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I. PEMAHAMAN ATAS CAKUPAN PEKERJAAN  

 

1.1. Tujuan 

Kami memahami bahwa tujuan umum dari “Program Dukungan AIPD Terhadap Penguatan 

Kapasitas Dan Pendampingan Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi” 

(Community to Access Information, selanjutnya disebut sebagai “Program”) ini adalah 

mendorong terwujudnya transparansi informasi, khususnya informasi yang mendukung dan 

terkait dengan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran serta penyelenggaraan 

pelayanan publik di tingkat propinsi dan kabupaten di daerah AIPD. Kami berpendapat 

bahwa keberadaan transparansi informasi akan memperkuat pengawasan dan partisipasi 

publik terhadap proses formulasi anggaran, pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan 

pelayanan publik yang lebih baik, khususnya pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan dan 

infrastruktur. Pada sisi lain, melalui transparansi informasi, masyarakat dapat memberikan 

umpan balik terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pemberian pelayanan publik 

yang dapat digunakan oleh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada 

masyarakat. Kami memahami bahwa tujuan umum di atas dielaborasi oleh AIPD ke dalam 

beberapa tujuan khusus yang lebih operasional, yaitu sebagai berikut: 

1. Mendorong penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) khususnya 

di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan, Kesehatan, Bappeda dan 

infrastruktur di tingkat propinsi dan kabupaten; 

2. Mendorong pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) di tingkat propinsi; 

3. Memberikan peningkatan kapasitas kepada PPID dan KIPD; 

4. Melakukan pendampingan terhadap PPID dan KIPD;dan 

5. Membangun akses masyarakat terhadap informasi publik dan mempergunakan data dan 

informasi tersebut dalam advokasi anggaran pelayanan publik.  

Tujuan khusus di atas merefleksikan ranah intervensi yang dilakukan AIPD yang 

mencakup tiga ranah utama, yaitu badan publik sebagai pengelola dan pelayan informasi 

publik; masyarakat sebagai penerima dan pengguna informasi publik serta KIPD sebagai 

institusi yang menjadi penengah bila terjadi sengketa antara badan publik dan masyarakat.  

Kami memahami bahwa tujuan khusus tersebut akan menjadi landasan yang kuat bagi 

masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan, penganggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pada konteks ini, maka 

intervensi terhadap masyarakat tidak sekadar pada kemampuannya untuk mengakses 

informasi saja, namun perlu juga dipastikan agar masyarakat dapat melakukan konversi 

informasi tersebut menjadi manfaat langsung, seperti mendapatkan pelayanan publik yang 

sebelumnya tidak diterima; mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas; atau 

menggunakan informasi untuk mengawasi pengelolaan proyek pemerintah sehingga manfaat 

yang diterima masyarakat lebih besar melalui proyek pemerintah tersebut. Contohnya, petani 

dapat memanfaatkan informasi mengenai bantuan pupuk dari pemerintah untuk mendapatkan 
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pupuk bersubsidi; orangtua siswa memanfaatkan informasi mengenai program beasiswa 

untuk memperoleh beasiswa bagi anaknya.  

 

1.2. Program Logic 

Kami memahami bahwa impak yang diharapkan dari Program ini adalah 

terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik terutama di sektor pendidikan, kesehatan 

dan infrastruktur.   

Impak ini akan terwujud, bila masyarakat dapat mengakses informasi publik dan 

menggunakannya sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan anggaran pelayanan publik; 

sebagai sarana untuk mengusulkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang lebih baik; 

dan bahan untuk memberikan masukan kepada badan publik mengenai kualitas pelayanan 

yang diterimanya. Pada sisi lain, badan publik sebagai penyedia melakukan pengelolaan dan 

pelayanan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan 

menerima masukan itu untuk perbaikan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.  

Kami juga memahami bahwa Program hendak berkontribusi pada impak tersebut 

melalui outcome yaitu masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap transparansi 

informasi, khususnya yang berkaitan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran 

pembangunan daerah.  

