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Titik Permulaan1
Menceritakan kisah Sekretariat Nasional Forum 

Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau 

SEKNAS FITRA artinya menghargai dengan 

saksama dinamika dan perkembangan sebuah 

organisasi masyarakat sipil yang lahir tepat 

setelah jatuhnya rezim otoriter Suharto pada 

1998. Kini SEKNAS FITRA berperan penting 

dalam menyalurkan informasi sebagai landasan 

pengambilan keputusan dan pendapat publik 

melalui upaya advokasi untuk penganggaran 

pemerintah daerah yang transparan dan responsif 

gender, serta produksi penelitian dan analisis 

tentang transparansi anggaran dan sifat inklusif. 

Foto: Arnaldo Pellini
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Indonesia adalah negara terbesar di Asia 

Tenggara, tapi hanya menempati peringkat ke-88 

(dari 167 negara) pada Indeks Persepsi Korupsi 

2015 yang disusun Transparency International. 

Menurut laporan tersebut, reformasi antikorupsi 

di Indonesia berjalan lambat akibat belanja yang 

secara umum tidak efisien dan penyalahgunaan 

dana publik di tingkat nasional dan daerah. 

Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini 

namun upaya tersebut memerlukan keterlibatan 

pelaku non-negara. Jika tidak, ada risiko bahwa 

isu dan masalah tersebut tidak diketahui oleh 

masyarakat dan media. Organisasi masyarakat 

sipil, seperti SEKNAS FITRA, turut serta dalam 

perjuangan ini sejak 1998. SEKNAS FITRA 

bekerja terutama dalam memantau pengeluaran 

selama berlangsungnya pemilihan umum, alokasi 

anggaran dan belanja di bidang pendidikan, serta 

memantau proses penganggaran pemerintah 

daerah di penjuru negeri. Organisasi advokasi ini 

telah berperan penting mendorong terwujudnya 

transparansi anggaran. Di bagian berikutnya, 

kami menguraikan bagaimana SEKNAS FITRA 

muncul dan membangun profil serta reputasinya.
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Perjalanan SEKNAS FITRA2
SEKNAS FITRA adalah sebuah organisasi 

jaringan yang saat ini terdiri atas 13 organisasi 

masyarakat sipil di seluruh Jawa, Sumatra, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Sumba. SEKNAS 

FITRA didirikan pada 1999 oleh sekelompok 

aktivis dan intelektual masyarakat sipil yang 

berbasis di Jakarta di bawah kepemimpinan 

Laode Ida, tokoh terkemuka dalam kebijakan 

dan reformasi desentralisasi Indonesia, dan juga 

mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah 

atau DPD. Mereka disatukan oleh kepentingan 

yang kuat terhadap otonomi daerah dan tata 

kelola yang baik. Organisasi ini berawal sebagai 

sebuah program penelitian yang menitikberatkan 

pada transparansi anggaran di bawah Pusat 

Studi Pengembangan Kawasan atau PSPK, dan 

berfokus pada proses penganggaran daerah.

Pada saat itu, SEKNAS FITRA hanyalah 

organisasi masyarakat sipil yang menyusun 

modul sebagai bahan ajar cara mengadvokasi 

pentingnya transparansi anggaran kepada 

berbagai pemangku kepentingan. Pada 2003, 

SEKNAS FITRA mengembangkan kegiatannya 

untuk memantau anggaran pemilihan umum. 

Pengembangan tersebut memungkinkan FITRA 

untuk turut memantau alokasi dan penyusunan 

anggaran di tingkat nasional, termasuk Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hal 

tersebut menjadi titik balik bagi SEKNAS FITRA. 

Hingga saat itu, sebagaimana dituturkan oleh 

Yuna Farhan, Wakil Sekretaris Jenderal SEKNAS 

FITRA periode 2009-2013, oragnisasinya lebih 

cenderung bereaksi terhadap isu-isu yang 

disorot oleh media. Dengan bergeser pada 

pemantauan alokasi anggaran, SEKNAS FITRA 

menjadi lebih sistematis dalam menghimpun 

bukti guna diinformasikan kepada para pembuat 

kebijakan, media, dan masyarakat umum.  

Pendekatan reaktif terhadap isu yang diangkat 

media merupakan karakteristik SEKNAS FITRA 

di bawah kepemimpinan Arif Nur Alam. Alam 

memimpin organisasi ini pada 2004-2008. 

Bersama dengan Yuna Farhan, Wakil Sekretaris 

Jenderal, dan Uchok Sky Khadafi yang saat 

itu bertanggung jawab atas bidang advokasi. 

