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Penafian 
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Ringkasan Eksekutif 
 

Pemerintah telah membuat skema baru pengadaan barang dan Jasa, yang melibatkan organisasi 

kemasyarakatan (Ormas), menggunakan Swakelola Tipe III. Mekanisme ini dirancang untuk membuka 

kesempatan pemerintah bekerja sama dengan dengan organisasi yang berbadan hukum yayasan dan 

perkumpulan dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan pemerintah. Swakelola Tipe III memberikan 

alternatif bagi pemerintah untuk bekerja sama lebih luas, bukan hanya dengan organisasi berbadan 

hukum privat tetapi juga organisasi berbadan hukum nir-laba. Regulasi Swakelola Tipe III tidak lepas dari 

peran sejumlah lembaga riset kebijakan dan stakeholder terkait yang didukung Knowledge Sector 

Initiative (KSI), mendorong pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah (LKPP) untuk membuka kesempatan bagi lembaga riset non-pemerintah untuk terlibat 

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.  

Sebagai sebuah mekanisme kerja sama bagi pemerintah dan ormas, Swakelola Tipe III masih 

memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Laporan evaluasi ini merupakan ikhtiar untuk 

mendorong perbaikan mekanisme Swakelola Tipe III, baik regulasi dan implementasinya. Swakelola Tipe 

III dirancang untuk menyelesaikan persoalan, yakni kendala kerja sama antara pemerintah dengan 

organisasi yang bermotif nir-laba. Karena bukan transplantasi dari praktik baik atau model di negara lain, 

Swakelola Tipe III membutuhkan revisi dan perbaikan terus-menerus serta adaptasi dengan berbagai 

persoalan yang tidak diperkirakan sebelumnya.  

Sebagai bagian dari upaya untuk mempelajari penggunaan mekanisme Swakelola Tipe III, KSI melakukan 

evaluasi tahunan sejak tahun 2020. Laporan ini adalah evaluasi ketiga dari rangkaian evaluasi yang 

mencatat beberapa hal penting. Pertama, terdapat beragam perubahan persepsi, baik dari Omas 

maupun dari pemerintah. Secara umum, Ormas menyambut baik kerja sama dengan pemerintah melalui 

Swakelola Tipe III. Sedangkan dari sisi pemerintah, banyak yang sudah menggunakan Swakelola Tipe III. 

Tetapi ada juga yang masih menunggu pengalaman dari K/L dan Pemda lain. 

Kedua, beberapa Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah telah mulai 

menggunakan Swakelola Tipe III. Mekanisme ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk 

bekerja sama dengan Ormas. Dari survei online yang dilakukan oleh KSI, sebagian besar kerja sama 

dalam bentuk pelaksanaan kajian. Ada juga beberapa jenis kegiatan lain, seperti pemberdayaan dan 

bimbingan teknis yang dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe III. 

Ketiga, Swakelola Tipe III memberikan alternatif bagi pemerintah untuk bekerja dengan semakin banyak 

ahli dari berbagai latar belakang. Selain itu, bekerja sama dengan Ormas bisa menjangkau langsung 

masyarakat. Bagi Ormas, bekerja sama dengan pemerintah memberikan legitimasi dan terlibat langsung 

bersama pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. 

Keempat, tantangan dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III adalah mendorong proses yang semakin 

terbuka dan inklusif. Tantangan lain yang dihadapi untuk pengembangan mekanisme di masa depan 

adalah menyamakan persepsi di antara kementerian, lembaga dan pemerintah, termasuk pemeriksa. 

Perbedaan persepsi berdampak pada pemahaman yang berbeda pada level pelaksana kegiatan. 
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Kelima, persyaratan administrasi telah dipermudah sehingga lebih banyak Ormas yang mampu 

memenuhi syarat untuk mendapatkan kontrak. Swakelola Tipe III juga perlu didorong untuk semakin 

transparan, tetapi persoalan selanjutnya adalah akurasi data mengenai Swakelola Tipe III, baik dalam 

SiRUP yang dikelola LKPP maupun pencatatan Swakelola dalam SPSE.  

Keenam, semakin banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menggunakan Swakelola 

Tipe III. Evaluasi ini memberikan beberapa contoh perubahan kebijakan yang didukung melalui kajian 

yang dibiayai menggunakan Swakelola Tipe III. Agar Swakelola Tipe III digunakan semakin luas, 

kehadiran LinkLSM sebagai database Ormas yang memenuhi syarat pelaksana Swakelola beserta 

informasi tentang keahlian dan lokasinya semakin dibutuhkan. 

Ketujuh, Swakelola Tipe III pada awalnya dibuat untuk mendorong kerja sama antara pemerintah dan 

Ormas, terutama agar pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan yang dimiliki Ormas. Ada beberapa 

perubahan kebijakan yang berhasil didorong melalui penggunaan Swakelola Tipe III, misalnya perbaikan 

metodologi, bagian dari proses revisi UU dan kebijakan lain.  

Kedelapan, KSI berkontribusi besar untuk mendorong Swakelola Tipe III. KSI berperan sebagai policy 

enterpreneur yang memfasilitasi pemerintah dan Ormas untuk bekerja sama melalui kontrak Swakelola 

Tipe III. Mekanisme ini merupakan inovasi dan terobosan yang memberikan alternatif bagi pemerintah 

untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk kajian maupun dukungan lainnya dari organisasi-organisasi 

bermotif nirlaba, seperti Ormas, LSM dan organisasi profesi. 
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Executive Summary 
 

The government has created a new scheme for the procurement of goods and services, involving civil 

society organizations (CSO) using Swakelola Type III. This mechanism is designed to open up 

opportunities for the government to collaborate with organizations that are incorporated as foundations 

and associations with specific expertise required by the government. Swakelola Type III provides an 

alternative for the government to cooperate more broadly, not only with private legal entities but also 

non-profit legal entities. Swakelola Type III Regulation is closely associated with the role of policy 

research institutions and related stakeholders supported by the Knowledge Sector Initiative (KSI), 

encouraging the government through National Public Procurement Agency (LKPP) to open opportunities 

for non-governmental research institutions to be involved in the procurement of government goods and 

services. 

As a cooperation mechanism for the government and CSOs, Swakelola Type III needs to be further 

improved and developed. This evaluation report aims to encourage further improvement of the 

Swakelola Type III mechanism, both in terms of its regulation and implementation. Swakelola Type III is 

designed to solve problems, namely obstacles to cooperation between the government and non-profit 

organizations. As it is not a transplant from any good practice or model in another country, Swakelola 

Type III requires constant revision and improvement as well as adaptation to unexpected problems. 

As part of the effort to study the use of Swakelola Type III mechanism, KSI has conducted annual 

evaluations since 2020. This report is the third evaluation in a series of evaluations that has noted 

several important points. First, there are different degrees of perception change in both CSOs and the 

government. In general, CSOs welcome cooperation with the government through Swakelola Type III. 

Meanwhile, many in the government have already used Swakelola Type III, although some are still 

waiting to learn for the experience of other line ministries and local governments. 

Second, several ministries and agencies at central and local government levels have started to use 

Swakelola Type III. This mechanism provides flexibility for the government to cooperate with CSOs. An 

online survey conducted by KSI found that the cooperation is mostly in the form of studies, although 

there are also other types of activities, such as empowerment and technical guidance carried out using 

Swakelola Type III. 

Third, Swakelola Type III provides an alternative for the government to work with a growing number of 

experts from various backgrounds. In addition, collaborating with CSOs allows for direct reach to the 

people. For CSOs, working with the government provides legitimacy and the opportunity to be directly 

involved with the government in formulating and implementing public policies. 

Fourth, a challenge in implementing Swakelola Type III is how to further promote open and inclusive 

process. Another challenge in development the mechanism in the future is in achieving a common 

among ministries, agencies and levels of government, including auditors. The difference in perception 

can result in different understanding at the implementation level. 

 



Laporan Evaluasi Penggunaan Swakelola Tipe III Tahun 2021 vii 

Fifth, administrative requirements have been simplified to ensure that more CSOs are able to meet the 

requirements for obtaining contracts. Swakelola Type III must also be more transparent. But the next 

issue is accuracy of data regarding Swakelola Type III, both in SiRUP managed by LKPP and the recording 

of Swakelola in SPSE. 

Sixth, more and more ministries, agencies and subnational governments are using Swakelola Type III. 

This evaluation provides several examples of policy changes supported through studies financed using 

Swakelola Type III. For Swakelola Type III to be used more widely, it is important to have LinkLSM as a 

database of qualified CSOs for implementing Swakelola along with information about their expertise and 

location. 

Seventh, Swakelola Type III was originally created to promote cooperation between the government and 

CSOs, especially so the government can take leverage the advantages of CSOs. There have been several 

policy changes that have successfully driven through the use of Swakelola Type III, such as 

improvements in methodology, as part of the process of revising laws and other policies. 

Eighth, KSI has made a major contribution in promoting Swakelola Type III. KSI has acted as a policy 

entrepreneur that facilitates the government and CSOs to work together through Swakelola Type III 

contracts. This mechanism is an innovation and a breakthrough that provides an alternative for the 

government to get support, such as studies and other kinds of support, from non-profit organizations, 

such as CSOs, NGOs and professional organizations. 
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Laporan Evaluasi 
 

1. Pengantar 
Dalam pengembangan pengetahuan, termasuk riset, peran pemerintah sangat penting. Bukan hanya 

sebagai pemakai pengetahuan, misalnya kementerian, atau fasilitator pengetahuan, tetapi juga 

memberikan dana untuk memproduksi penelitian.1 Bahkan, pada akhirnya, investor pertama produksi 

pengetahuan adalah pemerintah. Di negara maju, peran pemerintah dalam pengembangan pengetahuan 

juga sangat besar, termasuk dalam hal pendanaan.2  

Dalam konteks Indonesia, pemerintah sudah melakukan investasi. Namun, terdapat satu hambatan 

penting, yakni skema pendanaan yang tidak fleksibel untuk memfasilitasi kerja sama pemerintah dengan 

produsen pengetahuan swasta, baik lembaga pemikir nonprofit, perguruan tinggi swasta, maupun 

organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang kajian dan pengembangan. Mekanisme 

pengadaan yang banyak digunakan untuk mendapatkan input dalam perumusan kebijakan adalah tender 

yang hanya bisa diikuti entitas swasta. Mekanisme lain adalah kerja sama dengan lembaga penelitian dan 

universitas milik pemerintah melalui swakelola. Mekanisme pengadaan barang dan jasa tidak membuka 

peluang kerja sama dengan lembaga nonprofit atau perguruan tinggi swasta.  

Menindaklanjuti salah satu temuan studi diagnostik, Knowledge Sector Initiative (KSI) bersama sejumlah 

lembaga riset kebijakan atau policy research institute (PRI) melakukan advokasi guna mendorong adanya 

akses bagi lembaga riset non-pemerintah pada mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk 

riset kebijakan. Dalam pelaksanaannya, Swakelola Tipe III tidak hanya terbuka untuk mendanai riset, 

tetapi juga digunakan untuk berbagai program dan kegiatan lain pemerintah, seperti pemberdayaan atau 

sosialisasi kebijakan. Mekanisme ini memformalisasi kerja sama antara pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan (ormas), dan pemerintah menyediakan dana untuk kerja sama tersebut, baik untuk 

kegiatan riset kebijakan maupun kegiatan-kegiatan lain. 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadopsi inisiatif tersebut dengan 

merevisi sejumlah regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mekanisme baru ini disebut Swakelola 

Tipe III.3 Mekanisme ini melengkapi tipe swakelola lain yang telah ada. Diatur dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, secara teknis swakelola ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk 

mendapatkan jasa dari ormas yang memenuhi persyaratan tertentu. Pada saat yang sama, skema ini 

membuka peluang bagi sumber pendanaan baru buat PRI dan lembaga nonprofit lain serta mendorong 

kerja sama yang lebih intensif dengan pemerintah.  

 
1 Penjelasan lebih mendalam tentang konsep ekosistem pengetahuan, lihat Nur Huda et al., Mendorong Perbaikan 
Ekosistem Riset dan Inovasi Indonesia: Pembelajaran Internasional dan Masukan Pemangku Kepentingan (Jakarta: 
CIPG & ANU, 2020). 
2 Fred Block, “Swimming Against the Current: The Rise of a Hidden Developmental State in the United States,” 
Politics & Society 36, No. 2 (2008): 169–206. 
3 Terdapat empat tipe swakelola yang diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018. Swakelola tipe pertama adalah 
pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah penanggung jawab anggaran. Tipe kedua adalah 
pekerjaan yang dilakukan lembaga negara pelaksana swakelola. Tipe ketiga dikerjakan ormas, termasuk organisasi 
masyarakat sipil dan lembaga riset kebijakan. Sedangkan tipe keempat adalah pekerjaan yang dilaksanakan 
langsung oleh kelompok masyarakat.  
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Dari sisi pemerintah sendiri, Swakelola Tipe III membuka peluang kerja sama dengan lebih banyak jenis 

organisasi dengan keahlian yang dibutuhkan pemerintah. Sebelum Perpres Nomor 16 Tahun 2018 

diberlakukan, pemerintah hanya bisa bekerja sama dengan kalangan bisnis atau lintas lembaga 

pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri. Tender untuk pengadaan barang ataupun jasa hanya bisa 

diikuti entitas badan usaha. Dukungan dalam bentuk riset kebijakan, sebagai contoh, hanya bisa 

didapatkan pemerintah melalui proses seleksi yang cuma bisa diikuti entitas bisnis. Cara lain adalah 

mengontrak konsultan individual dengan Swakelola Tipe I atau bekerja sama dengan perguruan tinggi 

negeri dengan Swakelola Tipe II. Sementara itu, banyak PRI, lembaga kajian non-pemerintah, ataupun 

perguruan tinggi swasta yang tidak bisa menjadi pelaksana riset kebijakan untuk pemerintah semata-mata 

karena berbadan hukum yayasan atau perkumpulan. Keterbatasan mekanisme ini pada akhirnya 

menghambat pemerintah untuk mendapatkan jasa dan mengakses keahlian spesifik dari organisasi 

bermotif nirlaba. 

Setelah diundangkan pada 2018, mekanisme Swakelola Tipe III mulai digunakan sejumlah 

kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan riset dan berbagai 

kegiatan lain yang dibutuhkan pemerintah. Evaluasi yang dilakukan KSI pada 2020 dan 2021 menunjukkan 

peningkatan penggunaan mekanisme ini. Pada 2018, tercatat setidaknya lima kontrak dengan nilai 

sedikitnya Rp 3,4 miliar dan pada 2019 meningkat menjadi setidaknya 41 kontrak dengan total nilai 

sedikitnya Rp 9,9 miliar. Pada 2020, terdokumentasi setidaknya 18 kontrak dengan nilai lebih dari Rp 109 

miliar. Idealnya, data tentang pengadaan yang menggunakan swakelola bisa ditampilkan dalam Sistem 

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan portal lelang pemerintah. Portal lelang pemerintah 

telah memasukkan "pencatatan swakelola", tetapi informasinya masih terbatas dan belum semua 

lembaga pemerintah melakukan pencatatan. Karena keterbatasan data, diperkirakan jumlah kontrak yang 

menggunakan mekanisme Swakelola Tipe III bisa lebih besar daripada yang dapat ditelusuri kedua evaluasi 

tersebut. 