Dalam pemahaman kami, bila masyarakat dapat memiliki akses terhadap dokumen 

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, mereka dapat memberikan masukan 

terhadap rencana strategis program pembangunan yang terkait dengan pelayanan publik, 

terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sebaliknya, badan publik yang 

mendapatkan masukan dari masyarakat dapat menggunakan itu sebagai acuan dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 

maupun RKA (Rencana Kerja Anggaran) sehingga program pembangunan dan pelayanan 

publik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terwujud anggaran 

yang allocative efficiency dan operational performance. Anggaran yang allocative efficiency, 

kami pahami sebagai suatu rencana anggaran yang: (i) secara alokasi memenuhi kebutuhan 

sektor-sektor pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan dan infrastruktur); (ii) dan secara 

pembelanjaan anggaran tersebut dapat terbelanjakan secara efisien. Sedangkan anggaran yang 

operational performance kami pahami sebagai anggaran yang ekonomis, efektif dan efisien 

mendorong tercapainya hasil (performa) yang direncanakan. 

Hal ini dapat terjadi, terjadi bila ada pengawasan dari masyarakat, masyarakat 

mengetahui jumlah anggarannya  dan masyarakat juga mudah mengakses informasi tersebut.  

Kami memahami bahwa output yang wajib dihasilkan dalam Program ini mencakup 

tiga ranah, yaitu pada lembaga/badan publik, KIPD dan masyarakat. Secara keseluruhan 

output tersebut adalah: (1) PPID ditetapkan di 5 propinsi dan 20 kabupaten daerah AIPD, 

khususnya di SKPD Pendidikan, Kesehatan, Bappeda dan infrastruktur; (2) meningkatnya 

kecakapan badan publik di tingkat propinsi dan kabupaten dalam pengelolaan dan pelayanan 
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informasi; (3) terbangunnya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi yang menjamin 

terpenuhinya hak publik atas informasi; (4) terbentuknya KIPD di Propinsi NTT, Papua dan 

Papua Barat [sebelumnya telah terbentuk KIPD di Jawa Timur dan NTB]; (5) meningkatnya 

kecakapan komisioner dan staf pendukung KIPD di 5 propinsi daerah AIPD dalam 

menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, baik mediasi dan/atau ajudikasi; (6) terbangunnya 

sistem pengelolaan kelembagaan KIPD di 5 propinsi daerah AIPD; (7) terbangunnya jaringan 

masyarakat untuk advokasi informasi publik; (8) kemampuan masyarakat dalam melakukan 

akses informasi sebagai sarana untuk pemenuhan hak-hak dasar meningkat; (9) mekanisme 

dialog secara reguler antara masyarakat dan badan publik sebagai bagian dari umpan balik 

dari masyarakat atas pelayanan publik terbangun; dan (10) pemahaman masyarakat terhadap 

mekanisme pelayanan informasi dalam badan publik, dan penyelesaian sengketa di KIPD 

meningkat.  

Output-output di atas merefleksikan peran para aktor untuk menjamin terpenuhinya 

akses masyarakat terhadap informasi. Badan publik sebagai pengelola dan penyedia 

informasi harus memiliki pejabat/petugas khusus untuk itu (PPID); dan PPID memiliki 

keahlian untuk mengelola dan melayani informasi melalui sistem yang dibangun. Masyarakat 

sebagai pemohon dan pengguna informasi harus memahami hak-haknya; memiliki 

kemampuan untuk mengakses informasi dan memanfaatkan informasi itu sebagai sarana 

untuk memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan publik dan pengalokasian anggaran 

untuk pelayanan publik; membangun jaringan untuk memberikan daya dorong yang lebih 

besar dan melakukan proses sengketa informasi, bila pelayanan informasi yang diterima tidak 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks ini, KIPD berperan sebagai penyelesai 

sengketa antara badan publik dan masyarakat perlu dibentuk; memiliki keahlian 

menyelesaikan sengketa informasi dan memiliki sistem kelembagaan yang dapat menjamin 

terselenggaranya tugas-tugas utama KIPD.  

 Sebagai upaya untuk menilai kualitas pelayanan informasi publik dan jaminan 

terpenuhinya akses masyarakat terhadap informasi, perlu ditetapkan ukuran-ukuran tertentu, 

berupa indeks keterbukaan informasi publik. Indeks ini akan menjadi barometer bagi badan 

publik dalam menjamin terpenuhi hak-hak masyarakat terhadap informasi terutama yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, terhadap badan publik yang sudah melakukan 

upaya terbaik dalam menjamin akses informasi masyarakat dipandang perlu untuk diberikan 

apresiasi berupa penghargaan (award) yang dapat memicu badan-badan publik lain 

melakukan hal serupa.  

. 