Alam membangun reputasi SEKNAS FITRA di 

antara mitra pembangunan sebagai organisasi 

advokasi/penelitian yang tangguh. Misalnya, 

selama kepemimpinan Alam, tim SEKNAS 

FITRA berhasil melobi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dan memperoleh data serta informasi 

detail tentang anggaran mereka. Keberhasilan 

ini menempatkan SEKNAS FITRA dalam peta 

organisasi advokasi transparansi anggaran di 

tingkat nasional dan internasional. SEKNAS 

FITRA menjadi dikenal sebagai penyedia 

analisis dan laporan anggaran yang bermutu 

baik dan mudah diakses bagi media. Hal ini 
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meningkatkan visibilitas SEKNAS dan pada 

saat yang sama, turut menarik sejumlah kritik. 

Adapun gaya blakblakan Khadafi menempatkan 

SEKNAS FITRA di jajaran depan diskusi tentang 

penyalahgunaan dan tidak efisiennya anggaran. 

Sementara itu, kecenderungan media komersial 

untuk membuat sensasi berita, menjebak 

SEKNAS FITRA sebagai musuh parlemen, alih-

alih sebagai mitra kritis selama berlangsungnya 

polemik tentang biaya perjalanan dinas anggota 

parlemen pada 2010, lalu renovasi gedung 

parlemen pada 2011, serta pengeluaran 

komunikasi anggota parlemen pada 2011. 

Perbedaan gagasan tentang bagaimana 

seharusnya SEKNAS FITRA melakukan advokasi 

tergambarkan dengan sangat baik dalam rapat 

nasional 2009 ketika Alam dan Khadafi bersaing 

sebagai kandidat untuk mengisi posisi Sekretaris 

Jenderal masa bakti 2009-2013. Friksi antara 

SEKNAS FITRA dan organisasi masyarakat sipil 

daerah yang berada dalam jaringannya menjadi 

terlihat jelas. Perkembangan ini mengungkapkan 

bahwa ada ketegangan yang tidak tampak 

mengenai tidak meratanya program-program 

advokasi kebijakan dan sebagai akibatnya, 

alokasi pendanaan yang tidak seimbang 

antarorganisasi daerah, serta antara organisasi 

daerah dan sekretariat nasional.  Organisasi 

masyarakat sipil daerah menyetujui Farhan 

untuk memediasi friksi antara Alam dan Khadafi. 

Akhirnya, Farhan terpilih sebagai Sekretaris 

Jenderal SEKNAS FITRA 2009-2013. 

Sejak awal, masalah yang hendak diatasi oleh 

SEKNAS FITRA dan dibawa ke ranah diskusi 

terbuka adalah, walaupun Indonesia berada 

dalam peralihan menjadi negara yang lebih 

demokratis, namun anggaran nasional tetap 

tersembunyi dari mata publik dan proses 

penganggaran merupakan proses internal di 

dalam birokrasi tanpa adanya ruang bagi ide-ide, 

pandangan, serta bukti dari luar. Dengan konteks 

ini, kita dapat mengatakan bahwa SEKNAS 

FITRA muncul dari tekanan untuk membuka 

proses penganggaran nasional/daerah kepada 

para pelaku dan memberikan pandangan dari 

luar birokrasi. Sejak awal mulanya, tujuan 

SEKNAS FITRA adalah untuk membangkitkan 

kesadaran dan memperkuat partisipasi publik 

dalam penyusunan dan pemantauan anggaran 

nasional dan daerah. 

Pada tahun-tahun pertama, karya SEKNAS 

FITRA lebih didominasi sikap reaktif, merespons 

isu, dan kekhawatiran yang disorot oleh media 

yang secara bertahap menjadi lebih terbuka 

dan terus terang. Antara 1999 dan 2010, 

kapasitas SEKNAS FITRA untuk mengolah 

dan menganalisis data anggaran semakin baik 

dan kini mampu untuk melakukan analisis 

yang kompleks dan menyeluruh dari anggaran 

pemerintah dan proses penganggaran. 