2. Tujuan dan Pertanyaan Evaluasi  
Pada 2022, KSI melakukan evaluasi untuk ketiga kalinya. Tujuan evaluasi ini adalah memberikan informasi 

kepada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau Department of Foreign Affairs and Trade 

(DFAT) serta pemerintah Indonesia, terutama LKPP, tentang penerapan mekanisme pengadaan 

pemerintah yang relatif baru, yakni Swakelola Tipe III, pada 2021. Evaluasi akan melihat dan menganalisis 

perubahan mekanisme serta hendak mengkaji keberlanjutan mekanisme ini.  

Secara umum, pada 2021, LKPP menyederhanakan mekanisme penyaluran Swakelola Tipe III. Di antaranya 

dengan menghapuskan persyaratan audit bagi ormas untuk mendapatkan kontrak Swakelola Tipe III. 

Dalam praktiknya, audit neraca keuangan sering tidak dapat dipenuhi ormas karena biayanya mahal dan 

sulit mendapatkan dukungan donor untuk membiayai audit.  

Selain itu, evaluasi ini melakukan asesmen terhadap kontribusi KSI dalam perkembangan mekanisme 

tersebut. Secara khusus, evaluasi ini hendak melihat,  

• pertama, sejauh mana Swakelola Tipe III digunakan aktor-aktor yang relevan untuk memperkuat 
mekanisme pengadaan barang dan jasa ini;  

• kedua, pembelajaran yang dapat digunakan aktor-aktor relevan untuk meningkatkan 
mekanisme pengadaan;  
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• ketiga, melakukan identifikasi hasil dari penggunaan mekanisme Swakelola Tipe III, termasuk 
hasil dari Swakelola Tipe III yang terkait dengan riset untuk kebijakan, serta melihat evolusi 
mekanisme Swakelola Tipe III sejak 2018 hingga kini. 

 

Evaluasi ini mengajukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan implementasi Swakelola Tipe III. Ada 

delapan pertanyaan yang akan menjadi panduan untuk evaluasi ini. 

1. Melihat kembali evaluasi sebelumnya, sejauh mana pemangku kepentingan, khususnya 
pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS), tertarik menggunakan Swakelola Tipe III? 
Bagaimana kesadaran tentang mekanisme swakelola Tipe III berkembang di antara pengguna? 
Apakah ada perubahan, baik negatif maupun positif, tentang kesadaran (persepsi) di antara 
pengguna tentang mekanisme ini? 

2. Sejauh mana Swakelola Tipe III telah digunakan pemerintah dan OMS, baik mitra KSI maupun 
bukan? 

a. Badan pemerintah apa saja yang menggunakan Swakelola Tipe III dan apa tipe organisasi yang 
dikontrak? 

b. Apa jenis-jenis jasa yang didapat melalui pengadaan mekanisme ini? 
c. Seberapa besar pendanaan untuk kontrak menggunakan Swakelola Tipe III? 
3. Apa yang memotivasi pemerintah dan OMS menggunakan Swakelola Tipe III dan manfaat apa 

yang dipandang akan didapat dari penggunaan mekanisme ini? 
4. Apa tantangan menggunakan Swakelola Tipe III? Kemajuan apa yang telah dibuat untuk 

meningkatkan mekanisme Swakelola Tipe III dan sosialisasinya (berdasarkan rekomendasi dari 
evaluasi sebelumnya)? Bagaimana penggunaan Swakelola Tipe III bisa ditingkatkan lebih jauh? 

5. Sejauh mana penggunaan Swakelola Tipe III telah ditingkatkan? 
6. Apa prospek untuk keberlanjutan penggunaan Swakelola Tipe III di masa mendatang dan 

bagaimana keberlanjutan Swakelola Tipe III dapat ditingkatkan? 
7. Bagaimana mekanisme Swakelola Tipe III berkontribusi bagi pengembangan pembuatan 

kebijakan berdasarkan bukti? Pertanyaan ini dielaborasi: Swakelola Tipe III, sebagai alternatif 
pembiayaan, memberikan akses kepada pembuat kebijakan ke berbagai kebijakan atau sumber 
pengetahuan; ada interaksi antara pembuat kebijakan dan peneliti atau lembaga riset dengan 
adanya mekanisme ini. 

8. Apa kontribusi LKPP dan KSI untuk mendorong penerapan aturan-aturan penting dalam regulasi 
pengadaan? Perubahan apa yang telah dibuat KSI? Apa pendekatan LKPP dan KSI yang telah 
berjalan, dan belum berjalan, guna mendukung implementasi regulasi pengadaan? 

 

3. Metodologi dan Batasan Evaluasi 
Distribusi anggaran untuk kegiatan riset dan berbagai kegiatan lain melalui Swakelola Tipe III bisa dilihat 

sebagai proses kebijakan publik yang memiliki siklus tertentu. Secara umum, terdapat lima tahap dalam 

proses pembuatan kebijakan.4 Pertama, agenda setting. Dalam tahap ini, KSI dan PRI memunculkan 

persoalan pendanaan riset yang terbatas. Hal itu bukan karena tidak ada dana, melainkan karena tidak 

ada mekanisme untuk bekerja sama dan mendanai riset yang dilakukan PRI, universitas swasta, ataupun 

organisasi lain yang bermotif nirlaba. Dalam konteks hukum Indonesia, lembaga nirlaba berbadan hukum 

yayasan atau perkumpulan. Sebelum ada Swakelola Tipe III, pembiayaan riset dimasukkan ke kategori 

 
4 Michael Howlett and Sarah Giest, “The Policy-Making Process,” Routledge Handbook of Public Policy, ed. Eduardo 
Araral Jr. et al. (Oxon: Routledge, 2013). 
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pengadaan jasa yang hanya bisa didapat pemerintah melalui proses tender dengan peserta dari badan 

hukum privat. Situasi ini membatasi pemerintah untuk mendapatkan dukungan riset beserta rekomendasi 

yang dibutuhkan dalam kebijakan publik, terutama karena sebagian penyedia jasa memilih berbadan 

hukum yayasan atau perkumpulan. 

Tahap kedua adalah formulasi kebijakan. Dalam tahap ini, KSI bersama PRI berkomunikasi langsung 

dengan LKPP sebagai badan pemerintah yang berwenang memformulasikan kebijakan pengadaan barang 

dan jasa. LKPP kemudian mengakomodasi usul dari KSI dan PRI serta menggodoknya dalam aturan 

pengadaan barang dan jasa.  

Ketiga, decision making. Dalam tahap ini, usul dari KSI dan PRI diadopsi ke dalam bentuk kebijakan resmi, 

yakni peraturan presiden, untuk mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Perpres Nomor 

16 Tahun 2018 tersebut, kategori swakelola ditambah satu lagi, yakni skema kerja sama langsung, yang 

memungkinkan pemerintah bekerja sama langsung dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk PRI. 

Keempat, policy implementation. Peraturan pengadaan dengan Swakelola Tipe III tersebut diterapkan 

lembaga dan badan pemerintah untuk mendapatkan jasa dari organisasi nonprofit. Melalui skema ini, 

pemerintah mendapatkan penyedia jasa yang lebih luas, tidak hanya dari perusahaan dan kerja sama 

dengan badan pemerintah lainnya, tetapi juga dari organisasi masyarakat sipil, termasuk PRI, dan 

perguruan tinggi swasta. 

Tahap kelima adalah evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan evaluasi mengumpulkan informasi dari pengguna, yakni kementerian, lembaga, 

pemda, serta ormas dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Rekomendasi dari evaluasi menjadi input 

untuk memulai siklus kebijakan publik sejak awal.  

Formulasi kebijakan Swakelola Tipe III pada dasarnya merupakan solusi dari persoalan yang membatasi 

kerja sama pemerintah dengan organisasi nirlaba: yayasan dan perkumpulan. Di Indonesia, sebagian besar 

lembaga penelitian non-pemerintah berbadan hukum yayasan atau perkumpulan. Perguruan tinggi 

swasta juga berbadan hukum yayasan. Sementara itu, mekanisme tender untuk mendapatkan jasa hanya 

dapat diikuti organisasi yang berbadan hukum privat, seperti perseroan terbatas (PT) atau commanditaire 

vennootschap (CV). Dengan demikian, pemerintah hanya bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi 

negeri melalui Swakelola Tipe II atau menggunakan sumber daya organisasi nirlaba sebagai narasumber 

melalui Swakelola Tipe I. Dengan adanya Swakelola Tipe III, pemerintah memiliki lebih banyak alternatif 

untuk mendapatkan jasa, baik kajian kebijakan maupun dukungan untuk program-program pemerintah 

lainnya.  

Pengembangan kebijakan seperti Swakelola Tipe III dikenal dengan Problem-Driven Iterative Adaptation 

(PDIA).5 Berbeda dengan transplantasi model yang berhasil di negara lain, PDIA dikembangkan untuk 

menjawab persoalan domestik, yakni hambatan kerja sama pemerintah dengan lembaga penelitian dan 

organisasi lain yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan. Sebagai sebuah inovasi kebijakan, 

mekanisme Swakelola Tipe III harus terus dipantau, dikembangkan, dan diperbaiki untuk menyelesaikan 

persoalan dan hambatan yang muncul atau diketahui belakangan. Dalam konteks ini, evaluasi reguler 

 
5 Matt Andrews, Lant Pritchett, and Michael Woolcock, “Escaping Capability Traps through Problem-Driven 
Iterative Adaptation (PDIA),” HKS Faculty Research Working Paper Series, 2012. 
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menjadi mekanisme iterasi untuk terus memperbaiki Swakelola Tipe III sehingga menjadi solusi bagi 

pemerintah serta ormas untuk bekerja sama lebih mendalam.  

Evaluasi ini akan memberikan kontribusi pada perbaikan mekanisme Swakelola Tipe III. Berbagai informasi 

dan analisis dari evaluasi ini akan diarahkan untuk memperbaiki mekanisme Swakelola Tipe III, terutama 

membantu pemerintah mendapatkan jasa penelitian dari PRI dan universitas swasta yang berbadan 

hukum yayasan atau perkumpulan. Sementara itu, bagi PRI, ormas, dan lembaga/organisasi nonprofit 

lainnya, mekanisme Swakelola Tipe III akan memberikan akses pada sumber-sumber pendanaan baru.  

Secara umum, evaluasi ini menggunakan mixed-method. Ada beberapa metodologi penelitian yang 

digunakan dalam evaluasi ini. Secara khusus, beberapa pertanyaan evaluasi di atas dijawab dengan 

metodologi beragam. Untuk menjawab pertanyaan evaluasi 2 dan 3, penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif, yakni survei yang dilakukan KSI. Responden survei adalah organisasi dan individu yang menjadi 

peserta sosialisasi Swakelola Tipe III. Survei dilakukan dengan metode online pada Januari 2022. 

Sedangkan pertanyaan evaluasi lain dijawab evaluasi ini menggunakan metode kualitatif. Beberapa 

pertanyaan dalam evaluasi ini bisa dijawab dengan lebih baik menggunakan metode kualitatif, di mana 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kasus.  

Sedangkan untuk pertanyaan evaluasi 7 dan 8, secara khusus evaluasi ini menggunakan metode process 

tracing. Process tracing pada dasarnya digunakan untuk menguji klaim kausalitas dan berkontribusi dalam 

pengembangan teori. Process tracing merupakan penelitian secara sistematis dengan melihat bukti-bukti 

yang terseleksi oleh pertanyaan penelitian.6 Meskipun process tracing adalah metode penelitian akademis 

dengan tujuan utama hendak membuktikan atau memperbaiki teori dalam ilmu sosial, metode ini bisa 

diadaptasi dalam evaluasi.7 Secara khusus dalam penelitian ini, process tracing akan melihat kontribusi 

KSI dalam perumusan kebijakan Swakelola Tipe III. Dengan teknik ini, akan dianalisis proses kausalitas dan 

reversed-causality, yakni bagaimana sebuah kebijakan publik terbentuk dan apa kontribusi yang 

disumbangkan KSI dalam kebijakan tersebut. 

Namun, ada beberapa kondisi yang membatasi penelitian ini. Pertama, ketersediaan data. SiRUP-LKPP 

belum memilah data penggunaan Swakelola Tipe III. LKPP hanya memilah belanja melalui tender atau 

seleksi dengan nontender. Swakelola Tipe III masuk nontender bersama metode lain seperti penunjukan 

langsung atau swakelola tipe-tipe lain. Data nontender tidak dipilah berdasarkan tipe swakelolanya. 

Dengan demikian, informasi penerapan Swakelola Tipe III hanya berdasarkan responden yang bersedia 

berpartisipasi dalam survei. Dengan demikian, informasi yang tersedia tidak menggambarkan keseluruhan 

penggunaan Swakelola Tipe III oleh badan dan lembaga pemerintah atau pemerintah daerah. 

Kedua, keterbatasan informasi dan data tentang penggunaan Swakelola Tipe III membuat survei sulit 

dilakukan secara acak. Ketiadaan data pengguna ataupun penyedia Swakelola Tipe III membuat hasil 

survei tidak merepresentasikan seluruh belanja pemerintah yang menggunakan Swakelola Tipe III. 

Selain itu, sebagai sebuah peraturan baru, terdapat potensi bias dalam penelitian. Meskipun KSI bersama 

PRI telah banyak melakukan sosialisasi, tidak semua K/L dan pemda memahaminya. Kalaupun telah 

memahami adanya mekanisme ini, sejumlah K/L dan pemda memilih menunggu dan melihat bagaimana 

 
6 David Collier, “Understanding Process Tracing,” Political Science and Politics 44, No. 4 (2011): 823. 
7 Melanie Punton and Katharina Welle, “Applying Process Tracing in Five Steps,” CDI Practice Paper Annex, No. 10 
(2015). 
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penerapannya oleh lembaga pemerintah lainnya. Bahkan, ada kekhawatiran di kalangan birokrasi, karena 

mekanisme ini adalah skema pengadaan barang dan jasa yang baru, akan menjadi temuan dalam audit 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada saat yang sama, birokrasi juga tidak mendapat manfaat langsung 

dari mekanisme ini sehingga berpotensi makin memperlambat adopsi Swakelola Tipe III.8 Sementara itu, 

masih banyak ormas yang juga belum mengetahui Swakelola Tipe III. Barangkali banyak yang sudah 

mengetahui keberadaan mekanisme baru ini, tetapi mekanisme ini pada dasarnya adalah belanja barang 

dan jasa pemerintah, sehingga inisiatif pertama untuk melakukannya berasal dari pemerintah, mulai 

perencanaan anggaran hingga pelaksanaannya. 

 

4. Target Audience 
Target audience evaluasi ini meliputi sejumlah lembaga. Pengguna utama laporan evaluasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tim Monitoring dan Evaluasi KSI. Laporan evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar bukti 
pencapaian outcome (hasil) KSI. Bukti ini akan menjadi rujukan bagi penulisan laporan KSI yang 
lain serta menjadi dokumen informasi pembelajaran mengenai penerapan Swakelola Tipe III bagi 
yang membutuhkannya.  