1.3. Kegiatan-Kegiatan 

1.3.1. Aktivitas Terkait Langsung Output 

Berdasarkan TOR yang diberikan, kami memahami aktivitas-aktivitas yang terkait langsung 

dengan output adalah seperti tergambar berikut ini.: 

Lihat lampiran (Lampiran 01. Kegiatan Terkait Langsung Output) 
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1.3.2. Aktivitas Pendukung 

Menurut kami, untuk mendukung pencapaian tujuan program ini, perlu dilakukan beberapa 

kegiatan pendukung sebagai berikut: 

Lihat  lampiran  (Lampiran 02.  Kegiatan Pendukung) 

 

1.3. 3. Strategi Implementasi 

Kami memahami bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, strategi implementasi yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut (gambar 1 di bawah).  

 

 

Gambar 1. Strategi Implementasi Program 
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Sedangkan pendekatan khusus yang digunakan adalah pekerjaan dalam Program 

dibagi dalam tiga bagian, yaitu: 

1. Pekerjaan yang dilakukan langsung oleh tim pelaksana, antara lain penyusunan panduan 

program, kick off meeting, workshop tim pelaksana program, fasilitasi meeting, lobi, 

negosiasi dan pertemuan informal dengan stakeholder. 

2. Pekerjaan yang sifatnya memerlukan kompetensi khusus dan diselenggarakan secara 

serentak, dilakukan dengan menggunakan model paket pekerjaan yang dikerjakan oleh 

konsultan di tingkat propinsi dan kabupaten. 

3. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya generik seperti penyusunan modul pelatihan akan 

dilaksanakan oleh konsultan di tingkat nasional.  

Selain itu, strategi khusus yang dikembangkan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan 

penguatan masyarakat, bila di daerah tersebut hanya ada beberapa organisasi masyarakat 

(CSO) yang mungkin di tingkatkan kapasitasnya, maka akan dilakukan pengelompokan 

(clustering) dengan CSO di kabupaten terdekat.  

Melalui strategi-strategi tersebut di atas, kegiatan-kegiatan dalam Program dapat 

diselesaikan secara bersamaan untuk seluruh daerah kerja AIPD dan mencapai output yang 

telah ditetapkan.  

 

II. STRATEGI MEMASTIKAN PENCAPAIAN OUTPUT 

Kami memahami bahwa dalam mencapai output yang diharapkan dalam program ini 

terdapat berbagai tantangan, seperti jumlah daerah program yang relatif besar (25 daerah/5 

propinsi dan 20 kabupaten), terdapat perbedaan karakteristik dari masing-masing daerah 

program, lokasi daerah yang sulit dijangkau pada beberapa daerah program, serta kapasitas 

badan publik, KIPD dan masyarakat yang relatif lemah dalam memahami hak-haknya dalam 

pelayanan publik, termasuk mengakses informasi publik dan mengkonversi informasi yang 

diperoleh menjadi manfaat langsung yang dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan 

publik yang lebih baik. Mempertimbangkan hal tersebut, kami membuat strategi untuk 

memastikan pencapaian output sebagai berikut. 

 

2.1. Koordinasi Internal Tim 

Untuk memastikan terjadinya koordinasi internal tim yang kuat, maka strategi yang 

akan dilakukan oleh program ini adalah: 

1. Program ini akan membuat modul Panduan Umum bagi seluruh pelaksana program. 

Panduan Umum tersebut akan berisi standarisasi berbagai hal, seperti indikator atas 

output yang diharapkan, prosedur pelaksanaan kegiatan, prosedur pelaporan dan 

sebagainya. 
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2. Pada awal dari program ini akan dilakukan kick off meeting dengan tujuan mendorong 

penyamaan persepsi atas substansi program pada semua pelaksana program, penyusunan 

rencana kerja, dan mempercepat mobilisasi tim. Kick off Meeting diikuti oleh pelaksana 

program tingkat nasional dan koordinator propinsi.  

3. Setelah kick off meeting, mobilisasi Koordinator Propinsi dan rekrutmen tim propinsi dan 

kabupaten, maka dilakukan Workshop Pelaksana Program yang melibatkan tim propinsi 

dan kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksana program di lapangan 

memahami substansi program, prosedur kerja, koordinasi dan pencapaian output.  

4. Akan dikembangkan metode komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (telepon, email dan teleconference) untuk menunjang efektifitas koordinasi 

antar tim pelaksana program. Secara khusus, program akan memberi tunjangan modem 

bagi daerah yang sulit mendapat akses internet. 