Sejak tahun 2000, SEKNAS FITRA menerima 

pendanaan dari mitra-mitra pembangunan 

internasional untuk menerapkan beragam 

program. Ford Foundation menyalurkan 

pendanaan dari 2000 hingga 2007 untuk 

mendukung Program Pembangunan tentang 

Transparansi Anggaran. Pendanaan tersebut 

lanjut dilakukan dalam program Strategic 

Alliance for Poverty Alleviation (Aliansi Strategis 

untuk Pengentasan Kemiskinan), ketika SEKNAS 

FITRA menjadi independen pada 2011. Antara 

2002 hingga kini, SEKNAS FITRA didukung oleh 

Asia Foundation, terutama untuk menerapkan 

sejumlah proyek dan program yang terkait 

dengan pengawasan dan analisis proses 

penganggaran seperti Pro-poor Budgeting 

pada 2005 dan Gender-responsive Budgeting 

pada 2008. Melalui dukungan timbal balik dari 

Asia Foundation dan Program Kinerja USAID, 

SEKNAS FITRA mampu meneliti pengelolaan 

anggaran di 20 kabupaten dan kota pada 

2009, yang menghasilkan Local Budget Index 
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atau Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah 

yang dipublikasikan pada 2011. Tahun 2012, 

SEKNAS FITRA menerima pendanaan yang 

penggunaannya tidak diarahkan (non-earmarked) 

dari Asia Foundation sebagai bagian dari 

proyek percontohan yang didanai oleh AusAID 

untuk menggali beragam cara meningkatkan 

kemampuan organisasi penelitian dan advokasi 

kebijakan Indonesia untuk menyediakan 

informasi dan memengaruhi pengambilan 

keputusan. Dukungan tersebut meliputi, misalnya, 

pengembangan kapasitas dalam keterampilan 

menulis agar temuan penelitian tentang anggaran 

dan proses penganggaran dapat dikomunikasikan 

dengan lebih baik. Sejak 2013, SEKNAS FITRA 

merupakan salah satu dari 16 lembaga penelitian 

kebijakan yang menerima dana inti melalui 

Knowledge Sector Initiative, sebuah program 

bersama antara pemerintah Indonesia dan 

Australia yang bertujuan memperbaiki kehidupan 

rakyat Indonesia melalui kebijakan publik yang 

lebih bermutu, serta menggunakan penelitian, 

analisis dan bukti dengan lebih baik. 

Selama 15 tahun terakhir, program penelitian 

dan advokasi ini memungkinkan SEKNAS FITRA 

untuk berkolaborasi dengan para ekonom dan ahli 

pengelolaan keuangan publik yang berkontribusi 

pada peningkatan kemampuan internal 

untuk mengelola program-program penelitian 

kompleks serta mempertajam keahlian penelitian 

staf. SEKNAS FITRA secara bertahap telah 

berkembang menjadi sebuah lembaga advokasi 

dengan bidang keahlian yang diakui. Perjalanan 

SEKNAS FITRA hanya berkaitan dengan 

SEKNAS FITRA sendiri, namun menurut kami, 

perjalanan tersebut dapat memberikan poin-

poin refleksi yang menarik seputar pentingnya 

kepemimpinan dalam pengembangan organisasi 

menuju pendekatan berbasis bukti yang lebih 

sistematis guna mempertahankan upaya-upaya 

advokasinya.  
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Meningkatkan Advokasi 
Berbasis Nilai dengan Bukti 
dan Analisis Penelitian

3

Organisasi dan jaringan merupakan struktur yang 

senantiasa berkembang. Dalam konteks tertentu, 

perubahan sosial yang diperlukan muncul dari 

krisis. Dalam cara itu tahapan sebelumnya 

merupakan suatu proses penting yang berujung 

pada sebuah titik balik bagi sebuah sistem yang 

lebih berkelanjutan. Ketika Yuna Farhan terpilih 

sebagai Sekretaris Jenderal pada 2009, periode 

itu bukanlah masa yang mudah bagi SEKNAS 

FITRA. Erman Rahman, selaku Direktur Senior 

Asia Foundation bagi program di Indonesia, 

mencatat bahwa: “Yuna menjadi Sekretaris 

Jenderal dalam kondisi yang begitu sulit [...] 

Tantangan untuk mengonsolidasi organisasi 

begitu luar biasa. Ketika Yuna mulai [sebagai 

Sekretaris Jenderal], SEKNAS FITRA tengah 

berjuang dengan kemampuan organisasinya.”

Langkah penting pertama pada masa jabatan 

Farhan adalah mendirikan dewan nasional 

SEKNAS FITRA, yang meneguhkan pijakan 

hukum lembaga dibandingkan dengan 

keberadaannya pada tahun-tahun pertama. 

Sebelumnya sebagai suatu jaringan, SEKNAS 

FITRA tidak mempunyai status hukum. 

