan. Setelah itu, mintalah mereka mempresentasikannya 
secara bergiliran. 

7. Fasilitator mencatat hal-hal penting dari temuan-temuan kelompok.
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8. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil temuannya, fasi-
litator mengajukan beberapa pertanyaan kunci berikut ini:
a. Apa tantangan yang ditemui peserta ketika melakukan penelu-

suran anggaran, dan strategi apa yang mereka gunakan untuk 
mengatasi tantangan itu? 

b. Apakah informasi yang dibutuhkan peserta mudah diakses? Siapa 
yang memberikan informasi itu? Mengapa memilihnya sebagai 
sumber informasi (informan)?

c. Apa yang akan peserta lakukan dengan hasil temuan lapangan? 
(pertanyaan ini akan terkait dengan sesi VII).

9. Fasilitator mencatat hal-hal penting berdasarkan pengalaman 
peserta melakukan praktik lapangan. Di bagian akhir, fasilitator 
memberikan umpan balik terhadap pengalaman praktik lapangan 
yang disampaikan oleh peserta.

LEMBAR BANTU BELAJAR 6.1

FORM ISIAN PRAKTIK PENELUSURAN ANGGARAN

Nama kelompok : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tanggal penelusuran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nama-nama  m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informasi Dasar Proyek

Nama proyek yang ditelusuri

Total anggaran yang tercantum 
dalam APBD

Nilai proyek berdasarkan 
kontrak

SKPD yang bertanggungjawab

Sumber Informasi

APBD

APBD

SKPD / Papan Proyek

APBD

Temuan
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Informasi Dasar Proyek Sumber InformasiTemuan

Hasil Temuan Lapangan

Apakah tersedia papan 
informasi proyek ?

Apa nama perusahaan atau 
kontraktor pelaksana?

Adakah informasi alamat 
perusahaan pelaksana proyek?

Apakah alamat perusahaan 
benar-benar ada atau fi k  f?

Berapa lama pengerjaan proyek 
berdasarkan kontrak?

Apakah pengerjaan proyek 
tepat waktu atau mengalami 
keterlambatan?

Jika terlambat, apakah SKPD 
telah memberikan sanksi atas 
keterlambatan itu? Jika iya, 
dalam bentuk apa sanksinya?

Apa sanksi yang diberikan?

Apakah pengerjaan proyek 
sesuai dengan spek yang 
disepaka   dalam tender?

Temuan apa saja yang  dak 
sesuai dengan spek?  

Apakah lokasi proyek telah 
ditentukan sebelumnya dan 
tercantum di dalam dokumen 
DPA?

Apakah ada dugaan 
penyimpangan lainnya dalam 
pelaksanaan proyek/kegiatan?

Penelusuran di lokasi 
proyek

Papan informasi/SKPD 
(Pimpro)

Papan informasi/SKPD

Penelusuran alamat

Papan informasi/SKPD/
Pelaksana Proyek atau 
Kegiatan

Pelaksana Proyek

SKPD (Pimpro)

SKPD (Pimpro)

Tracking lapangan dan 
analisis dokumen (DPA dan 
dokumen tender)

Tracking lapangan dan 
analisis dokumen (DPA dan 
dokumen tender)

SKPD dan DPA

Penelusuran lapangan
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Sesi 7.
Mengadvokasi Temuan 
Penelusuran Anggaran
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Pengantar

Setelah kita melakukan penelusuran anggaran dan menemukan 
beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, maka 

pertanyaannya adalah temuan tersebut mau diapakan? Sebenar-
nya ketika kita mengawali penelusuran, pertanyaan ini sudah 
harus ada jawaban sementara, bahwa gerakan penelusuran akan 
menindaklanjuti temuan ke mana atau dengan melakukan apa.
Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan sebagai tindak lanjut 
awal adalah menyebarluaskan (diseminasi) hasil temuan pene-
lusuran. Hal ini kita lakukan sebagai salah satu bentuk tanggung 
jawab kepada publik (public accountability). Kita bisa melakukan 
satu di antara beberapa jenis kegiatan, seperti konferensi pers, pers 
release, diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan 
tersebut memiliki tujuan yang sangat jelas, yakni menyebarluaskan 
hasil penelusuran anggaran kepada publik. 
Setelah hal tersebut kita lakukan, kita perlu menentukan kerja 
berikutnya, apakah penyimpangan yang kita temukan akan ditin-
daklanjuti ke ranah hukum ataukah non ranah hukum. Kita bisa 
memilih salah satu atau keduanya. Pilihan sangat tergantung pada 
ketersediaan sumber daya kita sendiri. Ada baiknya kita meng-
hitung apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita hadapi, 
berapa besar energi dan sumber daya yang harus kita sediakan, dan 
lain sebagainya.

Sesi 7.