 

2.2. Kualitas Substansi 

Untuk memastikan bahwa substansi yang diberikan oleh program sampai pada 

lembaga/badan publik, KIPD dan masyarakat sasaran program, maka strategi yang akan 

diambil adalah: 

1. Program ini akan membangun modul untuk setiap materi capacity building yang akan 

diberikan. Setiap pelatih/fasilitator yang direkrut untuk kegiatan-kegiatan capacity 

building diwajibkan mempelajari terlebih dahulu modul tersebut. 

2. Modul capacity building dibangun tidak bersifat one fit for all. Modul tersebut akan 

dibuat dengan memperhatikan kebutuhan dari peserta/daerah yang diantisipasi akan lebih 

mengalami kesulitan untuk memahami materi capacity building tersebut. 

3. Modul capacity building akan terdiri dari 2 modul. Yaitu modul dasar dan modul 

tambahan. Modul dasar akan mencakup pemahaman dasar dari peserta mengenai tema 

yang dilatihkan, sementara modul tambahan adalah berisi pendalaman dari materi dasar. 

Setiap kegiatan pelatihan akan disusun sedemikian rupa,  sehingga setelah modul dasar 

selesai diberikan, akan diberikan mengenai modul tambahan. Jika peserta hanya dapat 

menyelesaikan modul dasar, maka pelatihan dicukupkan sampai  pada level itu saja. 

Dengan demikian, peserta/ daerah yang lebih mengalami kesulitan dalam memahami 

materi ini, setidaknya telah mendapat pelatihan atas modul dasar. 

4. Fasilitator/pelatih yang dikirimkan ke daerah yang lebih sulit (seperti Papua dan Papua 

Barat) adalah pelatih/fasilitator telah memiliki pengalaman melatih/ memfasilitasi di 

daerah tersebut. Jika belum, maka akan dilakukan pertemuan orientasi terlebih dahulu 

oleh Tim Propinsi. 

5. Capacity building untuk daerah dengan peserta yang kemungkinan lebih sulit memahami 

materi, akan dilakukan dengan menggunakan tools atau metode yang lebih sederhana.  
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6. Kegiatan yang dilakukan selain untuk mencapai output yang telah ditetapkan juga 

dipastikan memiliki kaitan erat dengan upaya perbaikan pelayanan dan proses 

perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Karena itu, materi-materi yang 

dikembangkan akan difokuskan pada contoh-contoh dan praktik di pelayanan dasar, yaitu 

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.  

 

2.3. Penempatan SDM untuk Mendukung Pencapaian Output 

Untuk mendukung pencapaian output dari program ini, maka strategi dalam 

pembentukan dan penempatan tim adalah sebagai berikut: 

1. Pada level nasional, propinsi dan kabupaten akan dibentuk Tim Pelaksana Program 

dengan mengikuti kebutuhan untuk pencapaian output program. Karena itu pada setiap 

level, tim pelaksana harus memiliki: satu orang yang menguasai pelayanan informasi, 

bantuan teknis pada badan publik, khususnya PPID dan kaitan antara akses informasi 

dengan pelayanan publik dan proses perencanaan dan penganggaran publik; dan satu 

orang yang berpengalaman dan memiliki keahlian penguatan masyarakat dalam 

mengakses informasi publik dan memanfaatkan informasi itu untuk advokasi anggaran 

dan perbaikan pelayanan publik, serta satu orang yang menguasai proses pembentukan 

dan pengefektifan KIPD di level level nasional dan propinsi, sedangkan di kabupaten 

tidak perlu, karena tidak ada KIPD.  

2. Tim pada level propinsi dan kabupaten akan dipastikan membangun relasi (engagement) 

dengan stakeholder di daerah, yaitu pejabat pemerintah daerah  yaitu Sekretaris Daerah di 

tingkat propinsi dan kabupaten; badan-badan publik, khususnya PPID; DPRD,  media dan 

perguruan tinggi lokal; dan dengan komponen-komponen AIPD lain yang bekerja di 

daerah tersebut.  