Bercermin pada pengalaman SEKNAS FITRA, 

Farhan mencurahkan upaya yang luar biasa 

untuk mengembangkan manajemen standar 

organisasi dan tata cara operasional keuangan. 

“Untuk pertama kalinya, organisasi ini memiliki 

standar gaji, dibandingkan dengan sebelumnya 

ketika kami bekerja lebih banyak berdasarkan 

pada kemauan, dengan bayaran yang begitu 

minim,” ujarnya. “Pada dasarnya seperti sebuah 

organisasi siswa.”

Dengan sistem manajemen yang lebih kuat, 

SEKNAS FITRA mampu menangani tiga hingga 

lima program advokasi kebijakan secara paralel 

kapan saja. Pada masa inilah manajemen FITRA 

menyadari bahwa advokasi tanpa sebuah 

landasan penelitian dan analisis data yang kuat 

tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan 

yang mendalam. Antara 2009 dan 2013, SEKNAS 

FITRA berhasil menarik lebih banyak pendanaan 

bagi programnya dan mengelola hingga 

sembilan program per tahun dengan kenaikan 

konstan dalam pendanaan yang dialokasikan 

untuk melakukan penelitian dan analisis. 

“Kami mulai menjalankan penelitian valid yang 

6



melibatkan mitra lokal dan menerapkan metode 

penelitian yang lebih tajam,” Farhan mengenang. 

“Ini adalah realisasi dari keinginan kami sendiri 

yang ingin berubah dari kerja advokasi ‘reaktif’. 

Kami dulu bereaksi ketika isu anggaran disorot 

di parlemen. Kami dulu hanya melihat pada 

angka-angka setelah isunya muncul. Kami 

menyadari pada saat itu bahwa bila kami terus 

melakukan hal tersebut, advokasi kami tidak 

akan berkembang lebih jauh.”

Program penelitian kebijakan nyata SEKNAS 

FITRA yang pertama adalah Indeks Tata Kelola 

Anggaran Daerah yang didanai oleh Asia 

Foundation pada 2011. Indeks Tata Kelola 

Anggaran Daerah membantu SEKNAS FITRA 

meningkatkan kapasitas penelitiannya. “Dalam 

hal pengetahuan terhadap kebijakan, menurut 

saya, Sekretariat Nasional FITRA berperan 

penting dalam mengungkapkan isu-isu kritis. Isu 

bantuan sosial atau bansos (Saragih, 2011)1 yang 

dikenal digunakan demi kepentingan petahana 

walau didasarkan pada akal sehat, didorong 

oleh Sekretariat Nasional FITRA,” ujar Rahman. 

“Secara tidak langsung, hal ini membuat 

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 

beberapa petunjuk tentang bansos. Menurut 

saya, hal ini dipicu oleh SEKNAS FITRA yang 

mengangkat isu tersebut.”

Sumber: www seknasfitra.org

Bagan 1 - Laman Beranda SEKNAS FITRA 

1 Bantuan sosial (atau bansos) mengambil bentuk transfer uang atau barang oleh pemerintah pusat/daerah kepada warga guna mengurangi 

dampak dari kejadian atau peristiwa yang negatif. Bantuan dapat diberikan secara langsung kepada publik dan/atau institusi sosial termasuk 

lembaga nonpemerintah yang bergerak dalam kegiatan pendidikan dan keagamaan. Transfer uang tunai ditargetkan untuk membantu 

mempromosikan kesejahteraan umum dan tidak diberikan secara berkelanjutan.
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SEKNAS FITRA juga telah memperluas jaringan 

kolaborasi dan kemitraannya. Pada 2012, dalam 

merancang APBN Alternatif, SEKNAS FITRA 

berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil 

yang melakukan advokasi agenda demokratis 

dalam sektor ekonomi dan keuangan, yaitu 

anggota dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk 

APBN Kesejahteraan. Laporan APBN Alternatif 

telah melalui penilaian sejawat atau peer review 

yang dilakukan oleh Ahmad Erani Yustika yang 

pada saat itu dosen Universitas Brawijaya. 

Kini, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Kementerian Desa. 

Bagi Kharisma Nugroho, yang memimpin bagian 

Produksi Pengetahuan dan Intermediasi KSI, 

perubahan persepsi tentang SEKNAS FITRA 

di antara para pelaku sektor pengetahuan 

merupakan hal yang signifikan: “Mereka tidak 

lagi dipandang sebagai musuh oleh parlemen. 