Mengadvokasi Temuan 
Penelusuran Anggaran
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Waktu

Metode

Alat

Peserta memahami dan menyepaka   bahwa temuan hasil • 
penelusuran anggaran harus di  ndaklanju   dengan kerja-
kerja advokasi.
Peserta mengenal lebih jauh tentang advokasi li  gasi • 
dan non-li  gasi atas temuan hasil penelusuran anggaran 
daerah.
Peserta memahami bagaimana membangun komunikasi • 
dengan media untuk kepen  ngan advokasi agar sukses.
Peserta memahami bagaimana membangun dan menguat-• 
kan jaringan gerakan advokasi.

130 Menit

Bertukar pikiran dan pengalaman (brainstorming)• 
Membaca bersama bahan bacaan• 

Spidol, Kertas Plano, Metaplan, Selo  p Kertas, Infocus (LCD) 

Tujuan

Lembar Bantu 
Belajar

Tidak ada

Bahan Bacaan Bahan Bacaan 7.1:  Mengenal advokasi li  gasi• 
Bahan Bacaan 7.2:  Mengenal advokasi non-li  gasi • 
Bahan Bacaan 7.3:  Membangun komunikasi dengan • 
media
Bahan Bacaan 7.4:  Membangun dan menguatkan • 
jaringan gerakan advokasi
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TAHAPAN PROSES

Pembukaan (5 menit)

1. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini.
2. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk mengingat kembali 

(review) sesi apa saja yang sudah dipelajari dan apakah masih ada 
materi yang perlu didalami kembali.

3. Fasilitator menjelaskan bahwa sesi ini akan mendalami tentang dua 
pokok bahasan utama tentang advokasi, yaitu:

a. Mengenal advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi.
b. Jenis advokasi yang paling efektif untuk menindaklanjuti temuan 

hasil budget tracking.

Brainstorming (120 menit)

1. Fasilitator menjelaskan bahwa advokasi yang akan dilakukan adalah 
advokasi menindaklanjuti temuan hasil penelusuran anggaran 
daerah.

2. Fasilitator mengajak peserta untuk bertukar pikiran dan pengalaman 
melakukan advokasi anggaran yang pernah dilakukan.

3. Fasilitator membagikan kepada peserta empat bahan bacaan 
sekaligus, yakni: Bahan Bacaan 7.1, Bahan Bacaan 7.2, Bahan Bacaan 
7.3, dan Bahan Bacaan 7.4. 

4. Fasilitator mengajak peserta untuk membaca dan mempelajari 
keempat bahan bacaan tadi sekitar 10 menit.

5. Fasilitator meminta kepada peserta untuk memberikan tanggapan 
terhadap isi keempat bahan bacaan yang telah peserta pelajari.

6. Fasilitator mengajukan pertanyaan:
a. Model advokasi apa yang paling efektif untuk menindaklanjuti 

temuan hasil budget tracking?
b. Mengapa memilih model advokasi itu dan apa kelebihan dari 

model advokasi itu?
7. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan kata-kata kunci penting 

(pointer) kesimpulan sebagai berikut:
a. Sangat penting menindaklanjuti temuan hasil penelusuran 

anggaran dalam bentuk advokasi, agar temuan dapat ditindak-
lanjuti. Namun, tidak semua hasil penelusuran anggaran ditindak-
lanjuti sampai pada proses hukum.
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b. Proses dialog merupakan cara yang paling efektif untuk 
mengkomunikasikan temuan, karena biasanya pihak pemerintah 
akan merasa “tidak nyaman” jika temuan lapangan langsung 
disebarkan di media masa. 

c. Pilihan model advokasi untuk menindaklanjuti temuan harus 
tepat. Pastikan tujuan dan capaian dari advokasi menindaklanjuti 
temuan hasil penelusuran anggaran.

BAHAN BACAAN 7.1.

MENGENAL ADVOKASI LITIGASI

Litigasi merupakan kegiatan tindak lanjut yang mengarah tindakan di 
ranah hukum positif. Jika dalam penelusuran anggaran kita temukan 
adanya indikasi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan misalnya, maka 
kita bisa melaporkan temuan hasil penelusuran kepada penegak hukum, 
yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Sebagai catatan, laporan yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK adalah kasus 
dengan indikasi korupsi yang memiliki nilai kerugian di atas Rp1 miliar.

Kita harus mengawal laporan, meskipun laporan itu telah disampaikan 
kepada penegak hukum. Kita harus rajin bertanya kepada Kepolisian 
atau Kejaksaan tentang perkembangan kasus penyelewengan anggaran 
yang telah kita laporkan. Pekerjaan mengawal membutuhkan energi 
dan ketekunan. Bukan tidak mungkin kasus yang kita laporkan akan 
“diparkir” tanpa perkembangan yang jelas, sedangkan si pelapor hanya 
“dipingpong” antarpetugas tanpa kepastian informasi tindak lanjut. 