2. Tim Policy and Innovation Development (PID) KSI. Informasi dari evaluasi ini digunakan untuk 
mendukung LKPP serta mitra PRI yang terkait dengan regulasi pengadaan barang dan jasa 
pemerintah.  

3. LKPP, khususnya Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum serta 
Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan (PMEP). Informasi dari evaluasi ini 
akan memberikan informasi untuk upaya-upaya di masa depan guna membangun, melakukan 
sosialisasi, memonitor, serta mengevaluasi kebijakan pengadaan yang terkait dengan Swakelola 
Tipe III dan kegiatan penelitian. 

 

Pengguna sekunder dari laporan evaluasi ini meliputi 

1. DFAT, yang bisa merujuk pada laporan evaluasi ini untuk dipertimbangkan dalam program-
program yang didukung Australia yang terkait dengan regulasi pengadaan dan suplai untuk 
pengetahuan bagi kebijakan; 

2. PRI mitra KSI dan konsorsium LinkLSM, yang bisa merujuk pada laporan evaluasi sebagai dasar 
untuk memperbaiki strategi mereka guna bekerja sama dengan pemerintah dan mempromosikan 
Swakelola Tipe III 
 

Audiens lain yang akan menggunakan informasi yang dihasilkan evaluasi ini di antaranya 

1. organisasi masyarakat sipil lain yang akan mendapatkan informasi atau dikontrak pemerintah; 
2. program DFAT dan mitra-mitra pembangunan lainnya, untuk menginformasikan dan melakukan 

sosialisasi mekanisme pengadaan bagi mitra kerja mereka dan mempertimbangkan strategi untuk 
keberlanjutan organisasi masyarakat sipil.  

 

 
8 Wawancara dengan Direktur Eksekutif Akatiga 2018-2019, 22 Januari 2022, dan Direktur IRE, 15 Maret 2022. 



Laporan Evaluasi Penggunaan Swakelola Tipe III Tahun 2021 7 

5. Temuan dan Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya 
Pada 2020 dan 2021, KSI telah melakukan evaluasi terhadap penggunaan mekanisme Swakelola Tipe III. 

Dari evaluasi pertama pada 2020, terdapat sejumlah temuan dan rekomendasi penting. 

Pertama, manfaat utama mekanisme Swakelola Tipe III adalah formalisasi dan adanya legitimasi bagi kerja 

sama antara pemerintah dan ormas. Jadi, pemerintah tidak sekadar merekrut individu dari ormas, tetapi 

bekerja sama langsung dengan ormas secara kelembagaan. Kedua, ada kontribusi besar KSI dan LKPP, 

terutama dalam bentuk sosialisasi serta penyediaan referensi dan panduan berupa video sosialisasi dan 

buku saku.  

Evaluasi pertama juga memberikan rekomendasi kepada LKPP. Rekomendasi pertama untuk 

memperbarui panduan, memberikan contoh praktik terbaik, dan melibatkan pemangku kepentingan 

relevan lainnya, seperti Kementerian Keuangan dan BPK.  

Rekomendasi kedua terkait dengan institutional fee dan biaya tidak langsung yang tidak dibiayai dalam 

mekanisme swakelola. Padahal, dalam praktiknya, biaya tidak langsung sangat dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak swakelola.  

Rekomendasi ketiga untuk memperjelas hasil pekerjaan yang digunakan sebagai dasar bagi pembayaran 

serta mitigasi risiko audit dan persoalan administrasi lain. Evaluasi pertama merekomendasikan LKPP 

untuk berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BPK. 

Selain memberikan tiga rekomendasi kunci di atas, evaluasi pada 2020 menyertakan delapan rekomendasi 

tambahan sebagai berikut. 

1. Dengan memahami aspek positif dan negatif dari Swakelola Tipe III, KSI dan LKPP dapat 
merancang sosialisasi yang berfokus pada organisasi yang tertarik dan memiliki kemampuan 
menjalankan kontrak Swakelola Tipe III. 

2. KSI perlu memberikan dukungan untuk LKPP guna memetakan proses bisnis yang relevan di 
bawah dua jalur Swakelola Tipe III serta menyediakan panduan, baik berupa model perencanaan 
kolaboratif antara pemerintah dan ormas maupun identifikasi ormas yang tepat untuk 
menjalankan perencanaan yang telah disetujui. 

3. LKPP, dengan dukungan dari KSI, perlu membangun panduan tambahan untuk, pertama, 
melakukan justifikasi guna memilih pelaksana jika hanya ada satu ormas yang bisa menjadi 
pelaksana swakelola, dan kedua, bagaimana menerapkan proses seleksi guna memilih pelaksana 
swakelola. Termasuk memutuskan apakah seleksi diperlukan bagi proyek dengan nilai yang besar. 

4. LKPP dengan dukungan KSI perlu membuat panduan untuk pihak-pihak yang berkontrak dalam 
situasi ketika proyek tidak bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran, termasuk implikasi 
pembayaran dan mekanisme penyelesaian situasi tersebut. 

5. LKPP perlu mengklarifikasi peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), termasuk kewajiban 
memberikan masukan dan koordinasi kontrak Swakelola Tipe III. KSI dapat mendukung proses ini 
dengan mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memberikan contoh-contoh UKPBJ yang 
berhasil menjadi center of excellence untuk mendukung kontrak Swakelola Tipe III. 

6. LKPP dan KSI perlu menindaklanjuti pengumpulan data peserta dalam kegiatan-kegiatan 
sosialisasi serta menyediakan jalur komunikasi untuk konsultasi. Juga perlu membuat daftar 
organisasi yang menggunakan Swakelola Tipe III. 

7. LKPP dapat melakukan klarifikasi terhadap masukan untuk paket pengadaan yang direncanakan 
dengan menggunakan Swakelola Tipe III; melakukan modifikasi format data SiRUP dengan ormas 
yang terlibat dalam perencanaan atau data spesifik di mana pemerintah melakukan perencanaan 



Laporan Evaluasi Penggunaan Swakelola Tipe III Tahun 2021 8 

sendiri tetapi mengidentifikasi ormas yang akan terlibat dalam pelaksanaan; dan menambah atau 
memodifikasi SiRUP untuk spot check entri data untuk Swakelola Tipe III. 

8. KSI bersama jaringan PRI perlu mempertimbangkan advokasi jangka panjang guna membuat 
pengadaan untuk ormas sebagai bagian dari pengadaan untuk badan usaha dengan 
mempertimbangkan pengalaman internasional dan perspektif LSM. 

 

Pada 2021, KSI melakukan evaluasi kedua dengan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai berikut.  

1. KSI dan LKPP perlu berkolaborasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran untuk menyediakan 
aturan tertulis mengenai biaya tidak langsung (institutional fee) yang bisa diterima, dokumen 
administrasi untuk pembayaran, serta penyelesaian kegiatan yang melewati tahun anggaran. 
LKPP juga perlu membuat justifikasi tertulis untuk seleksi ormas. 

2. KSI perlu mempertimbangkan kerja sama dengan departemen pemerintah untuk mengajukan 
standar pembiayaan Swakelola Tipe III sebagai alternatif, juga standar harga dari INKINDO sebagai 
alternatif dari standar biaya minimum yang disusun Dirjen Anggaran Kemenkeu. 

3. LKPP dengan dukungan KSI perlu memperbarui material panduan dan sosialisasi untuk membantu 
pemerintah melakukan justifikasi jenis barang dan jasa yang didapat melalui Swakelola Tipe III, 
baik karena tidak bisa disediakan swasta maupun untuk pengadaan yang lebih efektif disediakan 
ormas. 

4. LKPP dengan dukungan KSI melakukan identifikasi cara yang tepat bagi LKPP untuk melakukan 
monitoring Swakelola Tipe III guna menjamin penggunaan yang tepat dan identifikasi aspek-aspek 
mekanisme yang membutuhkan penguatan. 

5. LKPP perlu melakukan monitoring Swakelola Tipe III guna melihat apakah pemenuhan kriteria 
sudah mencukupi untuk menjamin ormas yang mampu saja yang memenuhi kriteria, termasuk 
jika dibutuhkan melakukan revisi kriteria. 

6. Untuk mempromosikan mekanisme yang transparan dan tepat dalam Swakelola Tipe III, LKPP 
perlu (a) mempertimbangkan batas nilai di mana pemerintah perlu memilih penyedia secara 
kompetitif, (b) menambahkan kriteria yang dibutuhkan ormas guna menunjukkan pengalaman 
dan kapasitas untuk mengelola kontrak yang sama dengan yang didapat melalui Swakelola Tipe 
III. Hal ini perlu dilakukan untuk mempromosikan proses yang terbuka dan kompetitif bagi kontrak 
Swakelola Tipe III serta mendukung ormas yang tidak memiliki jaringan kuat di dalam birokrasi 
pemerintah untuk menggunakan mekanisme ini. 

7. LKPP perlu berfokus pada sosialisasi yang lebih luas ke pemerintah, khususnya untuk pengambil 
kebijakan tertentu serta tim teknis, perwakilan dari pejabat pembuat komitmen, UKPBJ, dan 
inspektorat. Sosialisasi perlu memberikan contoh-contoh terbaik dan menyediakan link ke 
LinkLSM9 sehingga pemerintah mengenal ormas yang tertarik mendapatkan kontrak melalui 
Swakelola Tipe III.  

8. LKPP perlu ekspansi sosialisasi, termasuk konsultasi dengan pemerintah dan mitra ormas 
potensial, guna memberikan sarana bagi kedua pihak untuk bertanya dan menyelesaikan 
persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kontrak. Sarana ini bisa dalam bentuk formulir 
pertanyaan di dalam website Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (SiPRAJA) atau 
kegiatan-kegiatan konsultasi reguler.  

 
9 LinkLSM adalah konsorsium sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Akatiga, Konsil LSM, Sekretariat Nasional 
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), dan YASMIB. LinkLSM membuat database 
organisasi masyarakat sipil dan ormas yang memenuhi persyaratan untuk bekerja sama dengan pemerintah 
menggunakan Swakelola Tipe III. Database tersebut bisa diakses di http://www.linklsm.id. 
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9. LKPP perlu mengklarifikasi peran UKPBJ dalam memasukkan pertanggungjawaban untuk 
menyediakan bantuan teknis dan koordinasi dalam kontrak Swakelola Tipe III, termasuk contoh-
contoh dukungan efektif yang diberikan UKPBJ kepada kementerian (di tingkat pusat) atau 
organisasi perangkat daerah pada level pemda.  

10. LKPP dengan dukungan KSI perlu memperluas panduan dengan memasukkan jawaban dari 
frequently asked question (FAQ), contoh praktik terbaik, serta formulir untuk dokumen-dokumen 
administratif. Informasi ini perlu dimasukkan ke website SiPRAJA. 

Secara umum, temuan dari evaluasi sebelumnya bisa dilihat pada Table 1, yang meringkas rekomendasi 

dan tindak lanjut secara lengkap. 

Table 1. Ringkasan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi I dan II 

Evaluasi I, 2020 Evaluasi II, 2021 

Rekomendasi Tindak lanjut Rekomendasi Tindak lanjut 

LKPP memperbarui 
panduan, memberikan 
contoh praktik terbaik, 
dan melibatkan 
pemangku kepentingan 
relevan lainnya, seperti 
Kementerian Keuangan 
dan BPK.  
 

Ada peraturan baru dan 
petunjuk teknis yang 
lebih detail, yakni 
Peraturan LKPP No. 
3/2021, sebagai tindak 
lanjut dari perubahan 
regulasi pengadaan 
pemerintah, Perpres No. 
12/2021. 

Dirjen Anggaran 
membuat aturan tertulis 
mengenai biaya tidak 
langsung dan 
penyelesaian kegiatan 
yang melewati tahun 
anggaran.  
LKPP membuat justifikasi 
tertulis untuk seleksi 
ormas. 

Koordinasi LKPP dan 
Dirjen Anggaran belum 
terlaksana.  
 
Dalam aturan terbaru 
LKPP didorong proses 
sayembara. 
 
 

Institutional fee dan 
biaya tidak langsung 
yang tidak bisa dibiayai 
dalam mekanisme 
swakelola. 

Ada perbedaan persepsi 
yang belum dapat 
disamakan.  

Perubahan standar biaya, 
tidak hanya mengikuti 
standar biaya minimum 
Kemenkeu, tetapi juga 
standar INKINDO atau 
standar lain sebagai 
alternatif.  
 

Peraturan LKPP terbaru 
membuka peluang 
untuk negosiasi standar 
biaya, tanpa mengikuti 
standar yang ditetapkan 
Kemenkeu.  

Memperjelas hasil 
pekerjaan yang 
digunakan sebagai dasar 
bagi pembayaran serta 
mitigasi risiko audit dan 
persoalan administrasi 
lain.  
 
LKPP perlu berkonsultasi 
dengan Dirjen Anggaran 
Kemenkeu dan BPK. 
 

Sejumlah pertemuan 
konsultasi Dirjen 
Anggaran Kemenkeu 
dengan LKPP telah 
dilaksanakan, tetapi 
masih dibutuhkan 
koordinasi lebih lanjut 
dan kesepakatan di 
antara lembaga 
pemerintah tersebut 
yang perlu dituangkan 
ke dalam peraturan 
Menteri Keuangan 
tersendiri tentang 
Swakelola Tipe III.  

LKPP perlu memperbarui 
material panduan 
Swakelola Tipe III. 
 
 

Peraturan LKPP No. 
3/2021 dan Keputusan 
Deputi Bidang 
Pengembangan dan 
Strategi Kebijakan LKPP 
No. 2/2022 tentang 
Model Dokumen 
Swakelola mengatur dan 
memberikan penjelasan 
lebih terperinci. 

Perlunya fokus sosialisasi 
pada organisasi yang 
tertarik dan memiliki 
kemampuan 

Sudah dilakukan dengan 
menargetkan LSM yang 
memenuhi persyaratan.  

LKPP melakukan 
monitoring pelaksanaan 
Swakelola Tipe III. 
 

Platform rencana 
pengadaan (SiRUP) 
belum memilah data 
swakelola berdasarkan 
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Evaluasi I, 2020 Evaluasi II, 2021 

Rekomendasi Tindak lanjut Rekomendasi Tindak lanjut 

menjalankan kontrak 
Swakelola Tipe III. 
 

 tipenya. Sedangkan 
pelaporan realisasi 
pengadaan tersebut 
tidak mencatat jenis 
pengadaannya.  

Memetakan proses bisnis 
dua jalur Swakelola Tipe 
III, perencanaan 
kolaboratif dengan 
pemerintah atau 
identifikasi ormas yang 
tepat untuk menjalankan 
perencanaan yang 
disetujui. 
 

Dalam Peraturan LKPP 
No. 3/2021, pejabat 
pembuat komitmen 
melakukan koordinasi 
pelaksanaan swakelola 
setelah penetapan 
DIPA/DPA (Poin 5.1 
Lampiran Peraturan 
LKPP No. 3/2021). 