3. Sejauh ini PATTIRO telah memiliki jaringan NGO di Jawa Timur, NTB, NTT dan Papua. 

Sedangkan AIPD telah membangun jaringan CSO di Papua Barat dan NTB. Melalui 

jaringan tersebut, implementasi kegiatan akan dilakukan. Program ini juga akan 

bersinergi dengan “Program Dukungan AIPD terhadap Penguatan Kapasitas dan 

Pendampingan CSO dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Penggunaan 

Anggaran Publik” yang juga dilaksanakan oleh PATTIRO. 

4. Program ini akan mengontrak (hire) short-term konsultan untuk menjadi trainer dalam 

kegiatan-kegiatan training dan fasilitator dalam kegiatan-kegiatan workshop di 25 daerah 

kerja AIPD. Selain itu program ini juga akan mengontrak penulis modul/bahan belajar. 

Melalui hal ini, diharapkan kegiatan dapat dilakukan serentak di seluruh daerah kerja 

AIPD. 

5. Untuk memastikan bahwa konsultan tersebut dapat bekerja di daerah kerja yang 

ditentukan, salah satu dari Tim Propinsi akan mendampingi konsultan tersebut.  
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2.4. Penyelenggaraan Kegiatan 

Untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terselenggara sesuai dengan jadwal, maka 

strategi yang akan diambil adalah: 

1. Proses pembuatan workplan detail dilakukan dengan melalui suatu penilaian (assesment) 

atas berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, seperti apakah PPID di 

badan-badan publik sudah ditetapkan, KIPD sudah terbentuk, dan kapasitas awal 

masyarakat mengenai isu keterbukaan informasi publik, serta faktor politis daerah, dan 

faktor teknis (transportasi, akomodasi, dll). Proses assesment tersebut dilakukan dengan 

workshop di tingkat propinsi yang melibatkan seluruh tim program. 

2. Koordinator propinsi yang direkrut adalah orang yang telah berpengalaman mengelola 

pertemuan-pertemuan yang melibatkan CSO dan perwakilan masyarakat, memahami 

regulasi terkait KIP, menguasai teknik fasilitasi, berpengalaman melakukan perjalanan 

(traveling) secara intensif dan memahami hal-hal teknis, seperti akomodasi, komunikasi, 

dan transportasi lokal. 

3. Koordinator tersebut akan dibantu oleh tim propinsi dan tim kabupaten yang harus 

menguasai peningkatan kapasitas badan publik, terutama PPID, proses pembentukan dan 

peningkatan kapasitas KIPD (kecuali tim kabupaten), kondisi masyarakat dan CSO 

daerah sekaligus memahami aspek-aspek teknis penyelenggaraan kegiatan tingkat daerah 

(transportasi, akomodasi, perijinan, dsb.).  

4. Pada awal program, Program Manager akan melakukan pembekalan bagi Koordinator 

Propinsi untuk menguasai kemampuan implementasi kegiatan. Begitu pula di setiap 

propinsi, Koordinator Propinsi akan melakukan pembekalan mengenai kemampuan 

implementasi kegiatan pada fasilitator-fasilitator kabupaten di propinsinya. 

 

2.5. Finansial 

Kami memahami bahwa sistem pembiayaan program ini adalah gabungan antara 

penggantian biaya dan pencapaian tahapan pokok (milestone) yang telah ditetapkan. 

Kapasitas finansial PATTIRO saat ini  memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-

kegiatan program dengan menggunakan sistem pembiayaan seperti itu. Saat ini PATTIRO 

mengelola dana sebesar Rp 61 miliar dan memiliki cadangan anggaran Rp 1,2 miliar untuk 

menjadi pembiayaan program di muka (advance). 
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III. STRUKTUR DAN KOMPETENSI TIM PELAKSANA 

3.1. Struktur Tim Pelaksana 

Posisi Nama 

Program Director Sad Dian Utomo 

Program Manager Budi Rahardjo 

Spesialis Badan Publik Muchammad Fahazza 

Spesialis KIPD Agus Salim  

Spesialis Penguatan Masyarakat Patchurrrahman 

Monitoring & Evaluation Officer Ahmad Rofik 

Training & Advocacy Specialist Wawanudin 

Finance Manager Dilah Utami 

Admin & Finance Officer Amin Sudarsono 

Koordinator Propinsi/Officer Penguatan Masyarakat Jawa Timur Joko Purwanto 

Koordinator Propinsi/Officer Penguatan Masyarakat NTB Hendriadi 

Koordinator Propinsi/Officer Penguatan Masyarakat NTT Agus Yahya 

Koordinator Propinsi/Officer Penguatan Masyarakat Papua Rusmawardi 

Koordinator Propinsi/Officer Penguatan Masyarakat Papua Barat Loury Da Costa 

Officer Badan Publik di Propinsi (5 orang) To be hired 

Officer  KIPD di Propinsi (5 orang) To be hired 

Administrasi Keuangan Propinsi (5 orang) To be hired 

Fasilitator Badan Publik di Kabupaten (20 orang) To be hired 

Fasilitator Penguatan Masyarakat  di  Kabupaten (20 orang) To be hired 
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Struktur Nasional 