Dalam upaya litigasi, setidaknya kita harus melibatkan tiga institusi 
yang bersedia bekerja sama terus bersama kita. Pertama, pengacara atau 
lembaga bantuan hukum. Ketika kita berperkara secara hukum positif di 
mana banyak kaidah hukum yang harus dipahami di dalamnya, Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) bisa mendampingi kita terkait persoalan hukum 
secara teknis itu. Mereka akan menjadi pendamping dan bertindak selaku 
kuasa hukum jika ada tuntutan balik kepada kita sebagai pelapor. Mereka 



195MODUL PELATIHAN PENGAWASAN APBD BAGI CSO

juga akan menjadi mitra aliansi dengan memberikan bantuan advice atau 
konsultasi atas langkah-langkah hukum yang seharusnya kita ambil.

Kedua, media massa. Kita paham betul bahwa media massa memiliki 
fungsi strategis untuk menyebarkan informasi dan sekaligus melakukan 
tekanan publik yang efektif. Berbagai informasi yang perlu kita bagi 
kepada mayarakat terkait dengan temuan hasil penelusuran anggaran 
dan tindak lanjut berupa litigasi, bisa kita sebar melalui media massa. 
Demikian pula, jika langkah-langkah litigasi mandek di tengah jalan, 
media massa bisa menjadi alat penekan yang efektif agar aparat penegak 
hukum bekerja keras menindaklanjuti.

Ketiga atau terakhir, masyarakat sipil. Dalam melakukan langkah litigasi 
sebagai tindak lanjut temuan hasil penelusuran, kita membutuhkan 
dukungan dari sebanyak-banyaknya tokoh dan anggota masyarakat sipil. 
Mereka akan menjadi teman untuk membahas setiap langkah, sekaligus 
bisa berfungsi menjadi kelompok penekan di wilayah publik.

Hal yang lain dalam litigasi, adalah persiapan mental. Ada banyak pihak 
yang merasa bahwa litigasi bisa menjadi penghambat atas kepentingannya. 
Bahkan bukan semata urusan akses ekonomi, jika penyidikan dan 
penyelidikan benar, meja hijau juga memutus dengan jujur, banyak orang 
berkepentingan untuk menghindar dari jeratan hukum. Tidak sedikit 
orang menggunakan cara-cara tidak mendidik untuk menghindari 
hukuman, seperti memberi suap kepada siapa pun, termasuk kepada kita 
sebagai pelapor. Jika mereka merasa sulit menghentikan proses hukum 
dengan cara-cara halus, maka menggunakan ancaman keselamatan 
merupakan cara berikutnya yang mereka tempuh, termasuk mengancam 
pelapor temuan hasil pelanggaran. 
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BAHAN BACAAN 7.2. 

MENGENAL ADVOKASI NON LITIGASI

Advokasi non-litigasi merupakan upaya untuk menindaklanjuti temuan 
hasil penelusuran anggaran dengan pendekatan di luar ranah hukum 
positif. Biasanya non-litigasi digunakan terutama ketika hasil penelusuran 
tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi. Pelanggaran prosedural 
dan adanya pemborosan (inefi siensi) anggaran merupakan dua hal yang 
biasanya ditindaklanjuti dengan cara non-litigasi.

Kita menyampaikan temuan hasil penelusuran anggaran sebagai umpan 
balik pelaksanaan anggaran daerah kepada pemerintah daerah dan DPRD, 
melalui SKPD, wali kota/bupati, serta anggota dan pimpinan DPRD. 
Cara yang biasa dipakai, antara lain kita menyampaikan temuan melalui 
forum dengar pendapat dengan DPRD dan audiensi dengan SKPD atau 
kepala daerah. Dalam kedua forum itu, kita mempresentasikan temuan 
hasil penelusuran anggaran dan memberikan rekomendasi agar mereka 
menindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan anggaran di waktu-
waktu berikutnya. Kita berharap kepada DPRD, agar menindaklanjuti 
temuan secara politik, sesuai peran mereka dalam pembahasan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah. Kita juga berharap 
kepada kepala daerah dan SKPD, agar melakukan perubahan dalam 
kebijakan dan teknis pelaksanaan anggaran daerah agar tidak menyalahi 
ketentuan lagi.

Forum dengar pendapat dan audiensi sebaiknya mengikutsertakan 
warga masyarakat yang masuk tim penelusuran anggaran, pihak-pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan seperti pengusaha pemenang 
lelang pengadaan barang, dan SKPD terkait. Kita melibatkan mereka 
semua agar lebih mudah membangun kesepakatan dan kerja bersama. 
Di samping itu, keberadaan peserta yang sekaligus menjadi saksi dialog 
dan rekomendasi akan menjadi pengingat dan tekanan untuk perbaikan 
pelaksanaan anggaran daerah ke depan.