Bila Ketua DPR ingin membantah suatu usulan 

anggaran nasional, ia membutuhkan ikhtisar 

anggaran (brief budget) yang dibuat SEKNAS 

FITRA.” 

Reputasi SEKNAS FITRA sebagai organisasi 

advokasi berbasis bukti berasal, sekaligus 

memberikan kontribusi, dari penggunaan 

“penelitian sebagai amunisi” yang lebih 

sistematis, seperti yang diungkapkan oleh 

manajemennya. Amunisi bukti diperlukan untuk 

advokasi bagi transparansi anggaran, tapi 

lebih penting lagi sebagai suatu cara untuk 

menanamkan penelitian ke dalam budaya 

lembaga atau penggunaan bukti sistematik. 

Tugasnya, menurut manajemen terdahulu atau 

saat ini, untuk mengonsolidasikan suatu agenda 

kebijakan dengan para mitranya. Wawancara 

dan pertemuan yang dilakukan untuk menyusun 

naskah ini telah menunjukkan bahwa tampaknya 

ada kebutuhan di antara anggota jaringan 

SEKNAS FITRA untuk membuat definisi yang 

lebih baik dari arti “advokasi berbasis bukti”. 

Sebagaimana telah disinggung oleh Farhan, 

“Setiap tahun, tampaknya bagi saya, kami 

melakukan analisis anggaran dan membawanya 

ke parlemen. Namun, kami belum pernah 

melakukan hal ini secara menyeluruh, ataupun 

melaksanakan suatu studi tentang keseluruhan 

dari sektor/proses penganggaran di Indonesia.” 

Isu yang menjadi fokus SEKNAS FITRA adalah isu 

yang benar-benar terkait dengan program, yang 

membutuhkan suatu visi yang lebih berjangka 

panjang mengenai reformasi kebijakan. Farhan 

menambahkan: “Kita dapat menghasilkan 

angka dan grafik yang mengesankan, tapi kita 

belum tahu isu kebijakan mana yang harus 

diprioritaskan.”

8

http://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2012/11/120829-Translation-Siaran-Pers-Anggaran-Alternatif-MENUJU-ANGGARAN-KONSTITUSIONAL.pdf
http://seknasfitra.org/pressrelease/keranjang-sampah-pendidikan-dan-pemanis-anggaran-kemiskinan/?lang=en
http://seknasfitra.org/pressrelease/keranjang-sampah-pendidikan-dan-pemanis-anggaran-kemiskinan/?lang=en
http://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2014/04/Budget-Brief-Vitamin-Anggaran_English.pdf


SEKNAS FITRA Kini4
Yenny Sucipto terpilih sebagai Sekretaris 

Jenderal SEKNAS FITRA pada 2013. Ia adalah 

perempuan pertama yang menjabat peran ini 

dan terpilih melalui suatu proses yang lebih 

sederhana, yang diberlakukan pada masa 

kepemimpinan Farhan. Yenny Sucipto bergabung 

dengan FITRA pada 2003 dan telah terlibat 

dalam beragam kegiatan penelitian. Setelah 

pemilihan dirinya pada 2013 sebagai Sekretaris 

Jenderal, ia membentuk beberapa posisi 

penelitian baru guna mendukung gerakan dan 

produksi pengetahuan FITRA.  Apung Widadi, 

yang berasal dari Indonesian Corruption Watch, 

ditugaskan untuk memimpin karya advokasi 

SEKNAS FITRA; Yenti Nurhidayat, mantan 

staf Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan, ditugaskan untuk mengelola analisis 

data dan karya serta proses publikasi; serta 

Misbah Hasan yang ditugaskan sebagai manajer 

riset.  Manajemen SEKNAS FITRA saat ini lanjut 

menggunakan analisis data sebagai sumber bukti 

guna mendukung pesan-pesan advokasi. Pada 

saat yang sama, ada strategi yang diterapkan 

dalam mengembangkan kemampuan yang 

lebih merata dalam menggunakan bukti untuk 

advokasi di antara organisasi daerah di bawah 

naungan FITRA. Misalnya, pada 2013 FITRA 

mendirikan Budget Resource Centre atau Pusat 

Pengetahuan Anggaran sebagai pusat untuk 

informasi anggaran. Dalam proses ini, hanya 

tiga organisasi di dalam jaringan FITRA (SIJAR) 

yang terlibat. “Hal ini menunjukkan adanya 

ketidakseimbangan kemampuan di dalam SIJAR. 

