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Panduan Pelaksanaan:
MeManfaatkan Data terbuka untuk 
Peningkatan keterbukaan fiskal
lima langkah untuk Membantu Organisasi Masyarakat 
sipil berhasil Menerapkan Data terbuka dengan baik

Data terbuka adalah alat bantu tepat yang dapat membantu kelompok masyarakat sipil 
untuk meningkatkan kegiatan advokasi, mengokohkan atau memperkuat kredibilitas, ataupun 
memudahkan pekerjaan mereka dengan mengkonversi data kompleks menjadi informasi yang 
dapat ditindaklanjuti. Sayangnya, sejumlah besar organisasi masih belum menyadari adanya data 
terbuka dan potensi yang dimilikinya.

Pedoman Pelaksanaan ini ditujukan bagi organisasi yang memiliki keahlian di bidang data terbuka, 
yang ingin membantu kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat kegiatan keterbukaan fiskal 
mereka melalui data terbuka. Pedoman Pelaksanaan ini juga ditujukan bagi lembaga pemerintah 
yang telah menjalankan inisiatif data terbuka, yang ingin memperkuat keterlibatan pengguna dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat. Pedoman Pelaksanaan ini disusun berdasarkan pembelajaran 
dari proyek Open Data Lab Jakarta Web Foundation, yaitu “Mendorong Penggunaan Data Terbuka 
untuk Memperkuat Keterbukaan Fiskal di Indonesia dan Filipina” (selanjutnya disebut dengan 
OD4Transparency). Proyek ini dilakukan dengan dukungan dana dari Southeast Asia Technology 
and Transparency Initiative (SEATTI), dan bersama dengan mitra masyarakat sipil dari kedua 
Negara. Meskipun kami fokus pada keterbukaan fiskal, banyak di antara pembelajaran ini yang 
memiliki penerapan yang luas.

Open Data Lab Jakarta mendesain dan menguji berbagai pendekatan yang memanfaatkan 
kelebihan data terbuka untuk mengatasi permasalahan yang nyata. Untuk rincian lebih lanjut 
mengenai proyek ini, silahkan mengunjungi labs.webfoundation.org atau langsung hubungi kami di 
info@labs.webfoundation.org.

Pedoman Pelaksanaan ini pertama diterbitkan pada 15 Januari 2016. 
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Mengidentifikasi organisasi Mitra yang 
MeMiliki keahlian sektoral khusus dan 
keinginan untuk belajar dan terlibat dalaM 
Menggunakan data.

sebagai titik awal, pilihlah satu atau lebih organisasi masyarakat sipil yang berpengalaman, 
berkemampuan, dan kredibel dalam sektor dan isu-isu khusus yang relevan dengan tema proyek. 
Contohnya, dalam kasus proyek OD4Transparency, kami memilih beberapa kelompok terpercaya 
dengan kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan fiskal di wilayah mereka masing-masing.

Petunjuk Praktis

Mengidentifikasi mitra merupakan langkah yang penting dalam proses ini. Meskipun membuat 
panggilan terbuka untuk para mitra adalah langkah yang paling mudah, kami menemukan bahwa 
melaksanakan penilaian cepat terhadap organisasi dengan keahlian tematik yang tepat, mencari 
rekomendasi positif, dan memulai diskusi awal dengan mitra-mitra potensial akan menghasilkan seleksi 
yang lebih baik untuk memilih mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama. setelah langkah awal 
ini, hendaknya anda mengundang mitra-mitra ini untuk menyerahkan proposal sebagai tanggapan 
atas kerangka acuan kerja yang didefinisikan dengan baik.
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langkah 1

Di asia tenggara, data terbuka sebagai cara untuk meningkatkan keterbukaan fiskal publik 
merupakan konsep yang baru, meskipun terdapat tradisi sejak lama untuk membuat pemerintah 
menjadi akuntabel, yang biasanya dilakukan melalui penganggaran partisipatif, audit sosial, 
pengawasan pengadaan, dan analisis anggaran. Hal-hal tersebut biasanya dilakukan oleh 
organisasi masyarakat sipil.
 