Pendekatan lain dalam litigasi adalah lobi, yakni kita bertemu atau 
berkomunikasi tatap muka dengan pengambil kebijakan secara akrab 
dan lebih dekat, tidak menggunakan media. Lobi berguna agar kita 
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bisa berkomunikasi lebih detail dan menghindari rasa ketersinggungan 
berbagai pihak, akibat komunikasi sebelumnya melalui media massa. Lobi 
bisa juga menjadi ruang yang tepat dan strategis untuk mengklarifi kasi 
atau mengkonfi rmasi informasi temuan hasil penelusuran yang bersifat 
rahasia (off  the record) dari sumber informasi. 

Melalui lobi, temuan di lapangan sangat mungkin ditindaklanjuti 
langsung. Apalagi proses pelaksanaan pembangunan (implementasi 
APBD) sedang berjalan. Misalnya ketika ada penyelewengan spesifi kasi 
sebuah bangunan infrstruktur tertentu, temuan ini bisa disampaikan 
kepada pelaksana lapangan agar ditindaklanjuti dengan teguran atau 
perubahan langsung. 

Lobi bersifat lebih “pribadi”, maka dalam lobi perlu memperhatikan 
beberapa hal terkait dengan komunikasi “pribadi”. Termasuk bakat dan 
keahlian pelobi. Kenyataannya, tidak semua orang bisa melobi karena 
terkait dengan gaya pribadi juga, tetapi pada dasarnya kita semua bisa 
belajar menjadi pelobi yang ulung. 

Beberapa rambu berikut ini bisa menjadi panduan sebagai tip dan trik 
dalam melobi:

1) Pahami tujuan, target, dan kuasai materi lobi. Pemahaman atas 
tujuan dan capaian lobi sangat penting untuk melihat sejauh mana 
kemungkinan tingkat leberhasilan dari lobi yang dilakukan. Di sisi 
lain, penguasaan materi lobi akan membuat arah pembicaraan lebih 
fokus, tidak bertele-tele, dan tidak ngalor-ngidul.

2) Mengenali target lobi. Sebelum melakukan pertemuan, sebaiknya 
kita sudah memiliki referensi tentang siapa dan bagaimana target 
lobi. Misalnya nama lengkap, alamat rumah, organisasi yang pernah 
diikuti, hobi, makanan dan tempat kesukaan serta informasi detail 
lainnya. Informasi yang lengkap sangat membantu pelobi dalam 
memecahkan kekakuan (jika baru bertemu) dan memudahkan 
mencari titik masuk pembicaraan. Jika target lobi senang berdiskusi 
tentang politik misalnya, pelobi bisa memulai dengan membahas 
isu politik yang sedang hangat dibicarakan orang. Ini hanya bisa 
dilakukan kalau kita mengenal dengan baik kebiasaan target lobi.

3) Datanglah tepat waktu dan kenakan pakaian yang sesuai. 
Keterlambatan pelobi bisa berakibat fatal, yakni mengecewakan target 
lobi. Dia bisa menilai pelobi tidak serius dan tidak disiplin. Pelobi 
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berpakaian dengan mempertimbangkan suasana dan tempat lobi, 
meskipun pada intinya adalah pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. 

4) Berbicaralah dengan jelas serta intonasi yang dalam dan teratur. 
Kita perlu menghindari cara berbicara yang tidak jelas, bertele-tele, 
dan terlalu keras. Hal ini akan mengganggu penerimaan target lobi atas 
materi pembicaraan lobi. Perhatikan vokal dan jeda saat berbicara, ter-
utama ketika memberi penekanan atas sesuatu yang penting. Intonasi 
bicara akan sangat membantu target lobi mengerti inti materi lobi.

5) Hindari memonopoli pembicaraan dan terkesan tahu segalanya. 
Target lobi akan bersedia mendengarkan, jika pelobi berempati pada 
isi pembicaraan dari target lobi. Jangan memonopoli pembicaraan, 
sehingga kita nyaris tidak tahu apa tanggapan dan rencana ke depan 
target lobi atas apa yang kita sampaikan. Sikap dan bicara yang 
mengesankan kita tahu semua, akan membuat target lobi merasa 
tidak diperlukan untuk membantu apa yang menjadi tujuan lobi.

6) Perlakukanlah target lobi sebagai orang penting dan istimewa. 
Memperlakukan target lobi sebagai orang penting dapat dilakukan 
dengan cara menunjukkan minat pada apa yang dia bicarakan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelobi menghormati target lobi. Target lobi juga 
akan merasa bersemangat, dihargai, merasa diterima, jika diperlakukan 
secara istimewa. Misalnya kita sering menyebut nama target lobi, 
memandang, dan mendengarkan dengan cermat ketika dia berbicara. 

7) Mengajak orang dekat target lobi untuk menemani. Melakukan 
lobi dalam momentum atau isu tertentu, kadang memerlukan pihak 
ketiga yang bisa mendekatkan pada target lobi. Misalnya, ditemani 
teman dekat atau guru spiritual target lobi.