Sebab itu, sejak 2015, FITRA sebagai sekretariat 

nasional telah mulai membangun kapasitas 

SIJAR, membentuk sebuah sistem terpadu 

dari pangkalan data, penelitian dan advokasi,” 

Nurhidayat mengungkapkan. “Kami ingin 

memotivasi SIJAR agar mempunyai hubungan 

yang lebih dekat dengan sekretariat nasional. 

Pusat Pengetahuan Anggaran juga membantu 

untuk menguatkan amunisi kami, data kami. 

Sebab itu, kami membereskan pengelolaan data 

di tingkat nasional agar organisasi daerah dapat 

mengakses datanya secara langsung.”

Rapat manajemen mingguan di SEKNAS 

FITRA kini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

memastikan adanya kolaborasi antartim yang 

bertanggung jawab atas analisis data, produksi 

pengetahuan, dan perencanaan advokasi. 

Sebagai contoh dari koordinasi yang lebih 

baik adalah ketika SEKNAS FITRA siap untuk 

menerbitkan edaran pers, Sekretaris Jenderal 

dan manajer program bertemu. Dengan cara 

yang sama, manajer riset menyiapkan datanya 

dan manajer advokasi memberikan saran 

tentang bagaimana cara menganalisis data itu. 

“Kami tidak bicara bila kami tidak mempunyai 

bukti yang mendukung pendapat kami,” ujar 
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Widadi. “Tanpa tuduhan yang tidak berdasar, 

tidak ada kriminalisasi. Inilah yang dikedepankan 

oleh Yenny.” Salah satu manfaat dari “modus 

operandi” ini adalah kredibilitas yang diraih oleh 

SEKNAS FITRA, yakni manajemen SEKNAS 

FITRA dapat berbicara tentang isu penganggaran 

tanpa mengorbankan hubungan yang telah dijalin 

dengan pemerintah. Widadi menguraikan bahwa 

FITRA saat ini hanya mengkritik pemerintah 

dengan subjek yang buktinya telah mereka miliki. 

“Kami tidak menyerang orang secara pribadi 

atau secara politik,” katanya menambahkan. 

SEKNAS FITRA telah tumbuh dan berkembang 

melampaui anggota jaringannya. FITRA adalah 

anggota dari Koalisi Pemerintah Terbuka dan 

memimpin kelompok kerja anggaran terbuka 

bersama dengan Kementerian Keuangan. 

SEKNAS FITRA juga telah meluncurkan 

Portal Anggaran bekerja sama dengan 

Kementerian Keuangan dan Ford Foundation, 

serta telah mencoba beragam cara kreatif 

untuk mengomunikasikan program kepada 

para pemangku kepentingan. FITRA bekerja 

sama dengan penerbit arus utama Gramedia 

untuk mencetak buku APBN Alternatif, yang 

telah lusinan dipesan oleh dosen Universitas 

Indonesia. Peluncuran Portal Anggaran dan buku 

APBN Konstitusional diselenggarakan di teater 

Taman Ismail Marzuki. Nurhidayat menyatakan 

bahwa seniman dapat menjadi sarana efektif 

untuk menempatkan topik-topik berat ke dalam 

isu yang berhubungan dengan publik. Reputasi 

SEKNAS FITRA telah berkembang dari waktu 

ke waktu dan merupakan hasil dari berinvestasi 

pada kemampuan organisasi untuk menghasilkan 

penelitian dan analisis yang lebih banyak dan lebih 

baik. Bukti ini telah menghasilkan terwujudnya 

keterlibatan kebijakan dan, demikian pula, telah 

menghasilkan dampak yang lebih besar. Ada 

dua kasus yang dipilih untuk menggambarkan 

keterlibatan tersebut.

4.1 Mendorong tata kelola daerah yang 

transparan, dapat dipertanggungjawabkan, 

dan responsif gender melalui Indeks Tata 

Kelola Anggaran Daerah

SEKNAS FITRA mulai melakukan penilaian 

dua kali dalam setahun terhadap pengelolaan 

anggaran pemerintah daerah pada 2009. 

Penilaian kinerja diterapkan berdasarkan pada 

empat aspek tata kelola: transparansi, partisipasi, 

akuntabilitas, dan kesetaraan gender. Penelitian 

dan analisis meliputi tahapan perencanaan 

penganggaran, persetujuan, pelaksanaan, dan 

akuntabilitas anggaran. Hasil analisis dikompilasi 

dalam Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah 

yang memberikan skor pemerintah daerah di 

dalam empat aspek tata kelola.2  Pada 2009, 

SEKNAS FITRA melaksanakan analisis di 42 

daerah, sementara pada 2011 dan 2014 analisis 

dilaksanakan di 20 daerah. Analisis terakhir telah 

dilakukan pada 2016 dan mencakup 70 daerah.