LKPP perlu melakukan 
monitoring swakelola 
Tipe III terkait dengan 
kriteria ormas yang 
memenuhi kriteria untuk 
mendapatkan kontrak. 
 

Pada 2021, LKPP 
menyederhanakan 
persyaratan/kriteria 
ormas pelaksana 
Swakelola Tipe III.  

LKPP membuat panduan 
untuk memilih penyedia 
dalam Swakelola Tipe III, 
baik bila hanya ada satu 
OMS pelaksana maupun 
dalam sistem seleksi 
yang kompetitif. 

Diatur dalam Peraturan 
LKPP No. 3/2021 
(Poin 5.1.1 Lampiran 
Peraturan LKPP No. 
3/2021) 

Untuk mempromosikan 
transparansi mekanisme 
Swakelola Tipe III, perlu 
dipertimbangkan  
a. proses yang kompetitif 
dalam batas nilai tertentu 
untuk kontrak Swakelola 
Tipe III; 
 
b. penambahan kriteria 
untuk menunjukkan 
kapasitas dan 
pengalaman ormas buat 
mengelola kontrak 
Swakelola Tipe III. 
 

Regulasi belum berubah 

Membuat panduan bagi 
pihak berkontrak untuk 
menyelesaikan persoalan 
yang terkait dengan 
proyek yang tidak bisa 
diselesaikan pada akhir 
tahun anggaran. 
 

Belum terlaksana LKPP perlu berfokus 
melakukan sosialisasi 
lebih luas dengan 
memberikan contoh 
terbaik. 
 

Kegiatan sosialisasi 
masih terbatas, meski 
lebih mudah membuat 
sosialisasi secara online 
pada masa pandemi. 
LKPP cukup terbuka bila 
ada permintaan 
sosialisasi dari publik. 

Klarifikasi peran UKPBJ 
untuk memberikan 
masukan dan koordinasi 
kontrak Swakelola Tipe 
III. 

Belum terlaksana LKPP perlu memperluas 
sosialisasi dan 
menyediakan konsultasi 
untuk pelaksanaan 
Swakelola Tipe III. 
 

Konsultasi biasanya 
merupakan inisiatif dari 
luar dan dilakukan 
dengan mengundang 
narasumber dari LKPP. 

Mengumpulkan data 
peserta sosialisasi dan 
menyediakan jalur 
komunikasi untuk 
konsultasi. 

Sudah terlaksana secara 
tidak sengaja. Karena 
pandemi, sosialisasi 
dilaksanakan secara 
online, sehingga lebih 

LKPP perlu 
mengklarifikasi peran 
UKPBJ. 

Belum terlaksana 
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Evaluasi juga mencatat sisi positif dari penggunaan mekanisme swakelola. Dari sisi pemerintah, 

mekanisme ini memberikan pilihan untuk mendapat jasa terbaik yang dibutuhkan pemerintah. Dengan 

mekanisme ini, pemerintah bisa bekerja sama langsung dengan ormas berupa yayasan atau perkumpulan 

yang berbadan hukum, termasuk perguruan tinggi swasta dan organisasi profesi, yang memiliki kapasitas, 

keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan pemerintah. Sedangkan bagi ormas dan organisasi 

masyarakat sipil, mekanisme ini membantu mencapai misi organisasi serta membangun kerja sama lebih 

intensif dengan pemerintah. 

 

6. Perubahan Regulasi 
Sejak diatur melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terdapat sejumlah perubahan regulasi dalam 

Swakelola Tipe III. Secara umum, LKPP memberikan panduan lebih detail tentang pelaksanaan swakelola 

melalui Keputusan Deputi I Nomor 2 Tahun 2022. Meskipun sebetulnya dimaksudkan untuk semua 

swakelola, model dokumen swakelola yang dikeluarkan LKPP tersebut memberikan panduan yang lebih 

terperinci untuk Swakelola Tipe III. Perubahan penting lain adalah penyederhanaan persyaratan, seperti 

tidak adanya lagi kewajiban laporan audit neraca keuangan bagi ormas yang akan mendapatkan kontrak 

melalui Swakelola Tipe III. 

Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 berdampak pada 

pengaturan swakelola sehingga LKPP memperbarui Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 menjadi 

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021. Secara umum, Swakelola Tipe III dibagi dalam tiga tahap, yakni 

persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Dalam tahap persiapan, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 menghapus penetapan sasaran yang 

disusun tim persiapan dan ditentukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) seperti 

dinyatakan dalam Lampiran Tabel 5. Dengan demikian, prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan 

peraturan sebelumnya.  

Evaluasi I, 2020 Evaluasi II, 2021 

Rekomendasi Tindak lanjut Rekomendasi Tindak lanjut 

 mudah mencatat data 
peserta sosialisasi.  

Menambahkan informasi 
di dalam SiRUP untuk 
Swakelola Tipe III. 

Sedang dilakukan 
Direktorat PMEP LKPP. 

LKPP perlu memperluas 
panduan, selain FAQ, 
juga contoh formulir. 

KSI telah mengusulkan 
membuat FAQ 
berdasarkan pertanyaan 
dalam sosialisasi. Tetapi 
belum ada tindak lanjut 
dari LKPP untuk 
memasukkannya ke 
SiPRAJA. 
Contoh formulir dapat 
dilihat dalam Keputusan 
Deputi Bidang 
Pengembangan dan 
Strategi Kebijakan LKPP 
No. 2/2022 tentang 
Model Dokumen 
Swakelola.  

Advokasi jangka panjang 
berdasarkan pengalaman 
internasional untuk 
pengadaan yang bisa 
disediakan oleh ormas 
dimasukkan ke dalam 
pengadaan dengan 
penyedia. 

KSI memilih untuk tidak 
menjalankan 
rekomendasi ini karena 
dikhawatirkan waktu 
yang tersisa sangat 
terbatas hingga akhir 
program  
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Dalam penetapan pelaksana swakelola, jika terdapat lebih dari satu calon pelaksana yang mampu, 

dilakukan pemilihan melalui mekanisme sayembara. Calon pelaksana diminta mengajukan portofolio dan 

proposal teknis kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). Untuk menetapkan pelaksana, PPK bisa 

melakukan negosiasi teknis dan biaya (Lampiran Poin 5.1.1). Dalam prosesnya, penetapan dilakukan 

berdasarkan portofolio dan proposal teknis, tanpa perlu rencana anggaran biaya (RAB). Bila pelaksana 

telah ditetapkan, baru pemerintah meminta RAB. 

Dalam reviu rencana anggaran biaya, ada penambahan beberapa ketentuan (Poin 5.1.5 Reviu RAB), yakni  

• menyusun rencana biaya secara terperinci dalam rencana bulanan dan/atau mingguan; 

• menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan bulanan; 

• menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja; 

• menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan 
dalam kontrak terpisah. 

 

Ketentuan penting lain yang diatur dalam aturan baru adalah penentuan besaran biaya personel. Selain 

mengikuti harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh lembaga pemerintah, biaya personel bisa 

ditentukan berdasarkan "gaji personel dari kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan" (Poin 5.1.5 

Reviu RAB). 

Perubahan berikutnya adalah penyederhanaan persyaratan. Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 menghapus 

ketentuan "Memiliki rencana keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan 

perundang-undangan" (Poin 1.6.2.c Lampiran I Peraturan Nomor 8 Tahun 2018). Karena audit keuangan 

organisasi cukup mahal, penghapusan persyaratan audit akan memudahkan ormas dan organisasi nirlaba 

lain mendapatkan kontrak Swakelola Tipe III. Meskipun persyaratan audit dihapus, organisasi pelaksana 

Swakelola Tipe III diminta melengkapi kewajiban perpajakan selama dua tahun terakhir. 

Untuk melakukan seleksi, peraturan LKPP yang lama mengatur perlunya digunakan sayembara bila calon 

pelaksana lebih dari satu. Dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2021, jika terdapat lebih dari satu pelaksana, 

seleksi dilakukan dengan negosiasi teknis dan biaya. 

"Pada mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola, calon pelaksana Swakelola yang berminat 

menjadi pelaksana Swakelola Tipe III mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK. PPK dapat 

menetapkan lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola. Dalam hal menetapkan lebih dari 1 calon 

pelaksana Swakelola maka PPK dapat melakukan dengan cara negosiasi teknis dan biaya" (Poin 5.1.1 

Lampiran Peraturan Nomor 3 Tahun 2021). 

Peraturan baru juga secara eksplisit menyebutkan, selain dilaksanakan lembaga swadaya 

masyarakat/organisasi masyarakat sipil, pekerjaan Swakelola Tipe III bisa dilakukan perguruan tinggi 

swasta atau organisasi profesi (Poin 1.5.2.c Lampiran Peraturan Nomor 3 Tahun 2021). 

Selanjutnya, peraturan baru juga mengatur sanksi untuk setiap jenis swakelola (Poin 7 Lampiran Peraturan 

Nomor 3 Tahun 2021). Untuk Swakelola Tipe III, sanksi akan diberikan PPK kepada tim pelaksana 

swakelola. Sedangkan bentuk sanksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam kontrak.  

Petunjuk teknis juga dibuat pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Salah satu mitra KSI, yaitu Akatiga, melakukan sosialisasi Swakelola Tipe III kepada Gubernur DKI Jakarta 
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dan berhasil meyakinkan pemda DKI Jakarta untuk mengadopsi kebijakan ini.10 Pada September 2019, 

Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 63/SE/2019 tentang Pedoman 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe III dan 

Swakelola Tipe IV.11  

Surat edaran ini disusun sebagai petunjuk dalam rangka penyelenggaraan Swakelola Tipe III dan IV di 

perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta agar penyelenggaraannya mudah dengan tata kelola yang jelas. 

Kebijakan ini memperjelas beberapa prosedur swakelola, di antaranya sebagai berikut. 

a. Fase perencanaan Swakelola Tipe III dapat dilaksanakan pada fase penyusunan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah, memperhatikan usul masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang), dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) dan kegiatan strategis daerah. 

b. Pembayaran swakelola dapat dilaksanakan dengan uang persediaan (UP), tambah uang (TU), 
dan pembayaran langsung (LS). 

c. Penyaluran dana dapat dilaksanakan secara bertahap dengan kesepakatan kontrak. 
d. Dokumen pertanggungjawaban Swakelola Tipe III terdiri atas dokumen pertanggungjawaban 

(SPJ) untuk bendahara dan PPK oleh ormas. 
e. Flowchart pelaksanaan Swakelola Tipe III pada tahun X-1 atau tahun anggaran sebelumnya dan 

tahun anggaran berjalan.

 
10 Akatiga secara aktif melakukan sosialisasi dan lobi ke Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan Swakelola Tipe III 
melalui staf khusus Gubernur dan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Pemprov DKI 
Jakarta kemudian menindaklanjutinya dengan membuat surat edaran Gubernur DKI Jakarta tersebut. 
11 Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta tentang Satuan Biaya Honorarium Penyelenggara Swakelola Tipe III dan Tipe 
IV dikritik karena menetapkan standar yang sama dengan pekerja di sektor konstruksi. Dengan standar seperti itu, 
Pemprov DKI Jakarta akan sulit mengontrak lembaga penelitian terkemuka, misalnya CSIS atau SMERU, dengan 
Swakelola Tipe III (komunikasi personal dengan staf KSI). 
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7. Temuan Evaluasi 
Evaluasi ini akan menjawab delapan pertanyaan yang diajukan. Berikut ini pertanyaan dan temuan 

berdasarkan data. 

 

1. Melihat kembali evaluasi sebelumnya, sejauh mana pemangku kepentingan, khususnya 

pemerintah dan OMS, tertarik menggunakan Swakelola Tipe III? Bagaimana kesadaran 

tentang mekanisme swakelola Tipe III berkembang di antara pengguna? Apakah ada 

perubahan, baik negatif maupun positif, tentang kesadaran (persepsi) di antara pengguna 

tentang mekanisme ini? 
 

Secara umum, ormas tertarik menggunakan Swakelola Tipe III karena mekanisme ini tidak sekadar 

menyediakan pendanaan untuk ormas, tetapi juga membuka peluang kerja sama langsung dengan 

pemerintah. Survei online yang dilakukan KSI mencatat, dari 118 responden, total yang menyatakan 

tertarik berjumlah 63 responden. Ditambah dengan 14 responden yang sudah menggunakan, total ada 77 

atau 62,25 persen responden yang tertarik atau sudah menggunakan Swakelola Tipe III. Selengkapnya 

dapat dilihat pada Figure 1.  

Figure 1. Ketertarikan Responden dan Responden yang Sudah Menggunakan Swakelola Tipe III 

 

 

Aspek lain yang menarik ormas menggunakan Swakelola Tipe III adalah keterlibatan langsung dalam 

kebijakan publik. Swakelola pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah. 

Dengan Swakelola Tipe III, ormas menjadi bagian dari pemerintah untuk merencanakan dan menerapkan 

kebijakan publik yang berdampak luas pada masyarakat. Perubahan yang dilakukan menggunakan 

Swakelola Tipe III akan berdampak sistemis. Bagi sebagian informan dalam evaluasi ini, kontrak Swakelola 
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Tipe III tetap diambil meskipun dari sisi finansial nilainya kecil serta memerlukan dana pendamping dan 

sumber daya internal.12 Kontrak swakelola dianggap sebagai program strategis, sehingga informan tidak 

segan-segan memobilisasi sumber daya internal agar program bisa dikerjakan dan bahkan terus 

dilanjutkan setelah kontrak selesai. Swakelola Tipe III mengikuti siklus anggaran pemerintah dan pada 

Desember harus selesai karena anggaran pemerintah secara resmi ditutup pada 31 Desember. Ormas 

seperti Kapal Perempuan menggunakan sumber daya internal untuk melanjutkan kegiatan, terutama 

mengatasi keterbatasan siklus anggaran pemerintah tersebut. Dalam program pelatihan kepemimpinan 

perempuan, Kapal Perempuan terus menjalin komunikasi dan melakukan monitoring peserta setelah 

pelatihan. Kegiatan ini dilakukan di luar durasi kontrak swakelola dengan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan membutuhkan sumber daya internal.  

Dari sisi pemerintah, Swakelola Tipe III mulai banyak digunakan, baik oleh kementerian di tingkat nasional 

maupun oleh pemerintah daerah. Salah satu kementerian yang menggunakannya adalah KPPPA, yang 

memiliki sumber daya terbatas. Jumlah personel hanya sekitar 300 orang dan tidak ada perwakilan di 

daerah. Keterbatasan sumber daya ini kemudian menjadi faktor pendorong bagi KPPPA untuk bekerja 

sama dengan pihak-pihak lain guna menjangkau masyarakat, terutama perempuan dan anak. Di daerah, 

KPPPA bekerja sama dengan pemda, terutama dinas pemberdayaan anak dan perempuan. Keterbatasan 

sumber daya membuat KPPPA menyadari tidak mungkin bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan 

seluruh masyarakat. Swakelola Tipe III menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi kerja sama 

langsung antara KPPPA dan masyarakat.  