8) Akhiri lobi dengan ucapan terima kasih kepada target lobi. 
Di akhir lobi, jangan lupa mengucapkan terima kasih dengan tulus, 
sambil menyebutkan nama target lobi. Hal demikian memberi kesan 
kita senang dan terkesan terhadap pembicaraan target lobi.
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BAHAN BACAAN 7.3.

MEMBANGUN KOMUNIKASI DENGAN MEDIA

Media massa (media) merupakan mitra strategis kita dalam melakukan 
advokasi litigasi maupun non-litigasi. Oleh karena itu, sangat penting 
bagi kita membangun komunikasi dengan media dan melibatkan mereka 
dalam seluruh kerja advokasi. Berikut ini beberapa cara membangun 
komunikasi dengan media:

1) Melakukan pertemuan dengan pemilik/redaktur media. Kita 
mengenalkan diri dan melobi media agar mereka bersedia bekerja 
sama mengusung agenda pembangunan daerah. Dalam pertemuan 
itu, kita mempresentasikan isu dan kerja-kerja advokasi secara 
formal (menyediakan materi presentasi/laporan temuan advokasi) 
atau informal (ngobrol-ngobrol). Dari sini, kita akan melihat respons 
media berupa penilaian mereka terhadap kandungan nilai berita 
dari isu dan kerja advokasi yang kita lakukan. Jadi upayakan sudut 
pandang pembicaraan kita sama dengan sudut pandang media: 
nilai berita. Upayakan juga media menilai dengan sudut pandang 
kita: kepentingan publik atas manfaat anggaran. Dengan demikian, 
kesepakatan kerja sama akan tercapai. 

2) Menyediakan media komunikasi antara lembaga dengan media. 
Ini bisa dilakukan, antara lain dengan mengagendakan kunjungan 
berkala ke redaksi media sebagai sarana meneguhkan komitmen dan 
menginformasikan perkembangan advokasi yang kita lakukan. Bisa 
juga kita menggelar diskusi rutin mengenai perkembangan temuan 
advokasi mutakhir yang melibatkan media. 

3) Meminta masukan wartawan atas analisis isu dan model advokasi yang 
kita lakukan. Hal ini akan memunculkan rasa kebersamaan wartawan 
(media) dengan lembaga kita dalam membangun advokasi anggaran.

4) Membangun komunikasi pribadi dengan para wartawan agar 
menumbuhkan keakraban dan saling menghargai. Ini menjadi cara 
menumbuhkan kedekatan emosional media dengan lembaga kita. 
Ada baiknya memberi perhatian, seperti memberi ucapan selamat 
ulang tahun, menghadiri acara pernikahannya, berduka cita atas 
kematian anggota keluarga, dan lainnya. 
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Selain itu, agar media senantiasa menjadi bagian dari aliansi kerja-kerja 
advokasi anggaran daerah, kita perlu sering mengirimkan siaran pers dan 
mengundang dalam konferensi pers. Agar siaran pers yang kita sebarkan 
atau kita presentasikan dalam konferensi pers menjadi efektif, maka 
beberapa inti pokok masalah yang disampaikan harus mengena dan 
memudahkan wartawan untuk menuliskan menjadi berita.

Berikut ada beberapa tip dalam menulis siaran pers advokasi penelusuran 
anggaran:

1) Membuat ringkasan laporan hasil penelusuran anggaran. Kalau 
kita merasa semuanya penting, buatlah laporan menjadi beberapa 
ringkasan berbasis isu. Setiap isu ditulis dengan bahasa yang jelas 
dan sederhana, dengan menyertakan kata-kata kunci penting. Isu 
yang mutakhir merupakan bagian dari berita yang kita berikan dan 
komunikasikan terlebih dahulu. 

2) Dalam setiap isu yang diangkat, tuliskan alasan mengapa persoalan 
tersebut penting dan dampak yang akan muncul, terutama dikaitkan 
dengan kepentingan dan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup 
orang banyak (masyarakat). Tekankan bahwa persoalan itu sangat 
krusial dan harus segera ditangani untuk menghindari dampak yang 
lebih buruk bila didiamkan.

3) Lengkapi siaran pers dengan data padat dan jelas. Sekumpulam data 
yang sangat banyak perlu diringkas, dikemas secara naratif, dan diberi-
kan dukungan tabel, grafi k, atau diagram agar mudah dan cepat 
dipahami. 

4) Tuliskan secara jelas rekomendasi atau tawaran solusi atas perma-
salahan dan kepada pihak mana rekomendasi ditujukan. 

5) Perhatikan pemilihan kata. Pilihlah bahasa atau istilah yang bisa 
dipahami dengan mudah oleh masyarakat karena media akan menye-
barkan informasi itu kepada masyarakat. Pernyataan sikap dibuat 
dalam bahasa lugas, efi sien, efektif, dan tidak bertele-tele.