 

 

 

 

Struktur Propinsi  

 

 

3.2. Cakupan Kerja Setiap Posisi 

Cakupan kerja (Scope of Work) dari setiap posisi dalam program dirinci sebagai berikut.  

Lihat lampiran (Lampiran 03. Deskripsi Jabatan) 
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3.3. Komposisi Tim Pelaksana 

Secara umum, tim yang diusulkan terdiri dari gabungan personil yang memiliki 

kapasitas kuat dalam manajemen program, asistensi badan publik,  fasilitasi KIPD dan 

penguatan masyarakat pada isu keterbukaan informasi publik, dan advokasi pelayanan publik. 

Program Director adalah personil yang kuat dalam manajemen proyek dan isu pelayanan 

publik, dan terlibat dalam inisiasi UU KIP. Program Manager memiliki pengalaman kuat 

dalam asistensi badan publik, inisiasi KIPD dan penguatan kapasitas masyarakat. Spesialis 

Badan Publik adalah fasilitator peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan ahli dalam 

pengganggaran dan advokasi pelayanan publik. Spesialis KIPD adalah konsultan 

pembentukan KIPD di Aceh dan pernah menjadi wakil ketua Tim Seleksi KIPD Banten. 

Spesialis Penguatan Masyarakat adalah praktisi yang berpengalaman dalam pengembangan 

model dan pembentukan community center dan fasilitasi jaringan organisasi masyarakat sipil 

dan berpengalaman mengorganisir masyarakat untuk mendorong perbaikan pelayanan dari 

pemerintah. Monitoring & Evaluation Officer adalah personil yang memiliki kemampuan 

riset, penulisan dan pengalaman melakukan evaluasi pada proyek donor. Selain itu juga 

diperkuat oleh Spesialis Training dan Advokasi yang memiliki kemampuan dan pengalaman 

dalam pelatihan serta advokasi anggaran dan perbaikan pelayanan publik.  

 

3.4. Strategi Perekrutan/Penambahan Personil 

Perekrutan/penambahan staf baru dalam program ini akan dilakukan untuk posisi 

trainer, administrasi dan keuangan, Tim Propinsi dan Tim Kabupaten. Perekrutan untuk 

posisi trainer dilakukan dengan mengeksplorasi trainer-trainer yang sudah menjadi jaringan 

kerja dari PATTIRO. Karena PATTIRO  telah berpengalaman bekerja dengan banyak trainer 

yang berkualitas baik dan kompeten dengan program ini. Perekrutan tenaga administrasi dan 

keuangan akan dilakukan secara terbuka melalui iklan di media sosial.  

Sedangkan perekrutan untuk Tim Propinsi dan Tim Kabupaten akan dilakukan 

berdasar jaringan kerja yang dimiliki PATTIRO selama ini, hasil pengamatan selama 

berinteraksi dengan CSO dan melalui rekrutmen terbuka dengan menggunakan kualifikasi 

teknis yang dipersyaratkan di tingkat propinsi dan kabupaten. Kriteria yang digunakan untuk 

perekrutan tersebut terutama adalah: memiliki jaringan kerja yang kuat di tingkat propinsi 

dan kabupaten, memiliki kapasitas untuk memahami materi keterbukaan informasi publik, 

perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik, serta mampu melakukan capacity building 

pada badan publik, KIPD dan masyarakat di daerahnya. 
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IV. STRATEGI KERJASAMA DENGAN JARINGAN MASYARAKAT SIPIL 

LOKAL 

Kami memahami bahwa kerjasama dengan jaringan CSO lokal penting dilakukan 

dalam implementasi program ini, dengan cara:  

1. Program ini akan bekerjasama dengan jaringan CSO yang telah ada atau membangun 

jaringan CSO baru di tingkat propinsi. Selanjutnya melalui jaringan ini implementasi 

program di tingkat propinsi dan kabupaten dilaksanakan. Dalam hal ini, untuk Propinsi 

NTB dan Propinsi Papua Barat, telah terbentuk jaringan CSO yang diinisiasi oleh AIPD.   