Keterbatasan sumber daya juga mendorong KPPPA bekerja sama dengan ormas, bahkan sebelum 

Swakelola Tipe III diatur. Sebelumnya, KPPPA bekerja sama menggunakan mekanisme Swakelola Tipe I. 

Dalam swakelola ini, seluruh kegiatan dilaksanakan staf KPPPA, sedangkan perwakilan ormas yang 

memberikan dukungan dikontrak sebagai konsultan individual. Salah satu ormas yang sudah memiliki 

pengalaman bekerja sama dengan KPPPA adalah Pattiro. Pengetahuan dan keterampilan penting yang 

dimiliki Pattiro antara lain gender budgeting, yang dibutuhkan KPPPA. Awalnya, Pattiro bekerja sama 

dengan mekanisme Swakelola Tipe I. Namun, kemudian, pada 2019, tanda tangan kerja sama tidak lagi 

individual, tetapi secara kelembagaan. Pattiro sendiri tidak menyadari perubahan mekanisme ini sebagai 

perubahan dari Swakelola Tipe I menjadi Tipe III. Baru belakangan mereka menyadari bahwa ini adalah 

perubahan mekanisme mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa yang baru.13 Pada 2020, Pattiro 

mendapat kontrak sebesar Rp 900 juta, tetapi kemudian menurun menjadi Rp 50 juta karena realokasi 

dan refocusing selama pandemi. Pada 2021, Pattiro kembali mendapat kontrak Swakelola Tipe III dari 

KPPPA sebesar Rp 400 juta.  

Lembaga pemerintah yang sudah aktif menerapkan Swakelola Tipe III adalah Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan 

Daerah (Bappelitbangda). Salah satu pendekatan penting Pemprov Sulsel adalah kolaborasi dengan 

masyarakat. Melalui Swakelola Tipe III, kolaborasi dengan masyarakat tidak lagi sekadar jargon, tetapi 

menjadi praktik nyata kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Dengan 

Swakelola Tipe III, Bappelitbangda Sulsel tidak sekadar mendapatkan jasa penelitian dan kegiatan lain, 

tetapi juga bekerja sama langsung dengan masyarakat. Pada 2021, terdapat tiga proyek yang disalurkan 

melalui Swakelola Tipe III bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan, Yayasan 

 
12 Wawancara dengan Direktur Kapal Perempuan, 21 Maret 2022. 
13 Wawancara dengan Direktur Pattiro, 12 Maret 2022. 
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Pinus Sulsel, serta Lembaga Pengkajian Pedesaan, Pantai, dan Masyarakat (LP3M). Penggunaan swakelola 

makin banyak dan pada tahun anggaran 2022 Pemprov Sulsel akan mengalokasikan enam proyek untuk 

dilaksanakan dengan Swakelola Tipe III.  

Salah satu alasan menggunakan Swakelola Tipe III adalah tidak semua jasa yang dibutuhkan pemerintah 

dapat disediakan perusahaan jasa konsultan. Misalnya, dalam isu perempuan dan gender, tidak banyak 

perusahaan konsultan yang masuk ke bidang tersebut sehingga mendorong KPPPA bekerja sama dengan 

sejumlah ormas untuk menjalankan program-programnya. Selain itu, dibandingkan dengan perusahaan 

jasa konsultan, ormas memiliki kelebihan pada akses ke masyarakat langsung. Bappelitbangda dan KPPPA 

mengakui akses ke masyarakat sebagai kelebihan ormas yang hanya bisa dimanfaatkan secara optimal 

oleh pemerintah melalui Swakelola Tipe III.14 

Tidak semua proyek menarik minat kontraktor/konsultan dan tidak semua kontraktor memiliki sumber 

daya manusia yang mampu mengerjakan program-program yang dekat dengan masyarakat. Kalau untuk 

kajian, biasanya mereka menggunakan Swakelola Tipe II, yakni berupa kerja sama dengan perguruan 

tinggi negeri. Hanya, kekurangan dari Swakelola Tipe II, sumber daya yang terlibat hanya berasal dari 

perguruan tinggi negeri atau badan pemerintah yang sama. Sebaliknya, dengan Swakelola Tipe III, ormas 

mampu mendapatkan tenaga ahli dari berbagai kampus. 

Namun, tidak seluruh birokrasi menggunakan Swakelola Tipe III. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat (Jabar), yang memilih menggunakan Swakelola Tipe I. Sebelumnya, Gubernur Jabar meminta 

Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) mendukung Pemprov Jabar dan menggunakan Swakelola 

Tipe III. Dalam rencana awal, IBEKA akan mendukung Pemprov Jabar dalam program Patriot Desa Juara.15 

Namun, dalam pelaksanaannya, Pemprov Jabar masih ragu dan akhirnya menggunakan Swakelola Tipe I. 

Salah satu faktor yang membuat ragu adalah besarnya nilai proyek. Diperkirakan, kerja sama dengan 

IBEKA bisa mencapai Rp 15 miliar. Karena keterbatasan informasi dan pengalaman dari lembaga 

pemerintah lainnya yang menggunakan Swakelola Tipe III dengan nilai yang besar, akhirnya Pemprov 

Jabar memilih menggunakan Swakelola Tipe I. IBEKA hanya dibayar sebagai narasumber, sedangkan 

kegiatannya diselenggarakan penyedia yang dipilih melalui tender.16  

 

2. Sejauh mana Swakelola Tipe III telah digunakan pemerintah dan OMS, baik mitra KSI maupun 

bukan? 
a. Badan pemerintah apa saja yang menggunakan Swakelola Tipe III dan apa tipe organisasi yang 

dikontrak? 
b. Apa jenis-jenis jasa yang didapat melalui pengadaan mekanisme ini? 
c. Seberapa besar pendanaan untuk kontrak menggunakan Swakelola Tipe III?  

 

 
14 Wawancara dengan Sekretaris Bappelitbangda Sulsel dan staf Kedeputian Pengarusutamaan Gender Bidang 
Ekonomi, 31 Maret 2022. 
15 Wawancara dengan mantan Direktur Akatiga, 29 April 2022. Informasi sekilas tentang program Patriot Desa 
Juara Pemprov Jabar bisa dilihat di 
https://jabarprov.go.id/index.php/news/40083/Tinggal_di_Desa_Rejeki_Kota_dan_Bisnis_Mendunia_, diakses 29 
April 2022. 
16 Wawancara dengan mantan Direktur Akatiga, 29 April 2022. 
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Informasi tentang penggunaan Swakelola Tipe III tidak tersedia secara lengkap. Dalam Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) terbaru, sudah ada informasi tentang swakelola, dalam bagian "Pencatatan 

Swakelola", tetapi tidak dipisahkan antara Swakelola Tipe III dan tipe yang lain. Meskipun LKPP sudah 

mengunggah informasi swakelola dalam SiRUP, seperti dikatakan staf LKPP, banyak badan dan lembaga 

pemerintah, juga pemda, yang tidak mengunggah data dengan lengkap. Selain itu, ada persoalan salah 

input data, misalnya Swakelola Tipe IV, atau hibah, dimasukkan ke kategori hibah sehingga tidak tercatat 

dalam LPSE.17 

Swakelola sendiri dimaknai sebagai kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara langsung. Dari 

survei online dengan 125 responden yang dilakukan KSI, terdapat 15 kontrak Swakelola Tipe III. Dari 15 

kontrak tersebut, 11 kontrak berupa penelitian dan 4 kontrak untuk pekerjaan lain, seperti pemberdayaan 

masyarakat dan bimbingan teknis.  

Nilai kontrak Swakelola Tipe III juga tidak diketahui dengan pasti dan besarnya pun bervariasi. Informasi 

nilai kontrak tahun 2021 yang dapat dikumpulkan menunjukkan besarnya kontrak bergantung pada 

kapasitas fiskal badan pemerintah. Kementerian di tingkat pusat yang memegang anggaran besar 

cenderung mengalokasikan pendanaan dalam jumlah besar. Misalnya, Kemitraan bagi Pembaruan Tata 

Pemerintahan (Kemitraan) mendapat kontrak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk 

melakukan evaluasi metodologi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 1,4 

miliar pada 2021.  

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) hanya mendapat kontrak sebesar 

Rp 20 juta dari Komisi Pemilihan Umum Nias Selatan untuk kajian evaluasi pemilihan kepala daerah 

(pilkada) pada 2021. Pada 2020, Perludem mendapat Rp 300 juta dari Kemendagri untuk evaluasi pilkada 

dari aspek pendanaan.18 Kapasitas fiskal besar Kemendagri juga tampak dalam kontrak Swakelola Tipe III 

yang diberikan kepada Centre for Strategic and International Studies (CSIS) untuk melakukan studi pilkada 

dengan studi kasus Papua, yang mencapai Rp 600 juta, pada 2020. 

 

3. Apa yang memotivasi pemerintah dan OMS menggunakan Swakelola Tipe III dan manfaat apa 

yang dipandang akan didapat dari penggunaan mekanisme ini? 
 

Survei online yang dilakukan KSI memberikan informasi relevan. Dari 118 responden dalam survei 

tersebut, 77 responden tertarik untuk mendapatkan atau sudah mendapat kontrak Swakelola Tipe III, 9 

responden menyatakan belum tertarik tetapi terbuka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, dan 32 

responden tidak memberikan jawaban. Selengkapnya bisa dilihat dalam Grafik 1. Secara umum, sebagian 

besar responden menyatakan tertarik atau berminat menggunakan Swakelola Tipe III.  

Berdasarkan wawancara, dari sisi pemerintah, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan, 

dengan Swakelola Tipe III, bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyatakan Swakelola Tipe III memberikan akses bagi KPPPA, 

 
17 Wawancara dengan staf LKPP, 16 Maret 2022. 
18 Wawancara dengan Direktur Perludem, 6 April 2022. 
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yang memiliki sumber daya terbatas, untuk menjangkau langsung kelompok masyarakat penerima 

manfaat.  

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Swakelola tipe III membantu perangkat daerah 

memiliki alternatif kerja sama yang selama ini lebih besar kepada penyedia. Selain itu, Dinas Pendidikan 

DKI Jakarta berharap bisa bekerja sama dengan ormas yang spesifik bekerja dalam isu pendidikan, bukan 

seperti konsultan pada umumnya. Saat ini, mekanisme kerja sama bisa menggunakan Swakelola Tipe I 

dengan menjadikan ahli sebagai narasumber.19 

Selain itu, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menganggap bahwa  Swakelola 

Tipe III dan Tipe IV membantu program prioritas gubernur, yaitu kolaborasi dan peningkatan partisipasi 

masyarakat, terlebih lagi sekarang MOU dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.  

KPPPA memiliki dua program besar, yakni kelembagaan dan pemberdayaan, yang sebagian dilaksanakan 

dengan ormas melalui Swakelola Tipe III. Untuk program kelembagaan, kontrak yang diberikan berupa 

kajian. Misalnya, Kapal Perempuan mendapat kontrak Swakelola Tipe III untuk membuat kajian 

pencegahan perkawinan anak pada 2019. 

Program kedua adalah pemberdayaan yang dilakukan KPPPA untuk menjangkau kelompok-kelompok 

perempuan yang relevan. Misalnya dalam program kepemimpinan perempuan. Pada awalnya, program 

KPPPA menyasar anggota DPRD perempuan dan kepala desa perempuan. Anggota DPRD dan kepala desa 

perempuan adalah bagian dari perempuan yang telah mampu berkompetisi. Tentu mereka masih 

membutuhkan dukungan untuk memperkuat kapasitas agar bisa menunjukkan pentingnya keberadaan 

dan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik. Namun, ketika bekerja sama dengan Kapal 

Perempuan, sasaran dari pelatihan kepemimpinan diubah, bukan lagi kepala desa dan anggota DPRD 

perempuan, melainkan kader-kader perempuan yang berpotensi untuk kelak menjadi kepala desa atau 

politisi. 

Sementara itu, bagi ormas, kerja sama dengan pemerintah memberikan peluang untuk terlibat langsung 

dalam perumusan kebijakan publik, seperti pengalaman Kapal Perempuan yang melihat Swakelola Tipe III 

bukan semata soal pendanaan, melainkan mekanisme untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam 

kebijakan publik. Mendapat swakelola dari KPPPA, Kapal Perempuan memperoleh akses untuk terlibat 

langsung dalam program-program pemerintah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan dalam 

hal perumusan kebijakan publik. Sebelumnya, Kapal Perempuan memang banyak terlibat dalam 

perumusan kebijakan, tetapi secara tidak langsung. Melalui berbagai kajian dan presentasi hasil kajian ke 

pengambil kebijakan, seperti KPPPA, Kapal Perempuan menawarkan gagasan dan rekomendasi. 

Sedangkan keputusan akhir, apakah tawaran dan rekomendasi Kapal Perempuan diterima dan 

dipergunakan, berada di tangan pejabat publik di KPPPA. Namun, dengan mekanisme Swakelola Tipe III, 

Kapal Perempuan bersama pembuat kebijakan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik.  

Salah satu pengalaman Kapal Perempuan adalah melakukan kajian pencegahan perkawinan anak. KPPPA 

melakukan kampanye untuk mencegah perkawinan anak antara lain karena kontribusi Kapal Perempuan 

melalui kontrak Swakelola Tipe III yang didapat pada 2019. Kajian tentang perkawinan anak tersebut 

sebetulnya untuk masukan bagi revisi Undang-Undang Perkawinan. Namun, hasil kajian itu kemudian juga 

 
19 Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 29 Maret 
2022. 
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digunakan KPPPA untuk melakukan kampanye “Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak” hingga 

tingkat desa.20  

 

4. Apa tantangan menggunakan Swakelola Tipe III? Kemajuan apa yang telah dibuat untuk 

meningkatkan mekanisme Swakelola Tipe III dan sosialisasinya (berdasarkan rekomendasi 

dari evaluasi sebelumnya)? Bagaimana penggunaan Swakelola Tipe III bisa ditingkatkan lebih 

jauh? 
 

Salah satu tantangan adalah mendorong proses yang terbuka dan kompetitif sehingga ormas yang 

memiliki pengalaman, keterampilan, dan kapasitas bisa berpartisipasi. Jika prosesnya masih penunjukan, 

Swakelola Tipe III tidak akan memberikan penyedia jasa terbaik bagi pemerintah selain membatasi 

penyedia jasa lain yang potensial. Namun, pada saat yang sama, tidak ada informasi ormas yang memadai. 

Saat ini, yang ada baru database LinkLSM yang masih terbatas. Sampai 17 April 2022, baru terdapat 106 

organisasi masyarakat sipil yang masuk database tersebut. LinkLSM sesungguhnya adalah database LSM 

yang dibuat LSM sendiri. Data di dalam LinkLSM pada dasarnya sama seperti database anggota yang 

dibuat INKINDO.21 Pada akhirnya, jika ada lebih dari satu ormas yang dianggap mampu, pemerintah yang 

akan memilih, misalnya dengan menyelenggarakan seleksi yang kompetitif. Proses di Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa menjadi contoh dengan mengumumkan Swakelola Tipe 

III ke dalam SPSE sehingga semua ormas bisa memasukkan aplikasi dan mengikuti sayembara (lihat 

Lampiran 1). 