Jenis media yang sebaiknya diajak beraliansi dengan gerakan advokasi 
anggaran daerah, berasal dari berbagai media massa, seperti media 
cetak, media elektronik (televisi dan radio), maupun media berita online 
(internet). Ketiganya penting diajak bermitra dalam advokasi anggaran 
daerah, karena masing-masing memiliki khalayak yang berbeda. 
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BAHAN BACAAN 7.4.

MEMBANGUN DAN MENGUATKAN JARINGAN GERAKAN 
ADVOKASI

Upaya penting mencapai keberhasilan advokasi litigasi dan non-litigasi 
adalah menguatkan jaringan gerakan. Ada banyak elemen masyarakat 
dan negara yang sebenarnya memiliki kepedulian dan komitmen untuk 
melaksanakan pembangunan daerah agar lebih baik, dengan tingkat 
pelayanan publik tepat sasaran kepada masyarakat. 

Banyak pihak akan tertarik terlibat dalam kerja-kerja advokasi. Dari 
unsur pemerintah dan legislatif daerah, pasti ada orang baik yang ingin 
mendukung kerja-kerja advokasi kita. Mereka sama-sama memiliki cita-
cita membangun daerah sebaik mungkin. Di antara aparat penegak hukum 
(Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman) juga pasti ada yang bersedia 
menjadi bagian gerakan perbaikan daerah. Di antara pengusaha juga 
demikian. Elemen masyarakat sipil dan pimpinan organisasi masyarakat 
sipil tentu ada juga yang memiliki komitmen dan hendak terlibat aktif 
dalam advokasi. Termasuk juga partai politik, di antara para penggiatnya, 
pasti ada yang memiliki kehendak melakukan perubahan daerah ke arah 
yang lebih baik.

Tetapi, di antara semua elemen atau unsur tadi, sering tidak saling 
berkomunikasi. Alih-alih menyadari potensi kerja sama, sebaliknya justru 
terkadang terjadi saling curiga. Terutama karena sering terjadi generalisasi 
(memandang secara tunggal atau seragam) setiap anggota dalam masing-
masing unsur itu. Fakta ada polisi lalu lintas yang sering memalak, seolah 
semua polisi memiliki kebiasaan yang kurang baik. Fakta ada berita jaksa 
dan hakim yang disuap, seakan semua jaksa dan hakim adalah aparat 
jahat dan hanya membela yang punya uang. Demikian karena membaca 
berita demikian banyak partai politik yang kurang aspiratif, seakan semua 
aktivis partai politik egois dan tidak bersedia mendengar kehendak dan 
tidak akomodatif terhadap kepentingan publik.

Keadaan demikian menyebabkan segala potensi kebaikan tidak bisa 
dibangun menjadi kekuatan perubahan. Mereka menjadi elemen yang 
lemah dan tidak bisa mengungkit perubahan karena dilakukan sendiri-
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sendiri. Bila semua kekuatan kecil kebajikan itu disatukan dan dipandu 
dalam irama membangun daerah dan melayani masyarakat terutama 
yang miskin dan terpinggir, maka peluang perubahan ke arah kebaikan 
jauh lebih besar.

Dalam konteks daerah, setiap titik kebaikan harus dipandang selalu 
ada di mana pun. Kita mengemban tugas menyisir di mana titik itu 
berada. Bila sudah ketemu, maka agenda berikutnya adalah bagaimana 
kekuatan-kekuatan itu dijadikan sebagai koalisi kebajikan daerah. 
Kesepakatan mendorong perbaikan daerah selanjutnya menjadi agenda 
setiap titik kebaikan, disesuaikan dengan posisi masing-masing. Langkah 
selanjutnya bagaimana setiap kebaikan tersebut dikoordinasikan dalam 
suatu advokasi atas hasil penelusuran anggaran tertentu.

Memang tidak mudah membangun titik kebajikan menjadi kekuatan 
besar, karena sering ada hambatan sistemik, terutama untuk para 
pengambil kebijakan. Padahal mereka adalah aktor utama perubahan. 
Apalagi bila terkait dengan penganggaran daerah, karena terlalu banyak 
pihak yang kurang suka, termasuk atasan. Tetapi, inilah bagian dari 
tantangan setiap titik kebajikan melakukan perubahan. Hal itu juga 
sebagai bagian dari ukuran komitmen. 

Dalam membangun dan menguatkan jaringan gerakan, bahan awal 
yang dipakai, salah satunya adalah analisis dan hasil temuan investigasi 
(penelusuran) pelaksanaan anggaran. Data yang kita sediakan dan 
komunikasikan kepada berbagai pihak, dilengkapi dengan data lainnya, 
seperti profi l kemiskinan, pendidikan, kesehatan daerah, itu bisa menjadi 
bahan diskusi dan ajakan bersama melakukan perubahan. Bahan itu pula 
yang bisa menjadi dasar gerakan bersama. 