Data terbuka adalah alat bantu  tepat yang dapat memungkinkan kelompok-kelompok tersebut 
untuk menjadi lebih efektif dalam mengadvokasikan keterbukaan, membuat audit sosial lebih 
efisien, atau memfasilitasi pengawasan pengadaan secara real-time. Dengan menerapkan 
data terbuka ke dalam cara kerja saat ini, masyarakat sipil dapat menemukan cara baru dalam 
mendorong keterbukaan fiskal dan akuntabilitas pemerintah. kami telah menyusun pedoman ini 
untuk menjelaskan langkah-langkah yang kami gunakan dalam mewujudkan hal ini di empat proyek 
percontohan di indonesia dan filipina.
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kami juga membuat versi ilustrasi langkah demi 
langkah dari pedoman pelaksanaan ini untuk 

‘Memanfaatkan Data Terbuka untuk Peningkatan Keterbukaan Fiskal.’ 
ini dapat dilihat di halaman berikutnya.  

MeMahaMi isu-isu yang ditangani organisasi 
Mitra, Proses dan Pendekatannya, dan 
bagaiMana data terbuka daPat MenaMbah nilai 
ke dalaM kegiatan Mereka.

setelah memilih organisasi dengan keahlian dalam sektor yang spesifik, pada langkah ini sangatlah 
penting untuk memahami kapasitas, kekuatan, dan kemampuan aktual organisasi tersebut. Hal ini 
termasuk mengetahui bagaimana mereka menggunakan data dalam bekerja, dan tingkat keterampilan 
teknis personil mereka dalam menggunakan Web, lembar kerja (spreadsheets), atau analisis data dan 
perangkat lunak visualisasi.

sangat penting juga untuk melihat lebih dekat dan dalam isu-isu yang mereka tangani, dan bagaimana 
data terbuka dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan dan advokasi mereka. Misalnya, di dalam 
salah satu proyek keterbukaan fiskal kami, teknik pemrosesan data digunakan untuk menghemat waktu 
dalam mengkonversi anggaran dan data pembelanjaan dalam bentuk salinan/dokumen (hardcopy) ke 
dalam format yang dapat dibaca oleh mesin, yaitu format yang lebih mudah dianalisis, diterjemahkan 
ke dalam informasi visual, dan dibagikan melalui portal online.  Data yang dapat dibaca mesin juga 
dapat memfasilitasi analisis yang lebih baik dan memberikan wawasan dengan menghubungkan 
banyak dataset.

Petunjuk Praktis 

Hal yang paling penting pada langkah ini adalah untuk memahami proses-proses dari organisasi yang 
dipilih dalam langkah satu, dan bagaimana data terbuka dapat menghasilkan dampak terbesar bagi 
kegiatan mereka. ini dapat dilakukan dengan meninjau proyek-proyek terdahulu yang telah dilakukan 
mitra, menyelenggarakan rapat, diskusi informal, serta mengunjungi kantor atau wilayah kerja mitra.
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MeManfaatkan Data terbuka untuk 
Peningkatan keterbukaan fiskal 

lima langkah untuk Membantu Organisasi Masyarakat 
sipil berhasil Menerapkan Data terbuka dengan baik

2 Memahami advokasi, proses, dan pendekatan mereka 
      untuk melihat bagaimana data terbuka dapat menambah 
      nilai ke kegiatan mereka.

3 Mendesain program percontohan yang akan 
      mengembangkan kapasitas organisasi mitra dan 
      mengintegrasikan data terbuka ke dalam kegiatan 
      dan proses mereka.

4 bersama-sama melaksanakan proyek percontohan dan 
     memonitor perkembangannya.

5 Merefleksikan pendekatan yang digunakan 
      dan temuan proyek untuk mengumpulkan  
      pembelajaran, atau melihat kemungkinan 
      untuk meningkatkan proyek tersebut atau 
      menerapkan pengalaman ini ke proyek lain.

Selasai

1 Mengidentifikasi organisasi mitra dengan keahlian sektoral dan 
    keinginan untuk mengembangkan kegiatan mereka dengan 
    menggunakan data terbuka.

Pendidikan

Kesehatan

Anggaran dan 
Pembelanjaan 

Hukum

Anggaran dan Pembelanjaan 

Ya, kami ingin 
menambahkan 
data terbuka 

ke dalam 
kegiatan kami!