Tantangan lain adalah perbedaan pemahaman. Bukan hanya antar-kementerian dan lembaga, antar-unit 

yang berbeda di dalam kementerian yang sama juga sering ada perbedaan pemahaman, terutama dalam 

pelaksanaan teknisnya. Salah satu contohnya kontrak Swakelola Tipe III di Kemendagri. Pada 2020, 

Perludem mendapat kontrak Swakelola Tipe III dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

Kemendagri dan dana ditransfer ke rekening lembaga Perludem. Pada 2021, Kemitraan mendapat kontrak 

dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Berbeda dengan Perludem, honor narasumber ditransfer 

langsung oleh Kemendagri ke rekening personal peneliti yang terlibat dalam kegiatan, sedangkan biaya 

kegiatan ditransfer ke rekening Kemitraan. Perbedaan mekanisme tersebut merupakan pekerjaan rumah 

untuk melakukan sosialisasi terus-menerus dan dalam skala yang lebih luas.  

LKPP memang telah melakukan sosialisasi, tetapi jangkauannya terbatas. Sosialisasi oleh LKPP belum 

menjangkau semua kementerian dan badan-badan pemerintah di tingkat pusat, apalagi pemerintah 

daerah. Sosialisasi untuk ormas yang bisa menjadi penyedia jasa potensial juga masih terbatas. Justru 

program pembangunan internasional seperti KSI atau program yang didanai bantuan internasional lain, 

seperti MADANI-USAID, yang banyak melakukan sosialisasi untuk ormas. 

 

 
20 Salah satu bentuk kampanye KPPPA untuk mencegah perkawinan anak, lihat 
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2018/bergerak-bersama-cegah-perkawinan-anak, diakses 
6 April 2022. 
21 Wawancara dengan Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan LKPP, 7 Maret 2022. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2018/bergerak-bersama-cegah-perkawinan-anak
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Pekerjaan rumah lain yang penting dilakukan adalah koordinasi lembaga pemerintah, terutama LKPP, 

dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit. 

Kewenangan LKPP terbatas pada pembuatan regulasi pengadaan barang dan jasa, termasuk swakelola. 

Sedangkan regulasi pelaksanaan merupakan otoritas Kementerian Keuangan, terutama Dirjen Anggaran. 

Penyamaan persepsi dengan auditor BPK juga penting. Salah satu persoalan yang sebelumnya dianggap 

tuntas adalah satuan biaya untuk swakelola. Dalam salah satu proyek swakelola, baik PPK maupun ormas 

yang mendapat kontrak sepakat menggunakan satuan biaya INKINDO. Namun, auditor BPK 

mempertanyakan standar tersebut karena ormas dianggap tidak sama dengan perusahaan jasa konsultan 

sehingga tidak bisa menggunakan standar biaya INKINDO.22 

Evaluasi sebelumnya telah merekomendasikan KSI untuk mendorong dialog antara LKPP dan Kementerian 

Keuangan, khususnya Dirjen Anggaran. Regulasi dan persyaratan administrasi penggunaan uang negara 

diatur Dirjen Anggaran. Termasuk standar biaya masukan (SBM) pemerintah dan kelengkapan 

administrasi, regulasinya dibuat Dirjen Anggaran Kemenkeu. 

Rekomendasi dari evaluasi juga mendorong KSI memfasilitasi dialog dengan auditor, khususnya BPK, agar 

ada kesepahaman antara LKPP, Kemenkeu, dan BPK. KSI sendiri telah melakukan pertemuan dengan LKPP 

dan mendorong dialog dengan Kemenkeu. Namun, pertemuan lanjutan antara LKPP dan Dirjen Anggaran 

Kemenkeu masih dibutuhkan untuk menyamakan persepsi tentang Swakelola Tipe III. Demikian juga 

proses selanjutnya di dalam Kementerian Keuangan, terutama untuk memperbarui peraturan SBM yang 

mengakomodasi kebutuhan Swakelola Tipe III. 

Karena itu, pembaruan SBM perlu dilakukan karena cara kerja auditor BPK akan mengikuti peraturan yang 

dibuat Kementerian Keuangan. Jika ada perbedaan persepsi tentang Swakelola Tipe III yang tidak tuntas 

antara LKPP dan Kemenkeu, proses auditnya juga akan memunculkan persoalan karena BPK hanya 

berpegang pada aturan yang ada. Masalah lainnya, KSI sendiri tidak bisa terlibat langsung dalam 

pertemuan internal antar-pemerintah tersebut. Mengingat keterbatasan KSI, pekerjaan rumah penting ini 

perlu dilanjutkan organisasi masyarakat sipil atau organisasi pembangunan lainnya.  

Perbedaan persepsi dalam pelaksanaan swakelola juga bisa dilihat dalam pelaksanaan kerja sama 

Swakelola Tipe III. Pengalaman CSIS bekerja sama dengan Litbang Kemendagri bisa menjadi contoh yang 

relevan. Pelaksana kegiatan mengeluhkan proses administrasi yang rumit dan permintaan kelengkapan 

administrasi yang berubah-ubah. Pengaturan dengan jelas sejak awal akan memudahkan ormas yang 

memberikan jasa untuk menyiapkan dokumen dan kelengkapan administrasinya.23  

Direktur Article 33 Indonesia Santoso menyatakan persoalan mendasar adalah belum adanya kejelasan 

administrasi tentang pelaksanaan Swakelola Tipe III.24 Di antaranya soal administrasi yang dibutuhkan, 

apakah berdasarkan input atau berdasarkan output. Article 33 mengalami sendiri beratnya beban 

administrasi untuk pelaporan Swakelola Tipe III ini, sehingga pelaksana swakelola merasa mekanisme ini 

pada dasarnya adalah kerja berdasarkan input. Dalam kegiatan input based, kelengkapan administrasi 

menjadi perhatian utama. Tidak boleh ada satu pun persyaratan administrasi yang terlewat karena akan 

 
22 Informasi ini terungkap dalam diskusi evaluasi Swakelola Tipe III yang diselenggarakan KSI pada 26 April 2022. 
23 Wawancara dengan Deputi Direktur CSIS, 28 Maret 2022. 
24 Wawancara dengan Direktur Article 33, 15 Maret 2022. 
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menjadi temuan dalam audit. Dalam perencanaan, input based menggunakan referensi SBM yang dibuat 

Kementerian Keuangan.25  

Sebaliknya, dalam kegiatan output based, beban administrasi berkurang karena pemerintah hanya 

meminta hasil akhir atau output dari kegiatan. Dalam perencanaan, kegiatan output based menggunakan 

referensi standar biaya keluaran (SBK) yang dibuat Kementerian Keuangan.26 Contoh lain dari output 

based adalah kontrak kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi yang dipilih melalui seleksi. Perusahaan 

yang mendapat kontrak jasa konsultasi tidak diminta menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi 

seperti swakelola karena yang diminta dari konsultan adalah output atau hasil akhir dari kerja sama 

tersebut. Ketidakjelasan apakah Swakelola Tipe III termasuk input based atau output based membuat 

pelaksana harus menanggung beban lebih berat. Konsekuensi dari ketidakjelasan tersebut misalnya 

kebutuhan tenaga administrasi. Untuk output based, tidak diperlukan staf administrasi tambahan. 

Namun, untuk input based, harus ada alokasi anggaran buat staf administrasi. 

Persoalan lain adalah kejelasan soal pajak karena pemerintah sudah memotong pajak dari anggaran yang 

akan ditransfer. Ketika ormas pelaksana swakelola membeli jasa atau barang, ada potensi pemungutan 

pajak dua kali karena tidak semua penjual menyediakan faktur pajak. Selain itu, beban administrasi pajak 

akan makin berat karena dibutuhkan staf yang mampu mengadministrasikan perpajakan. Persoalan pajak 

ini muncul karena, dalam manajemen keuangan publik, pemerintah secara otomatis memotong pajak 

seluruh anggaran yang dibelanjakan untuk pengadaan, baik untuk penyedia jasa konsultan maupun 

Swakelola Tipe III. Birokrasi belum memisahkan swakelola dengan kontrak jasa konsultasi. Dalam jasa 

konsultasi, pemerintah memang harus memotong pajak, tetapi situasinya berbeda dengan Swakelola Tipe 

III. Ketika pemerintah berkontrak dengan organisasi nirlaba, tentu prosedur pemotongan pajaknya harus 

dibedakan. 

 

5. Sejauh mana penggunaan Swakelola Tipe III telah ditingkatkan? 
 

Saat ini, tidak ada informasi yang tersedia secara khusus mengenai penggunaan Swakelola Tipe III, baik 

dari LKPP maupun SPSE yang dikelola lembaga pemerintah. Di dalam portal SiRUP yang dikelola LKPP, 

terdapat informasi tentang swakelola meskipun yang dimasukkan adalah seluruh kegiatan swakelola. 

Masalahnya, tidak semua K/L dan pemda memasukkan informasi tentang swakelola ke  SPSE dan SiRUP, 

atau ada kemungkinan salah input, misalnya hibah atau pembelian barang dicatat sebagai Swakelola Tipe 

III. Sedangkan platform SPSE hanya memilah informasi yang disediakan ke dalam beberapa kategori 

utama, yakni tender, nontender, pencatatan nontender, dan pencatatan swakelola. Praktis, informasi 

yang bisa diakses publik berupa seluruh rencana pengadaan menggunakan swakelola dan tidak diperinci 

ke dalam empat tipe swakelola.  

 

 
25 SBM tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2022. 
26 SBK tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya 
Keluaran Tahun Anggaran 2022. 
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Sebetulnya sistem yang dikelola LKPP sudah mendokumentasikan Swakelola Tipe III, tetapi belum bisa 

diakses publik. Persoalannya, banyak salah input. Misalnya, bantuan untuk kelompok masyarakat dicatat 

sebagai Swakelola Tipe III, bukan hibah, atau pengadaan alat tulis untuk kantor kelurahan juga masuk 

Swakelola Tipe III. Direktorat PMEP LKPP mencatat, pada 2019, terdapat 2.392 paket, lalu meningkat 

menjadi 4.905 dan 3.375 paket pada 2020 dan 2021.27 Kemudian, ketika kata kunci pencarian dipersempit 

menjadi kajian, pendampingan, dan penyuluhan, muncul ratusan paket. Jadi, secara umum, data tentang 

Swakelola Tipe III yang dikumpulkan LKPP belum memadai. 

Namun, sudah muncul inisiatif menarik dari lembaga pemerintah. Di antaranya Kemendikbud. Informasi 

tentang swakelola dan proses seleksi telah diunggah ke dalam platform SPSE Kemendikbud. Informasi 

tentang pemenang seleksi swakelola juga diunggah ke website Kemendikbud. Informasi selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan evaluasi ini. Inisiatif Kemendikbud ini tentu menjadi contoh menarik 

dan praktik baik dalam pengelolaan Swakelola Tipe III dengan mendorong proses yang transparan dan 

kompetitif. 

Secara umum, penggunaan swakelola mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian 

juga nilai pekerjaan yang diswakelolakan cenderung meningkat. Dalam beberapa proyek, nilai pekerjaan 

yang dikontrakkan melalui Swakelola Tipe III cukup besar. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan 

penggunaan Swakelola Tipe III adalah dihapuskannya persyaratan audit keuangan tiga tahun. Bagi banyak 

organisasi nonprofit, audit keuangan sulit dilakukan dan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Karena itu, 

penghapusan aturan ini membuat banyak ormas dan organisasi nonprofit lebih mudah memenuhi 

persyaratan untuk mendapatkan kontrak swakelola. 

 

6. Apa prospek untuk keberlanjutan penggunaan Swakelola Tipe III di masa mendatang dan 

bagaimana keberlanjutan Swakelola Tipe III dapat ditingkatkan? 
 

Secara umum, Swakelola Tipe III memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun ormas. Bagi 

pemerintah, Swakelola Tipe III memberikan alternatif penyedia jasa dari ormas dan organisasi dengan 

yayasan atau perkumpulan. Bahkan, dari pengalaman Article 33 bekerja sama dengan Kemendikbud 

dengan kontrak Swakelola Tipe III, beban administrasi bergeser ke ormas. Pada swakelola tipe yang lain, 

terutama Tipe I dan Tipe II, administrasi dikerjakan birokrasi pemerintah. Dengan Swakelola Tipe III, beban 

administrasi menjadi tugas ormas yang mendapat kontrak. Karena itu, pendanaan untuk biaya tidak 

langsung dalam Swakelola Tipe III perlu dicarikan jalan keluarnya. Lembaga-lembaga pemerintah perlu 

duduk bersama untuk membuka mekanisme guna mendanai biaya tidak langsung karena pada akhirnya 

pemerintah sendiri yang mendapat manfaat dari pendanaan ini. 

Swakelola Tipe III juga bisa lebih murah karena organisasi nonprofit tidak mencari keuntungan seperti 

perusahaan jasa konsultasi. Jika bekerja sama dengan perusahaan konsultan, pemerintah harus 

memperhitungkan keuntungan bagi perusahaan di luar biaya operasional. Informan dari LKPP lain 

menyatakan, pada dasarnya, swakelola adalah pendanaan yang berbasis pada ongkos riil yang dikeluarkan 

(at cost). Dalam model pendanaan ini, informan tersebut menyatakan memang tidak ada alokasi untuk 

 
27 Presentasi staf LKPP dalam diskusi dengan KSI (n.d.). 
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biaya tidak langsung karena biaya itu dianggap bukan ongkos riil yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

kegiatan. 

Dari aspek keahlian, informan dari Bappelitbangda Sulsel menyatakan kelebihan ormas adalah akses 

langsung ke masyarakat yang tidak bisa disediakan perusahaan jasa konsultan. Informan lain dari KPPPA 

mengakui, selain mengatasi keterbatasan sumber daya, kerja sama dengan ormas bisa menjangkau 

langsung masyarakat. Perempuan yang didampingi ormas adalah penerima manfaat riil yang bisa 

dijangkau langsung oleh program KPPPA yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III. Sementara itu, 

Pemprov DKI Jakarta juga memandang Swakelola Tipe III sebagai bentuk kolaborasi langsung antara 

pemerintah dan masyarakat.28 Dengan Swakelola Tipe III, Pemprov bisa bekerja sama langsung dan 

mendapatkan jasa dari ormas yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus.  

Namun, Fadli Arif, Direktur PMEP LKPP, mengingatkan, keberlanjutan dari Swakelola Tipe III bergantung 

pada seberapa banyak mekanisme ini dipergunakan.29 Dari perspektif LKPP, keberlanjutan dilihat dari 

apakah mekanisme ini banyak digunakan lembaga pemerintah dan mendorong perubahan dalam SPSE 

untuk mengakomodasi perkembangan penggunaan Swakelola Tipe III.30 Jika tidak ada yang 

menggunakannya, bisa jadi ketentuan ini akan dihapus. Karena itu, perlu didorong penggunaan Swakelola 

Tipe III yang makin luas. Saat ini, ada database ormas LinkLSM. Bagi LKPP, database LinkLSM seperti daftar 

anggota INKINDO. Jika ada database yang makin lengkap, yang disertai informasi seperti lokasi dan 

spesialisasi atau bidang kerja ormas, pemerintah akan makin mudah menggunakan Swakelola Tipe III. 