2. Selain itu PATTIRO akan bekerjasama dengan jaringan CSO yang terlibat dalam 

“Program Dukungan AIPD terhadap Penguatan Kapasitas dan Pendampingan CSO dalam 

Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Penggunaan Anggaran Publik” yang juga 

dilaksanakan oleh PATTIRO. 

3. Untuk beberapa kegiatan training/lokakarya, Program ini akan memanfaatkan jaringan 

CSO tersebut sebagai trainer/fasilitator. Hal ini dilakukan sejauh memenuhi kriteria 

kemampuan teknis untuk menjadi trainer/ fasilitator. 
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V. STRATEGI KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DI PAPUA DAN 

PAPUA BARAT 

Kami menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan khusus untuk pelaksanaan 

program bantuan teknis pada badan publik, pembentukan dan peningkatan kapasitas KIPD 

serta penguatan masyarakat di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Beberapa tantangan 

tersebut di antaranya adalah: sebaran wilayah yang sangat luas di kedua propinsi tersebut, 

kurang tersedianya infrastruktur telekomunikasi di beberapa kabupaten, sulitnya transportasi 

untuk menjangkau beberapa kabupaten, kapasitas badan publik, KIPD dan masyarakat sipil 

yang relatif lemah dalam memahami isu-isu keterbukaan informasi, anggaran dan pelayanan 

publik, dan adanya resiko politik terkait isu separatisme, ketidak-adilan, hak pribumi dan 

sebagainya. 

Tantangan sebaran wilayah, kondisi SDM dan konteks politik yang kami pahami 

terkait dengan pelaksanaan program di Papua dan Papua Barat adalah:  

1. Jarak antar daerah pelaksaanaan program di Papua (khususnya Kabupaten Pegunungan 

Bintang) dengan ibu kota propinsi Jayapura sangat berjauhan (kecuali Keerom), sehingga 

transportasi ke daerah-daerah tersebut sulit (hanya terdapat sedikit alternatif untuk 

mencapai daerah tersebut). Situasi yang sama terjadi juga di Papua Barat. Meskipun 

demikian, sebenarnya terdapat transportasi reguler (jalur darat maupun udara) untuk 

mencapai daerah-daerah tersebut. 

2. Koordinasi terhadap tim di beberapa kabupaten di Papua (khususnya Kabupaten 

Pegunungan Bintang dan Supior) mungkin mengalami hambatan karena kurangnya 

sarana telekomunikasi (internet). Namun dengan modem flash Telkomsel masih mampu 

mengakses internet, meskipun tidak stabil sinyalnya.  

3. Isu keterbukaan informasi publik relatif merupakan hal yang baru bagi badan-badan 

publik dan pegiat CSO di kedua propinsi tersebut, terutama bila dikaitkan dengan 

anggaran dan pelayanan publik. Meski masyarakat (termasuk pegiat CSO) sudah mampu 

melakukan akses informasi, namun bagaimana memanfaatkan informasi tersebut dalam 

kerangka advokasi anggaran dan perbaikan pelayanan publik merupakan tantangan 

tersendiri. Selain itu, dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa kapasitas rata-rata 

pegiat CSO di kedua tersebut dalam penyerapan materi relatif tidak secepat CSO-CSO di 

propinsi lain. Sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan peningkatan 

kapasitas di kedua propinsi tersebut. 

4. Konteks politik yang dihadapi dalam pelaksanaan program di kedua propinsi tersebut 

terutama adalah berkembangnya isu Papua Merdeka (khususnya di propinsi Papua), isu 

penduduk asli dan pendatang, isu hak masyarakat adat dan isu dampak ekstraksi minyak 

bumi dan pertambangan (khususnya di Papua Barat). Isu-isu tersebut akan dikelola 

sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan maupun delivery substansi program. 
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Selain tantangan itu, kami juga melihat beberapa situasi yang menjadi modal pendukung 

keberhasilan program, yaitu:   

1. Peran gereja dan tokoh agama sangat berpengaruh terhadap pejabat pemerintah daerah, 

warga masyarakat dan CSO-CSO lokal yang bekerja di Papua dan Papua Barat. Peran 

tersebut terlihat misalnya dalam bentuk adanya konsultasi antar CSO-CSO dengan para 

tokoh agama ketika mereka hendak menyelenggarakan kegiatan dan pejabat daerah 

dengan tokoh agama dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat. Dalam kasus 

konflik politik atau konflik adat seringkali gereja juga dapat memainkan peran sebagai 

mediator, karena kedua belah pihak percaya dengan peran gereja. Selain itu, banyak juga 

tokoh agama yang terlibat aktif sebagai panutan dalam kerja-kerja CSO. 