Dalam hal transparansi, tim SEKNAS FITRA 

mengkaji aksesibilitas dokumen seperti 

rencana pembangunan daerah dan dokumen 

anggaran daerah (misalnya anggaran jajaran 

lembaga). Terkait dengan partisipasi, analisis 

mengacu pada derajat partisipasi dalam proses 

perencanaan dan penganggaran yang dilakukan 

oleh perempuan dan kelompok termarginalkan. 

Di bidang ketiga, akuntabilitas, SEKNAS FITRA 

2 Lihat untuk contoh: R. Alam Surya Putra dan Yuna Farhan (2011). Indeks Anggaran Daerah: Mengukur Kinerja 42 Pemerintah Daerah di 

Indonesia dalam Proses Pengelolaan Anggaran, Jakarta: The Asia Foundation dan Seknas FITRA. Tersedia di: http://www.internationalbudget.

org/wp-content/uploads/Indonesian-Local-Budget-Management-Transparency-Index.pdf
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3 Kabupaten Kendal dan Surakarta (Jawa Tengah), Kabupaten Malang, Kabupaten Bojonegoro, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Bondowoso 

(Jawa Timur); Kabupaten Barru dan Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan); Kabupaten Polewali (Sulawesi Barat), serta Kota Singkawang, 

Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Melawi (Kalimantan Barat).
4 Lihat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2014; Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran 2016, dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2017. Sementara 

alat analisis gender yang digunakan adalah Alur Kerja Analisis Gender (GAP) dan Laporan Anggaran Gender (GBS).

menilai ketaatan dari Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah terhadap petunjuk yang 

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK).  Bidang keempat dari analisis mengacu 

pada kesetaraan gender dan penggunaan analisis 

gender oleh pemerintah daerah saat merancang 

rencana dan anggaran pembangunan.

Bagan 2 - Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah 2012 

Sumber: SEKNAS FITRA

Penelitian dan analisis Indeks Tata Kelola 

Anggaran Daerah yang dimulai pada 2011 

telah memungkinkan SEKNAS FITRA untuk 

menghimpun bukti kuat guna mendukung 

upaya advokasi demi mewujudkan anggaran 

pembangunan daerah yang lebih transparan dan 

inklusif. Lebih khusus lagi, melalui analisis dan 

penelitian Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah, 

SEKNAS FITRA turut mempercepat pelaksanaan 

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Karya SEKNAS FITRA juga turut 

berkontribusi atas terbitnya Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 

tentang Peningkatan Transparansi dalam 

Pengelolaan Anggaran. Instruksi ini membantu 

pemerintah daerah untuk membuat rencana dan 

anggaran tersedia bagi publik dan menjelaskan 

cara-cara untuk menyelesaikan dengan lebih 

cepat perselisihan akses ke informasi anggaran 

pembangunan daerah. 

Kegiatan penelitian yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan Indeks Tata Kelola Anggaran 

Daerah turut berkontribusi dalam meningkatkan 

partisipasi dan kesertaan dalam proses 

penganggaran. Misalnya, Pemerintah Daerah 

Banda Aceh dan Pemerintah Daerah Bener 

Meriah berhasil melaksanakan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang 

yang sensitif gender, yang disebut Musyawarah 

Rencana Aksi Kaum Perempuan atau Musrena. 

Hal tersebut memberikan inspirasi bagi 13 

kabupaten atau kota lain dengan Indeks Tata 

Kelola Anggaran Daerah yang telah berjalan 

untuk mengadopsi Musrena dan mendanainya 

melalui anggaran daerah.3 

Terkait dengan kesetaraan gender dalam proses 

penganggaran dan penyusunan anggaran 

pembangunan daerah yang sensitif gender, 

penelitian dan analisis yang dilakukan untuk 

Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah telah 

berkontribusi pada penyusunan Panduan 

Permendagri pada 2014, 2015, 2016, dan 20174  

yang secara eksplisit membutuhkan pemerintah 

daerah untuk membentuk Kelompok Kerja 

Pengarusutamaan Gender dengan perwakilan 
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dari jajaran kementerian dan, bila diperlukan, 

mengadakan pelatihan bagi staf tentang alat 

analisis gender spesifik (seperti Alur Kerja 

Analisis Gender dan Laporan Anggaran Gender) 

yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kerja 

dan anggaran responsif gender.