Selain bahan data atau informasi yang akurat, untuk membangun dan 
menguatkan jaringan gerakan, perlu beberapa hal yang terus dijaga. 
Berikut adalah beberapa tip yang bisa dijadikan pegangan dalam 
membangun dan menguatkan jaringan gerakan:

1) Perlunya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, 
termasuk kekurangan maupun kelebihan masing-masing lembaga 
atau pribadi anggota jaringan gerakan. 

2) Pemahaman bersama tentang visi dan misi advokasi yang 
dilakukan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah sering dialog 
atau berdiskusi tentang arah dan tujuan gerakan jaringan.
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3) Perlu dibangun kedekatan emosional kelembagaan. Ini bisa 
dilakukan salah satunya dengan cara melakukan roadshow/ kunjungan 
ke lembaga jaringan.

4) Perlu disusun kode etik jaringan yang bersifat mengikat untuk 
meminimalisasi adanya pihak yang “mengambil keuntungan” secara 
fi nansial maupun politik di luar kepentingan tujuan gerakan jaringan. 
Misalnya, harus dipegang ruh gerakan yang anti- korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (anti-KKN). Perlu pula disepakati nilai-nilai, seperti anti- 
diskriminasi dan transparansi. 

5) Sebaiknya ada pendekatan pribadi dengan anggota jaringan 
untuk saling menjaga dan menguatkan komitmen gerakan advokasi 
anggaran.

Membangun dan menguatkan jaringan gerakan merupakan hal yang 
niscaya. Bila kita membaca beberapa penjelasan di atas, rasanya 
membangun dan menguatkan jaringan bukan pekerjaan yang mudah. 
Itu semua memerlukan waktu yang panjang dan berkesinambungan, 
energi dan perhatian yang tidak sedikit, dan sumber daya serta dana 
cukup banyak. 
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Sesi 8

Merancang 
Tindak Lanjut
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Pengantar

Bagian penting dalam pelatihan penelusuran anggaran adalah 
menyusun rencana tindak lanjut (RTL). Hal ini perlu dilakukan 

agar pelatihan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi harus 
menjadi awal dari agenda gerakan berikutnya. Pelatihan merupakan 
bagian dari penguatan kapasitas yang akan mendukung gerakan 
advokasi anggaran daerah di waktu yang akan datang.

Menyusun RTL secara bersama diharapkan menjadi langkah awal 
untuk melakukan koordinasi gerakan. Pada kasus yang lain, RTL 
ini bisa juga merupakan rancangan lanjutan dari rencana-rencana 
gerakan yang sudah disepakati dan dilaksanakan sebelumnya. 
Mengingat sifatnya sebagai bagian dari rancangan bersama, maka 
RTL memang harus dibicarakan, dirumuskan, dan disepakati 
bersama sebagai agenda gerakan bersama.

Hal utama yang perlu disepakati dalam RTL adalah apa yang akan 
dilakukan setelah pelatihan, apa tujuan yang akan dicapai, kapan 
dan di mana itu dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab 
melakukan kegiatan atau mengkoordinir, siapa peserta dan mitra 
kegiatan itu, apa yang perlu disiapkan, perlu dana berapa, dan 
bagaimana mengusahakan dana. 

Sesi 8.

Merancang Tindak Lanjut
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Tujuan

Waktu

Metode

Alat

Lembar Bantu 
Belajar

Peserta bisa merumuskan beberapa agenda yang akan • 
dikerjakan setelah pela  han penelusuran anggaran daerah.
Peserta dapat berbagi tugas mengenai siapa akan melaksa-• 
nakan apa berdasarkan agenda setelah pela  han.

130 Menit

Diskusi Kelompok, Presentasi.

Spidol, Kertas Plano, Selo  p Kertas, Infocus (LCD) 

Lembar Bantu Belajar 8.1: Contoh Format RTL

Bahan Bacaan Tidak ada• 
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TAHAPAN PROSES

Pembukaan (10 menit)

1. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini.
2. Fasilitator mengingatkan kembali tentang tujuan pelatihan ini dan 

perlunya sebuah tindak lanjut yang akan dikerjakan setelah pelatihan. 
Rencana tindak lanjut (RTL) disusun agar pelatihan memberikan 
dampak dan tidak sekedar wacana.

Diskusi Kelompok (120 menit)

1. Untuk mengawali menyusun RTL, fasilitator mengajak peserta untuk 
mendata apa saja yang menjadi masalah dalam advokasi APBD di 
daerah. Daftar masalah lalu dikelompokkan, misalnya menjadi 
tiga kolom atau tiga kategori. Fasilitator mengajak peserta untuk 
menyusun RTL dengan cara menjawab daftar permasalahan di atas. 

2. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi kelompok untuk menjawab 
daftar pertanyaan tadi. Fasilitator menawarkan contoh tabel RTL 
untuk memudahkan diskusi. Kemudian bertanya kepada peserta, 
apakah contah bagan tadi bisa digunakan sebagai alat bantu belajar 
yang akan diisi sebagai RTL peserta.

3. Bila disepakati, maka fasilitator mengajak peserta untuk membagi diri 
dalam kelompok dan melakukan diskusi kelompok untuk mengisi 
kolom itu. Cara membagi diri bisa dengan berhitung atau dengan 
cara yang lain, tergantung kesepakatan forum. Bila pengelompokan 
daftar pertanyaan sejumlah tiga kategori misalnya, maka diharapkan 
akan terbentuk tiga kelompok diskusi.

4. Fasilitator menentukan satu kelompok akan menjawab satu 
kategori daftar permasalahan. Fasilitator juga mengajak peserta 
menyusun usulan kegiatan tidak lebih dari tiga kegiatan yang akan 
diisi secara detail di perencanaannya. Dengan demikian akan ada 
enam sampai sembilan kegiatan sebagai RTL pelatihan. Fasilitator 
perlu menekankan bahwa kegiatan yang diusulkan harus realistis, 
memungkinkan bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang ada, 
dan merupakan prioritas di antara sekian banyak kegiatan yang ada. 

5. Fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 
berdiskusi kurang lebih 45 menit.
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6. Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator mempersilakan peserta 
untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok satu per satu. 
Kelompok peserta yang tidak presentasi akan memberikan masukan 
kepada kelompok yang presentasi. Setiap masukan akan langsung 
ditampung untuk menyempurnakan RTL setiap kelompok. 

7. Setelah semua kelompok presentasi, fasilitator mengajak peserta 
untuk merangkai semua presentasi dan masukannya ke dalam satu 
tabel besar RTL. 

8. Fasilitator mengajak peserta untuk mencermati bersama tabel RTL. 
Fasilitator mempersilakan peserta untuk memberikan masukan 
kembali atas tabel itu, sehingga menjadi lebih baik dan mudah 
dilaksanakan. 

9. Fasilitator meminta kepada salah satu atau dua orang peserta untuk 
membacakan hasil kesepakatan akhir RTL. 

10. Fasilitator menutup RTL dengan mengucapkan terima kasih atas 
partisipasi aktif peserta, memohon maaf bila ada yang kurang dalam 
memfasilitasi, dan mengajak peserta untuk menindaklanjuti pelatihan 
dengan kerja-kerja advokasi secara tekun dan bersungguh-sungguh. 

Catatan Fasilitator

Fasilitator perlu menekankan bahwa RTL sangat pen  ng dan harus • 
disusun bersama-sama, di mana peserta sekaligus berbagi tugas untuk 
pelaksanaan agenda RTL yang telah disusun.

Fasilitator juga perlu membuat kesepahaman dengan peserta bahwa • 
jumlah ak  vitas dalam RTL  dak perlu terlalu banyak. Yang pen  ng 
realis  s, bisa dilaksanakan, dan merupakan prioritas kegiatan dalam 
waktu dekat. 
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LEMBAR BANTU BELAJAR 8.1:

MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT

Ingatlah bahwa mengisi bagan rencana tindak lanjut (RTL) itu 
bukan sekedar menyusun kegiatan. Kegiatan harus menjawab daftar 
permasalahan yang telah diinventarisasi sebelumnya. Selain itu, kegiatan 
harus terkait dengan apa yang akan dilaksanakan dalam melakukan 
pengawasan APBD. Tabel berikut adalah contoh pengisian RTL untuk 
melakukan pengawasan APBD:

Tabel 8.1

Contoh Pengisian RTL untuk Pengawasan APBD

Akti fi tas

Tahap Persiapan

Menentukan objek yang akan dipantau • 
(data APBD)

Mendapatkan dokumen-dokumen yang • 
dibutuhkan untuk kebutuhan analisis 
(APBD, DPA SKPD, dokumen tender, 
Perwal/Perbup/Pergub tentang Standar 
Harga Barang

Melakukan analisis dokumen• 

Tahap Pelaksanaan

Pemantauan terhadap objek yang • 
dipantau

Lakukan wawancara dengan berbagai • 
pihak, seper   kontraktor, SKPD terkait, 
warga sekitar, pelaksana lapangan, dll.

Merekap seluruh hasil temuan• 

Menyusun laporan• 

Penanggungjawab Waktu
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Tahap ti ndak lanjut (Advokasi)

Melakukan audiensi dengan SKPD • 
terkait.

Audiensi dengan DPRD dan Inspektorat• 

Bila  dak ada  ndak lanjut  dari SKPD, • 
susun siaran pers tentang  temuan  
hasil penelusuran anggaran untuk 
membangun opini publik melalui media 
massa.

Dan seterusnya….• 

Sumber: penulis
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Lampiran
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