Sejumlah informan mengharapkan LKPP menyediakan data vendor, termasuk ormas yang telah 

memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kontrak Swakelola Tipe III. Idealnya, salah satu isi Sistem 

Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) adalah database tentang ormas beserta keahlian dan wilayah kerjanya, 

yang akan memberikan informasi kepada pemerintah untuk melakukan penunjukan langsung atau 

melakukan seleksi.  

Melihat kembali Grafik 1, total terdapat 63 responden yang menyatakan tertarik dan 14 responden sudah 

menggunakan Swakelola Tipe III. Informasi tersebut menunjukkan besarnya minat pemerintah dan ormas 

untuk bekerja sama menggunakan mekanisme Swakelola Tipe III. Tantangannya adalah melakukan 

sosialisasi untuk menjangkau dan memberikan informasi, baik kepada pemerintah maupun ormas, agar 

mulai menggunakan Swakelola Tipe III. 

 

 
28 Wawancara dengan Sekretaris BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, 14 April 2022. 
29 Wawancara dengan staf LKPP, 7 April 2022. 
30 Ada perbedaan persepsi tentang Swakelola Tipe III. LKPP melihat keberlanjutan Swakelola Tipe III dari makin 
banyaknya lembaga pemerintah yang menggunakan mekanisme swakelola ini untuk menjalankan program-
programnya. Sementara itu, KSI melihat keberlanjutan Swakelola Tipe III pada sejauh mana pemerintah 
mendapatkan barang dan jasa dari ormas melalui mekanisme swakelola ini, yang sekaligus menjadi sumber 
pendanaan potensial dalam jangka panjang bagi ormas. Selengkapnya lihat Solidaritas, "Evaluating the use of 
Swakelola Tipe III procurement mechanism in 2020," 2021: 28. 
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7. Bagaimana mekanisme Swakelola Tipe III berkontribusi bagi pengembangan pembuatan 

kebijakan berdasarkan bukti?  
Pertanyaan ini dielaborasi: Swakelola Tipe III, sebagai alternatif pembiayaan, memberikan akses kepada 

pembuat kebijakan ke berbagai kebijakan atau sumber pengetahuan; ada interaksi antara pembuat 

kebijakan dan peneliti atau lembaga riset dengan adanya mekanisme ini. 

 

Pada awalnya, gagasan mengembangkan mekanisme Swakelola Tipe III adalah untuk mendanai riset yang 

dibutuhkan guna membuat kebijakan publik. Walaupun Swakelola Tipe III memberikan fleksibilitas bagi 

kerja sama antara pemerintah dan ormas, salah satu bentuk kerja sama yang paling banyak digunakan 

adalah untuk mendanai kajian kebijakan.  

Dari sejumlah kontrak Swakelola Tipe III yang dapat diidentifikasi, ada beberapa kegiatan riset yang 

digunakan untuk merumuskan kebijakan publik. Salah satu contohnya kerja sama antara Kemitraan dan 

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Kemitraan sebelumnya memiliki instrumen Indeks Tata Kelola 

Indonesia atau Indonesia Governance Index (IGI). Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman membuat 

IGI, Kemendagri meminta Kemitraan melakukan evaluasi metodologi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (EKPPD). Setiap tahun Kemendagri memberikan penghargaan kepada sejumlah 

pemda yang dianggap berprestasi dalam EKPPD.  

Menggunakan Swakelola Tipe III, Kemitraan melakukan reviu terhadap metodologi dan hasil dari EKPPD. 

Karena menilai pentingnya reviu independen oleh Kemitraan, Kemendagri bahkan menunda 

pengumuman EKPPD pada 2021 untuk menanti reviu yang dibuat Kemitraan. Salah satu rekomendasi 

penting dari Kemitraan adalah nilai EKPPD yang diberikan terlalu tinggi sehingga tidak memberikan ruang 

yang cukup untuk perbaikan bagi pemda. Dengan metodologi yang baru, skor yang didapat pemda lebih 

rendah. Namun, skor rendah justru memberikan banyak input untuk melakukan perbaikan. 

Sebelumnya, pada 2020, Kemendagri juga membuka peluang kerja sama dengan ormas, terutama 

lembaga penelitian, yang berfokus pada pemilu. Sejumlah lembaga penelitian dilibatkan untuk bekerja 

sama dengan Kemendagri guna melakukan evaluasi pemilu, di antaranya CSIS, Perludem, Puskapol UI, 

Litbang Kompas, dan LP3ES. Output dari penelitian tersebut adalah revisi Undang-Undang Pemilu pada 

2021. Kemendagri mengusulkan pilkada asimetri, yakni penerapan beragam model pemilihan kepala 

daerah yang bergantung pada situasi dan kondisi setempat. Namun, pada 2021, revisi Undang-Undang 

Pemilu ditunda sampai setelah 2024. 

Rekomendasi dari lembaga penelitian yang dikontrak Kemendagri tersebut memang belum tampak 

karena masih menunggu kesepakatan politik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 

evaluasi Undang-Undang Pemilu. Namun, input yang diberikan kajian-kajian tersebut sangat berharga. 

Apalagi, seperti yang disampaikan Perludem, meskipun dibiayai Kemendagri, mereka meminta otonomi 

dan independensi dalam melakukan riset. Aspek penting lain dari kerja sama tersebut adalah kredibilitas. 

Karena secara politik isu pemilu sangat sensitif, dibutuhkan kajian dari lembaga independen yang memiliki 

kredibilitas dan pengetahuan mendalam tentang isu kepemiluan. Dengan mengontrak sejumlah lembaga 

tersebut, Kemendagri membutuhkan kajian yang tidak hanya kredibel dan berkualitas, tetapi secara 

politik juga independen. Sebaliknya, jika penelitian dilakukan Kemendagri sendiri, secara politik justru 

mengundang pertanyaan dan resistansi dari partai politik dan politisi di DPR. 
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Contoh lain perumusan kebijakan menggunakan Swakelola Tipe III dilakukan KPPPA. Bekerja sama dengan 

Kapal Perempuan, KPPPA meminta kajian tentang perkawinan anak pada 2019. Kajian tersebut digunakan 

sebagai salah satu materi untuk melakukan revisi Undang-Undang Perkawinan. Salah satu substansi yang 

akan diatur adalah pembatasan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Revisi ini bertujuan 

mencegah perkawinan anak. Salah satu klausul penting yang direvisi adalah pembatasan usia perkawinan, 

yakni batas usia minimal untuk menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika tidak sesuai dengan 

peraturan, orang tua harus mengajukan dispensasi ke pengadilan. Dengan proses yang lebih panjang dan 

rumit, diharapkan pasal tersebut akan mencegah praktik perkawinan anak. 

 

8. Apa kontribusi LKPP dan KSI untuk mendorong penerapan aturan-aturan penting dalam 

regulasi pengadaan? Perubahan apa yang telah dibuat KSI? Apa pendekatan LKPP dan KSI 

yang telah berjalan, dan belum berjalan, guna mendukung implementasi regulasi 

pengadaan? 
 

Menurut Direktur PMEP, semula LKPP bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi untuk melakukan perubahan pembiayaan riset.31 Sebelumnya, riset dianggap sebagai belanja 

pemerintah dan diperlakukan sama seperti barang dan jasa lain yang dibeli pemerintah. Awalnya, ada 

risiko peneliti menghadapi proses hukum jika risetnya gagal karena dianggap wanprestasi dan merugikan 

keuangan negara. Dalam prosesnya, KSI mengusulkan untuk mendanai think tank yang melakukan riset. 

Dan saat itu, tidak ada mekanisme bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi dengan badan 

hukum nirlaba selain dalam bentuk hibah atau swakelola (Swakelola Tipe I, dengan mengontrak individu 

sebagai narasumber). Regulasi Swakelola Tipe III merupakan inovasi dan terobosan karena membuka 

ruang baru bagi kerja sama pemerintah dengan organisasi berbadan hukum yayasan atau perkumpulan. 

Mekanisme ini memberikan alternatif yang lebih luas bagi pemerintah guna mendapatkan dukungan 

dalam bentuk kajian untuk kebijakan atau dukungan untuk program pemerintah lainnya dari organisasi 

nirlaba. Lembaga swadaya masyarakat, ormas, dan organisasi profesi atau perguruan tinggi swasta bisa 

dikontrak secara langsung oleh pemerintah dengan Swakelola Tipe III.  

Kontribusi penting KSI lainnya adalah melakukan sosialisasi penggunaan Swakelola Tipe III. LKPP sendiri 

menghadapi keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi yang dilakukan sangat terbatas. Berbagai 

kegiatan yang dilakukan KSI, seperti diskusi dan dialog dengan pemerintah daerah, turut membantu 

sosialisasi yang dilakukan LKPP. Salah satu indikator penting adalah besarnya jumlah responden yang 

mendapat informasi tentang Swakelola Tipe III yang diselenggarakan KSI dan LinkLSM. Figure 2 

menunjukkan, dari 125 responden, peserta sosialisasi yang dilakukan KSI mencapai 61 organisasi, lebih 

besar dibandingkan dengan sosialisasi lain.  

 

 

 
31 Wawancara dengan staf LKPP, 7 April 2022. 
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Figure 2. Partisipasi dalam Sosialisasi Swakelola Tipe III 

 

Peran lain KSI adalah menjembatani keluhan dan persoalan yang dihadapi pengguna Swakelola Tipe III. 

Berbagai keluhan tersebut kemudian dirumuskan untuk menjadi perubahan kebijakan, terutama sebagai 

masukan pada perubahan aturan pelaksanaan Swakelola Tipe III. 

Salah satu mitra KSI yang aktif melakukan advokasi Swakelola Tipe III adalah Akatiga. Lembaga penelitian 

yang berbasis di Bandung ini aktif memengaruhi LKPP. Beberapa personel Akatiga memiliki kontak yang 

cukup luas di LKPP, yang memudahkan komunikasi. Dengan dukungan KSI, Akatiga memproduksi buku 

panduan sederhana dan materi lain yang menjadi rujukan ringkas dan cepat bagi organisasi yang ingin 

bekerja sama dengan pemerintah melalui Swakelola Tipe III pada 2019.  

Kontribusi penting KSI yang lain adalah database ormas yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 

kontrak Swakelola Tipe III. Database LinkLSM tersebut menjadi contoh dan rujukan bagi pemerintah ketika 

menjelaskan Swakelola Tipe III.32 Database LinkLSM tersebut diharapkan makin besar sehingga membantu 

pemerintah mendapatkan mitra untuk menjalankan program dengan Swakelola Tipe III. 

Dalam kajian kebijakan publik, apa yang dilakukan tim KSI dan LKPP bisa disebut sebagai policy 

entrepreneur. Banyak peneliti telah melihat peran penting policy entrepreneur yang bisa berasal dari 

pemerintah, organisasi riset, atau kelompok-kelompok kepentingan yang menginvestasikan sumber daya 

seperti waktu, energi, reputasi, dan finansial, dengan harapan keuntungan di masa depan.33 Dalam 

 
32 Wawancara dengan staf LKPP, 7 April 2022, dan staf Bappelitbangda Sulawesi Selatan, 30 Maret 2022. 
33 Michael Mintrom and Joannah Luetjens, “Policy Entrepreneurs and Problem Framing: The Case of Climate 
Change,” Environment and Planning C: Politics and Space 35, No. 8 (December 2017): 1362–77, 
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konteks ini, "keuntungan" adalah kebijakan yang lebih baik yang mendukung kerja sama pemerintah 

dengan lembaga penelitian dan ormas yang mampu mendukung kajian yang dibutuhkan pemerintah. 

Policy entrepreneur bekerja dengan membangkitkan gagasan, membangun relasi dan jaringan, serta 

menyebarluaskan gagasan melalui lobi, kolaborasi, dan kegiatan berjaringan.  

Sebagai policy entrepreneur, KSI dan LKPP berhasil mendorong munculnya kebijakan baru, yakni Swakelola 

Tipe III. Namun, dalam implementasinya, dibutuhkan upaya berikutnya untuk menyempurnakan 

Swakelola Tipe III, bukan lagi oleh policy entrepreneur, melainkan oleh policy manager. Policy manager 

dibutuhkan untuk melakukan koordinasi di dalam birokrasi pemerintah, terutama antara kementerian dan 

badan-badan pemerintah serta pemerintah daerah yang memiliki pemahaman, agenda, dan preferensi 

berbeda. 

Agenda berikutnya adalah mendorong munculnya dan memfasilitasi policy manager yang memiliki 

komitmen untuk melembagakan Swakelola Tipe III menjadi mekanisme kerja sama pemerintah dengan 

ormas untuk mendapatkan kajian yang lebih berkualitas serta berbagai dukungan lain. Pekerjaan penting 

yang harus dituntaskan policy manager adalah mendorong koordinasi serta kesepahaman antara LKPP 

dan Dirjen Anggaran Kemenkeu serta BPK tentang pelaksanaan Swakelola Tipe III. Mengingat masih 

banyaknya agenda yang belum tuntas serta keterbatasan KSI yang akan berakhir pada 2022, advokasi 

untuk mendorong perbaikan mekanisme Swakelola Tipe III perlu dilanjutkan, baik oleh ormas maupun 

organisasi pembangunan internasional. 

 

8. Kesimpulan dan Rekomendasi 
KSI bersama mitra kerja dan LKPP telah berkontribusi besar untuk membuka peluang kerja sama yang 

makin luas antara pemerintah dan ormas melalui Swakelola Tipe III. Kebijakan ini bukan transplantasi dari 

model yang digunakan sebagai contoh dari negara lain. Sebaliknya, Swakelola Tipe III justru merupakan 

jawaban atas persoalan yang dihadapi pemerintah, yakni kendala untuk bekerja sama dengan organisasi 

yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan. Karena menjawab persoalan domestik, Swakelola Tipe 

III terus membutuhkan perbaikan agar makin mudah digunakan pemerintah dan ormas. 

Saat ini, mekanisme Swakelola Tipe III mulai banyak digunakan pemerintah. Meskipun informasi tentang 

Swakelola Tipe III masih terbatas, makin banyak K/L dan pemda yang telah menggunakannya. Berdasarkan 

wawancara dan survei, banyak responden dari pemerintah dan ormas yang tertarik menggunakan 

Swakelola Tipe III. Walaupun masih ada kebingungan tentang prosedur dan proses administrasinya, 

kementerian seperti KPPPA dan Kemendagri serta Pemprov Sulsel berinisiatif menggunakan Swakelola 

Tipe III untuk melaksanakan program-program mereka, baik berupa riset kebijakan maupun untuk 

pemberdayaan dan bimbingan teknis. Demikian juga, dari sisi ormas, banyak yang ingin bekerja sama 

dengan pemerintah menggunakan Swakelola Tipe III. 

Terkait dengan mekanisme pendanaan dan administrasinya, tidak banyak perubahan yang terjadi. 