4.2 Mendorong terwujudnya data terbuka

SEKNAS FITRA berjuang mewujudkan suatu 

portal anggaran terbuka yang dapat diakses 

oleh masyarakat Indonesia secara umum guna 

memperoleh informasi yang mudah dibaca 

tentang keuangan negara. Tahun ini, SEKNAS 

FITRA berada selangkah lebih dekat untuk 

mewujudkan tujuan ini. Pada 14 September 

2016, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo 

memformalkan Portal Data APBN Indonesia 

pada acara peluncuran terbatas di gedung 

Danaphala, Kementerian Keuangan. Acara 

tersebut merupakan kulminasi dari upaya 

multipemangku kepentingan dengan SEKNAS 

FITRA turut terlibat, dan sesungguhnya 

merupakan sebuah inisiatif yang telah 

diperjuangkan SEKNAS FITRA sejak 2008. 

Melalui Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah, 

SEKNAS FITRA telah mengidentifikasi bahwa 

pemerintah pusat dan daerah belum bersikap 

transparan mengenai anggaran mereka. 

Walaupun masih berupa purwarupa, Portal 

Data APBN telah membuktikan komitmen 

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

transparansi dalam tata kelola APBN.  

Melanjutkan inisiatif ini, SEKNAS FITRA pada 

2014 memutuskan untuk membuat portal data 

anggaran guna mengatasi isu ketiadaan akses. 

Didukung oleh HIVOS dan Ford Foundation, 

SEKNAS FITRA telah membentuk dan membuat 

Info Portal anggaran. Portal ini memublikasikan 

data anggaran negara dari kabupaten dan kota 

di seluruh Indonesia yang mampu dihimpun 

oleh SEKNAS FITRA selama beberapa tahun 

terakhir.  Analisis dan studi yang dilakukan 

oleh SEKNAS FITRA serta informasi teknis 

terkait perencanaan dan alokasi anggaran 

dikomunikasikan melalui glosarium, video, 

infografik, dan permainan. Portal ini disambut 

hangat oleh para pemangku kepentingan 

SEKNAS FITRA, yang ditandai oleh adanya 

penempatan khusus bagi Info Portal Anggaran 

SEKNAS FITRA pada Forum Masyarakat Sipil 

dan Media di Bali, KTT Kemitraan Pemerintah 

Terbuka 2015 di Meksiko, dan Forum Masyarakat 

Sipil 2016 di Barcelona. SEKNAS FITRA 

berencana untuk meneruskan perjuangannya 

demi lebih banyak akses terbuka ke anggaran 

negara di Indonesia, terutama dengan berpihak 

pada Open Government Indonesia.
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Kesimpulan5
Kisah tentang evolusi dan perkembangan 

SEKNAS FITRA menunjukkan bagaimana 

FITRA telah menjadi organisasi terdepan dalam 

transparansi dan akuntabilitas anggaran di 

Indonesia. Di saat terus berkembang, FITRA 

menguji cara baru dan inovatif demi mencapai 

cita-citanya “untuk menjadi lembaga penelitian 

dan advokasi yang berdaya, kredibel dan 

berpengaruh, secara efektif mengedepankan 

terwujudnya kedaulatan rakyat yang lebih besar 

atas penganggaran publik.” Yang harus dihadapi 

oleh SEKNAS FITRA ke depan sebagai suatu 

organisasi dan jaringan adalah mengidentifikasi 

dan memprioritaskan tujuan-tujuan perubahan 

kebijakan spesifik, serta bagaimana cara 

memperoleh sumber pendanaan yang lebih 

beragam di samping donatur internasional. 

Terutama, kemampuan dan kredibilitasnya 

tercermin dalam kemerdekaan FITRA dari 

pendanaan pemerintah dan cara FITRA 

menggunakan penelitian demi advokasi. 

Baik dalam menghasilkan penelitian atau 

mengomunikasikan kebijakan dengan cara 

yang mengesankan, keduanya hanya efektif 

sebagaimana adanya—berdasarkan pada suatu 

pemahaman yang menyeluruh terhadap agenda 

kebijakan mana yang perlu didorong. Perjalanan 

masih panjang. 
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Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan 

meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas yang 

menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.

KSI adalah konsorsium yang dipimpin oleh RTI International dan bermitra dengan Australian National University 

(ANU), Nossal Institute for Global Health, serta Overseas Development Institute (ODI).