Data terbuka 
dapat memperkuat 
kegiatan keterbukaan 
fiskal anda dengan 
membangun lebih 
banyak bukti.

HukumKetenagakerjaan

Kesehatan

PendidikanTransportasi

Infrastruktur

Pertanian
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Mendesain Proyek Percontohan yang akan 
MengeMbangkan kaPasitas dan MeMbantu 
MengarusutaMakan data terbuka ke dalaM 
organisasi Mitra anda.

Dengan menggunakan temuan dari langkah Dua, merancang program pengembangan kapasitas 
yang memiliki dua tujuan khusus. Pertama adalah untuk mengembangkan kapasitas data terbuka dari 
organisasi mitra. ini kemudian mengarah ke tujuan kedua, yaitu memperkuat keahlian sektoral mereka 
melalui penggunaan data terbuka, dengan menciptakan aplikasi praktis untuk keterampilan baru yang 
mereka miliki untuk menjalankan proyek mereka dan dalam konteks tertentu mereka. Dengan adanya 
proyek OD4Transparency, kami menemukan bahwa cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan 
mendesain proyek percontohan yang disesuaikan dengan masing-masing organisasi, sehingga cocok 
dengan konteks dan lingkungan kerja mereka.

Harap diingat bahwa di akhir proses pengembangan kapasitas ini, merupakan hal penting agar 
organisasi mitra dapat merencanakan secara independen bagaimana mereka akan menggunakan data 
terbuka di dalam kegiatan mereka.

Petunjuk Praktis   

kombinasi pelatihan, pendampingan langsung, dan bimbingan online dari para ahli kunci dalam sektor 
tersebut merupakan hal yang diinginkan demi efektifnya proses pengembangan kapasitas. asistensi 
hendaknya diberikan kepada mitra dalam mengkonseptualisasikan dan mendesain proyek percontohan 
mereka, untuk menjamin bahwa proyek tersebut sejalan dengan dan akan menggunakan pengetahuan 
dan keterampilan baru yang mereka miliki di bidang data terbuka.

bersaMa-saMa Melaksanakan Proyek 
Percontohan, keMudian MeMonitor 
PerkeMbangannya untuk Melihat, MeMahaMi, 
dan Mengevaluasi daMPak dari data terbuka.

bekerja sama untuk melaksanakan proyek percontohan yang telah didesain di langkah tiga. ini 
akan berfungsi sebagai tes untuk melihat seberapa efektif data terbuka dapat diarusutamakan dan 

langkah 4

langkah 3
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dipadukan dengan kegiatan organisasi mitra anda.

Penting agar implementasi proyek dimonitor terus menerus karena beberapa alasan. Pertama, ini 
akan memungkinkan pengidentifikasian masalah secara cepat, sehingga dapat dicari solusi yang 
tepat. Kedua, ini akan membantu anda dan organisasi mitra anda untuk mengidentifikasi kapasitas 
atau keterampilan yang perlu diperkuat lebih lanjut, sehingga dukungan dapat segera diberikan 
terhadap hal tersebut. Ketiga, implementasi ini merupakan sebuah peluang untuk menilai modifikasi 
organisasi terhadap proses-prosesnya dengan menggunakan alat baru, dan untuk melihat dampak 
dari perubahan tersebut terhadap kegiatan mereka. terakhir, dengan menelusuri perkembangan 
atau kemajuannya, anda akan dapat mengevaluasi dampak terhadap jangkauan dan keterlibatan 
masyarakat, terutama berkaitan dengan isu sosial tertentu, seperti keterbukaan fiskal.

Petunjuk Praktis

Pemantauan dalam hal ini bertujuan untuk membantu mitra membentuk atau membentuk kembali proyek 
percontohan mereka dengan cepat. Dalam proyek OD4Transparency, kami menunjuk tenaga-tenaga ahli 
sebagai pendamping bagi mitra kami. Para ahli ini secara berkala menyelenggarakan rapat bersama 
mereka, sementara seorang manajer proyek memeriksa kemajuan mereka. berdasarkan hasilnya, kami 
melakukan kunjungan pemantauan, yang juga kami gunakan sebagai peluang untuk mengembangkan 
lebih jauh kapasitas organisasi untuk melaksanakan proyek secara lebih baik.