Administrasi kontrak Swakelola Tipe III dalam praktiknya adalah input based dan output based yang pada 

akhirnya membebani ormas yang mendapat kontrak swakelola. Dengan orientasi pada input dan sekaligus 

 
https://doi.org/10.1177/2399654417708440; Evangelia Petridou, Per Becker, and Jörgen Sparf, “Policy 
Entrepreneurs in Public Administration: A Social Network Analysis,” Politics & Policy 49, No. 2 (April 2021): 414–45, 
https://doi.org/10.1111/polp.12400. 
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output, pelaksana Swakelola Tipe III harus melengkapi seluruh persyaratan administrasi serta memastikan 

output seperti yang diinginkan pemerintah.  

Dalam hal administrasi pelaksanaan Swakelola Tipe III, LKPP merasa tidak memiliki kewenangan yang 

cukup untuk melakukan perubahan karena sebagian perubahan tersebut, misalnya biaya tidak langsung 

atau ketentuan perpajakan, merupakan ranah kebijakan Kemenkeu. Agenda yang belum terselesaikan ini 

perlu menjadi perhatian dan pekerjaan bersama para regulator dan pemangku kepentingan terkait. 

Dari sisi peraturan, LKPP sesungguhnya mengakomodasi berbagai saran yang berangkat dari pengalaman 

pelaksanaan Swakelola Tipe III. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 membuat beberapa aturan yang 

bertujuan memudahkan ormas mendapat kontrak Swakelola Tipe III, seperti penghapusan syarat audit 

dan penentuan standar biaya personel yang bisa merujuk pada kontrak sebelumnya. Namun, perubahan 

kebijakan tersebut masih menghadapi perbedaan persepsi di antara lembaga pemerintah, baik birokrat 

maupun auditor dari BPK. 

Selanjutnya, evaluasi ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.  

1. Mendorong dialog ormas dengan LKPP dan Kementerian Keuangan untuk menyamakan persepsi 
tentang swakelola dan makna belanja at cost. Sebagian besar birokrat pemerintah, bahkan staf 
dari LKPP, menafsirkan swakelola sebagai belanja at cost sehingga tidak bisa membiayai 
institutional cost dan biaya tidak langsung. Padahal, berkontrak dengan lembaga tentu berbeda 
dengan berkontrak dengan individu. Bekerja sama dengan organisasi pada dasarnya harus 
membiayai seluruh keperluan organisasi untuk menjalankan kontrak, termasuk institutional cost 
dan biaya tidak langsung.  

2. Masih diperlukan dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembiayaan. Selain mendorong 
pemerintah membiayai institutional cost dan biaya tidak langsung, ada masalah dalam hal 
perpajakan. Pemerintah langsung memungut pajak dari biaya yang ditransfer ke pelaksana 
Swakelola Tipe III, yang berpotensi memunculkan pajak ganda yang menjadi beban ormas.  

3. Masih diperlukan sosialisasi lebih luas, terutama untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah 
daerah. Banyak pemahaman yang berbeda di antara lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan, 
kementerian yang sama juga menafsirkan prosedur administrasi yang berbeda-beda. Karena itu, 
perlu sosialisasi. Tidak hanya dalam bentuk seminar atau diskusi, sosialisasi bisa dilakukan dengan 
publikasi pengalaman lembaga-lembaga pemerintah yang telah berhasil melaksanakan kontrak 
menggunakan Swakelola Tipe III. Karena keterbatasan anggaran dan sumber daya lain dari LKPP, 
sosialisasi juga bisa dilakukan ormas atau organisasi pembangunan yang berminat 
mengembangkan penggunaan Swakelola Tipe III.  

4. Salah satu organisasi profesi penting yang belum banyak dilibatkan adalah Ikatan Ahli Pengadaan 
Indonesia (IAPI). Anggota IAPI adalah orang-orang yang selama ini menjadi konsultan atau trainer 
untuk sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Dengan dilakukannya sosialisasi kepada IAPI, 
informasi tentang Swakelola Tipe III dan kejelasan prosedur administrasinya bisa disampaikan ke 
K/L dan pemda.  

5. Sosialisasi juga diperlukan untuk staf yang mengelola SPSE di unit-unit kerja pemerintah. Salah 
satu hambatan membuka akses data Swakelola Tipe III ke publik adalah banyaknya kesalahan 
pencatatan. Ini mengindikasikan ada kesenjangan pengetahuan antara LKPP dan staf yang 
bertugas di unit kerja pemerintah tentang bentuk swakelola. 

6. Untuk menyamakan persepsi, LKPP perlu menyediakan help desk untuk konsultasi. Selama ini, 
praktik konsultasi dilakukan dengan mengundang staf dari LKPP. Proses ini bisa dilembagakan 
dengan membentuk help desk yang dapat menjadi call center atau kanal untuk komunikasi dan 
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konsultasi. Alternatif lain adalah membuat FAQ berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang 
disampaikan ke LKPP. FAQ bisa dimasukkan ke portal SiPRAJA yang dikelola LKPP. 

7. Idealnya, LKPP membuat daftar ormas yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat 
kontrak Swakelola Tipe III dan memiliki keahlian yang dibutuhkan pemerintah beserta lokasi 
kerjanya. Database ini bisa dimasukkan ke SIKaP, yang dikelola LKPP. Selain informasi tentang 
perusahaan penyedia, diharapkan ada informasi tentang ormas sehingga kementerian, lembaga, 
dan pemda bisa mengontrak ormas dengan Swakelola Tipe III. 

8. Dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala yang membuat Swakelola Tipe III tidak mudah 
dilakukan. Karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan terus-menerus dan dukungan lebih lanjut agar 
kerja sama pemerintah dengan ormas melalui Swakelola Tipe III bisa dilakukan lebih mudah. 
Mengingat keterbatasan waktu KSI, Swakelola Tipe III perlu didorong dan ditawarkan ke lembaga 
donor dan proyek pembangunan internasional lainnya agar agenda perbaikan mekanismenya 
berlanjut. Swakelola Tipe III juga bisa menjadi persyaratan bagi pemerintah untuk melanjutkan 
kerja sama setelah proyek pembangunan selesai. 
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Lampiran 1. Contoh Transparansi Pengumuman Sayembara Swakelola 

Tipe III oleh Kemendikbud 
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https://ukpbj.kemdikbud.go.id/artikel/selanjutnya/pemilihan-dukungan-perumusan-kebijakan-

pendidikan-2022 
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https://ukpbj.kemdikbud.go.id/artikel/selanjutnya/swakelola-perumusan-kebijakan-pendidikan-vokasi
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Lampiran 2. Perbedaan Peraturan LKPP tentang Swakelola Tipe III 
 

Pedoman 
Swakelola 

Peraturan LKPP No. 8/2018 Peraturan LKPP No. 3/2021 

Tipe Swakelola Definisi Swakelola Tipe III, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi 
kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan 
dilaksanakan ormas pelaksana swakelola.  
 

Sama 

Penyelenggara Tim penyelenggara terdiri tas tim persiapan, tim pelaksana, dan tim 
pengawas, dengan proses penetapan sebagai berikut.  
 

 
 

Sama 
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Persiapan 

 
Dalam Peraturan LKPP No. 8/2018, terdapat tujuh kegiatan yang diawali 
proses penetapan sasaran yang disusun tim persiapan dengan penetapan 
oleh PA/KPA.  
 

Lebih disederhanakan, penetapan sasaran dihapus, 
dan proses selanjutnya sama. 
 

Penyusunan RAB Kedua peraturan ini mengatur penyusunan RAB setelah PA/KPA 
menyampaikan permintaan kesediaan kepada ormas untuk melaksanakan 
swakelola. Pimpinan ormas mengajukan RAB swakelola kepada PPK. 
Kegiatan tersebut adalah 
a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya: (1) gaji 
personel/ahli/teknis, upah petugas lapangan (koordinator lapangan, petugas 
lapangan, dan lain-lain), honor narasumber, dan honor tim penyelenggara 
swakelola; (2) biaya bahan/material, termasuk peralatan/suku cadang 
(apabila diperlukan); (3) biaya jasa lainnya (apabila diperlukan); dan/atau (4) 
biaya lain yang dibutuhkan, misalnya perjalanan, rapat, komunikasi, dan 
laporan. 
 
Jika pelaksanaan swakelola membutuhkan pengadaan barang/jasa melalui 
penyedia, hal itu dapat dimasukkan ke kontrak swakelola. Jika pelaksana 
swakelola tidak bersedia/tidak mampu/tidak efektif dan/atau tidak efisien, 
pengadaan barang dan jasa pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah. 
 

Peraturan LKPP No. 3/2021 ditambahkan dalam RAB. 
Ormas harus  
b. menyusun rencana total biaya secara terperinci 
dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya 
mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran 
yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;  
 
c. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan 
dan biaya bulanan;  
 
d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, 
sarana-prasarana/peralatan, dan material/bahan 
yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui 
penyedia; dan/atau 
 
e. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan 
pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang 
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dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi 
HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK. 
 
Peraturan LKPP No. 3/2021 juga memberikan arahan 
mengenai data/informasi yang dapat digunakan 
dalam menentukan besaran biaya personel, antara 
lain  
1) gaji personel dari kontrak yang pernah atau 
sedang dilaksanakan; atau 
2) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan 
secara resmi oleh kementerian/lembaga/pemerintah 
daerah.  
 

Persyaratan 
Penyelenggaraan 
Swakelola Tipe III 

Persyaratan penyelenggara adalah sebagai berikut. 
1. Berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang 

telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dalam hal perguruan tinggi swasta, 
dapat berbentuk badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

2. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil 
konfirmasi status wajib pajak; 

3. Memiliki struktur organisasi/pengurus; 
4. Memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART); 
5. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa 

yang diadakan sesuai dengan AD/ART dan/atau dokumen pengesahan; 
6. Mempunyai personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis 

menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang 
diswakelolakan. Personel yang ditugasi sebagai calon ketua tim 
pelaksana wajib memiliki kemampuan manajerial; 

7. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, 
dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan 

8. Dalam hal calon pelaksana swakelola akan melakukan kemitraan, harus 
mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung 
jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut. 

 

Persyaratan penyelenggaraan Swakelola Tipe III 
sama, tetapi ada satu syarat yang dihapus,  
“Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit 
selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan 
perundang-undangan.”  
 
Swakelola Tipe III dilaksanakan oleh lembaga 
swadaya masyarakat/organisasi masyarakat sipil. 
Swakelola Tipe III juga dapat dilaksanakan oleh  
1. perguruan tinggi swasta; atau 
2. organisasi profesi. 

 

Penetapan 
Pelaksana 

Menggunakan sayembara jika calon pelaksana lebih dari satu. 
 

Melakukan negosiasi teknis dan harga jika calon 
pelaksana lebih dari satu. 
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PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada ormas untuk 
melaksanakan swakelola. Dalam hal terdapat lebih dari satu ormas yang 
dinilai mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe 
III, PA/KPA dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme 
sayembara (Poin 2.3.c Lampiran Peraturan). 

 

 

PPK dapat menetapkan lebih dari satu calon 
pelaksana swakelola. Dalam hal menetapkan lebih 
dari satu calon pelaksana swakelola, PPK dapat 
melakukannya dengan cara negosiasi teknis dan 
biaya (Poin 5.1.1 Lampiran Peraturan). 

 

Pelaksanaan  Kedua peraturan ini menjelaskan pelaksanaan swakelola sebagai berikut. 
Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan 
pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. 
Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal berikut ini.  
 
a. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah 
ditetapkan PPK;  
 
b. Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau 
tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan, dan material/bahan 
kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;  
 
c. Penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga 
pendukung), sarana prasarana/peralatan, dan material/bahan sesuai dengan 
jadwal pelaksanaan;  
 
d. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana 
prasarana/peralatan, dan material/bahan;  
 
e. Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur 
dalam dokumen kontrak;  
 
f. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi 
(1) pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga 
pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah 
borong; (2) pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila 

Sama 



 

Laporan Evaluasi Penggunaan Swakelola Tipe III Tahun 2021 38 

diperlukan); (3) pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultasi; atau (4) 
pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.  
 
Ketentuan mengenai pembayaran sebelum pekerjaan dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pengawasan  Proses pengawasan:  
 
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan 
keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, sampai penyerahan hasil pekerjaan, 
yang meliputi (a) verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan; 
(b) pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui 
realisasi fisik, yang meliputi (1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 
(2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau 
tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan, dan 
material/bahan; (3) pengawasan pengadaan barang/jasa (jika ada); (c) 
pengawasan tertib administrasi keuangan.  
 
Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. 
Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas 
melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan, atau 
tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. 

Sama 

Serah-Terima 
Pekerjaan  

Kedua peraturan ini menjelaskan proses serah-terima pekerjaan sebagai 
berikut. 
 
Penyerahan hasil pekerjaan swakelola pada Swakelola Tipe I dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut.  
a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan 
pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah-terima hasil pekerjaan;  
b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada 
PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas dengan berita acara 
hasil pemeriksaan; dan  
c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 
 
 

Dalam Peraturan LKPP No. 3/2021, dihilangkan 
proses (4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk 
melakukan pemeriksaan administratif terhadap 
barang/jasa yang akan diserahterimakan. 

Sanksi  Tidak diatur Peraturan LKPP No. 3/2021 mengatur sanksi untuk 
setiap tipe swakelola.  
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c. Sanksi pada Swakelola Tipe III: Pelaksana 
swakelola berkewajiban mematuhi etika pengadaan. 
Sanksi dapat dikenakan kepada pelaksana swakelola 
atas adanya pelanggaran penyelenggaraan swakelola 
berdasarkan penilaian yang dilakukan PPK terhadap 
tim pelaksana swakelola. Penilaian PPK terhadap tim 
pelaksana swakelola dapat berdasarkan penilaian 
PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari tim 
pengawas kepada PPK. Pelaksana swakelola yang 
terbukti melakukan pelanggaran atas 
penyelenggaraan swakelola dikenai pembatalan 
sebagai pelaksana swakelola. Pengenaan sanksi 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
kontrak. 
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Lampiran 3. Daftar Informan 
 

No. Jender informan 
(M / F) 

Instansi / Organisasi & Jabatan 

1 2 M KSI 

2 M Direktur Pattiro 

3 M Direktur Article 33 

4 M Staf Direktorat Pengembangan SPSE LKPP 

5 F Direktur Kapal Perempuan 

6 F Kemitraan 

7 F Deputi Direktur CSIS 

8 F Yayasan Swadaya Mitra Bangsa/YASMIB 

9 M Bappelitbangda Sulawesi Selatan 

10 M Staf Kedeputian Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KPPPA 

11 F Dinas Pendidikan DKI Jakarta 

12 F Direktur Perludem 

13 M LKPP 

14 M Sekretaris BPPBJ Pemprov DKI Jakarta 

15 M Mitra Samya 

16 2 F CIPG 

17 M, F PKMK FKKMK UGM 

18 M Yayasan SUAR 

19 F Direktur IRE 

20 F Direktur Akatiga 2018-2019 

21 M Akatiga 
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