Merefleksikan Pendekatan yang digunakan 
untuk Menentukan wawasan dan PeMbelajaran 
yang daPat MeMPengaruhi kegiatan di Masa 
Mendatang. 

untuk langkah terakhir, sangat penting untuk meninjau dan menilai pengalaman anda sendiri dan 
organisasi mitra anda terkait implementasi proyek percontohan. Dengan melakukan hal ini, anda dapat 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta peluang atau ancaman di masa mendatang.

untuk langkah ini, ada dua pertanyaan penting yang harus dijawab. Pertama, anda harus secara obyektif 
menilai apakah pendekatan ini dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang lain di sektor yang 
sama dan di sektor yang berbeda. ini mengarah kepada kemampuan beradaptasi metode ini, dan 
seberapa mudahnya metode ini dapat digunakan dan diterapkan oleh organisasi lain. kedua, anda 
perlu mengetahui apakah pendekatan ini dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikannya ke dalam 
filosofi, kegiatan, dan proses implementasi organisasi mitra anda. Jawaban afirmatif terhadap kedua 

langkah 5
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Kami mendorong Anda untuk menguji pendekatan yang dijabarkan di atas agar kami dapat 
mengumpulkan bukti bahwa pendekatan ini dapat diterapkan di berbagai sektor dan dalam konteks 
yang berbeda-beda.  Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai panduan ini dan dokumen-dokumen 
pendukungnya, kirimkan email kepada kami di info@labs.webfoundation.org.  

Jika Anda ingin mengetahui 
lebih lanjut tentang program ini, 
kirimkan email kepada kami di 
info@labs.webfoundation.org

Jika Anda ingin mengetahui 
tentang program-program 
data terbuka lainnya, lihat
labs.webfoundation.org

Jika Anda ingin mencoba 
menerapkan pendekatan ini - 
dengan atau tanpa melibatkan 
kami – mari kita berdiskusi!
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pertanyaan ini akan mengindikasikan nilai data terbuka dalam kegiatan mereka, serta keberlanjutan 
pendekatan ini di dalam organisasi.

Petunjuk Praktis

Hal yang penting adalah proses refleksi berada di dalam implementasi proyek, sehingga anda dan 
organisasi mitra anda dapat secara terus menerus melihat proses yang ada, memfokuskan atau 
mendesain kembali intervensi, dan mengatasi tantangan ketika tantangan tersebut muncul. Dalam proyek 
OD4Transparency, ini adalah proses yang difasilitasi oleh para pendamping dengan menggunakan 
pedoman proses pembelajaran.

mailto:info@labs.webfoundation.org
mailto:info@labs.webfoundation.org
http://labs.webfoundation.org/
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anda dapat menemukan sumber daya yang kami buat, uji, dan gunakan untuk proyek ini di situs Web 
kami di labs.webfoundation.org/resources. ini meliputi:

sampel Desain Lokakarya untuk Mengembangkan Kapasitas Mitra 

Desain Lokakarya untuk Lokakarya Pembelajaran dengan Mitra yang kami gunakan untuk proyek 

sampel Pedoman untuk Mengumpulkan Pembelajaran 

kami berharap panduan-panduan ini bermanfaat bagi anda sebagaimana bermanfaat bagi kami! 
silahkan mengunduh, meggunakan, dan mengadaptasikannya. Hubungi kami apabila anda memiliki 
saran tentangsumber yang lebih kaya, ingin bersama-sama dengan kami  mengembangkan dan 
mengubah alat bantu ini agar cocok dengan proyek anda, atau apabila anda ingin kami memberikan 
umpan balik terhadap proyek anda.

suMber-suMber: 
MeManfaatkan Data terbuka untuk 
Peningkatan keterbukaan fiskal
lima langkah untuk Membantu Organisasi Masyarakat 
sipil berhasil Menerapkan Data terbuka dengan baik

http://labs.webfoundation.org/resources
https://docs.google.com/document/d/1d2Aexhr1SnGE--Z0sm0r7Sc7I-Oi8kdkntd8ygvrLMA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SNxRHBkuwxhtNgRK_d1Aiv1w7keIfqvh6vH5A4eWc60/edit#
https://docs.google.com/document/d/1d8OmAUOilXQ6XHA659uXsAKbZAnO_w97wL6BOQzWyzU/edit
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