2. Gereja juga memiliki prasarana transportasi dan akomodasi di daerah-daerah pedalaman 

Papua dan Papua Barat. Gereja memiliki akses khusus ke pesawat milik keuskupan yang 

dapat digunakan untuk pegiat-pegiatnya masuk ke daerah pedalaman, di samping gereja 

juga memiliki akomodasi untuk penginapan dan penyelenggaraan acara di pedalaman. 

3. PATTIRO memiliki pengalaman bekerjasama secara intensif dengan Serikat Keadilan 

dan Perdamaian – Keutuhan Cipta (SKP-KC) Ordo Fransiskan, sebuah NGO yang berada 

di bawah gereja Katolik. SKP-KC banyak bekerja di pedalaman Papua dan memiliki 

jaringan dengan aktivis-aktivis NGO dan gereja-gereja di Jayapura, Keerom, Pegunungan 

Bintang, Merauke dan Biak yang merupakan daerah AIPD di Papua. Selain itu SKP-KC 

juga memiliki jaringan di Sorong dan Manokwari di Papua Barat. Dari kerjasama dengan 

SKP-KC ini PATTIRO memperoleh akses untuk berhubungan dengan tokoh-tokoh 

agama dan tokoh-tokoh adat di Papua dan Papua Barat. 

4. PATTIRO sedang menyelenggarakan “Program Dukungan AIPD terhadap Penguatan 

Kapasitas dan Pendampingan CSO dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan 

Penggunaan Anggaran Publik” yang akan menjadi program yang saling mendukung 

dengan program ini.  

5. Dalam pengalaman bekerja dengan NGO-NGO di Papua dan Papua Barat, kami sering 

mendapatkan bahwa mereka sebenarnya antusias dengan isu-isu good governance 

(termasuk transparansi informasi). Karena isu tersebut penting untuk mengawasi kinerja 

pemerintah daerah dan tidak terlalu rawan konflik (misalnya jika dibandingkan dengan 

isu HAM). Namun saat ini belum banyak institusi yang memperhatikan hal tersebut. 

6. Walaupun sebaran wilayah cukup luas untuk pelaksanaan program di kedua propinsi 

tersebut, namun sebenarnya terdapat transportasi reguler untuk menjangkau daerah-

daerah tersebut. Daerah yang paling sulit terjangkau adalah Kabupaten Pegunungan 

Bintang, namun masih terdapat transportasi udara komersial ke kabupaten tersebut. Selain 

itu, masih dimungkinkan untuk menggunakan pesawat milik Keuskupan Jayapura untuk 

menjangkau daerah-daerah pedalaman (khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang). 

SKP-KC, sebagai NGO yang didirikan oleh Keuskupan Jayapura, memiliki akses khusus 

untuk menggunakan pesawat tersebut. 
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Strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan di kedua propinsi itu: 

1. Membangun kerjasama dengan CSO yang berasal dari gereja untuk memperoleh 

kemudahan akses pada CSO-CSO lain dan untuk berhubungan dengan pejabat 

daerah/badan publik di daerah di Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini di Papua yang 

dilakukan adalah memperkuat kerjasama dengan SKP-KC yang mempunyai pengaruh 

luas di Papua. 

2. Membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh lokal, khususnya dengan tokoh dari gereja, 

untuk memudahkan penerimaan pejabat badan publik, KIPD dan CSO serta stakeholder 

lain terhadap program. Bentuk relasi yang dibangun tidak sebatas relasi formal saja, 

namun juga dalam bentuk melibatkan tokoh-tokoh gereja tersebut dalam kegiatan. Hal ini 

merupakan strategi untuk menghadapi resistensi yang muncul akibat konteks politik yang 

berkembang (seperti munculnya isu Papua Merdeka). 

3. Membangun komunikasi dengan tim AIPD yang telah ada di kedua propinsi tersebut 

untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Khusus untuk Papua Barat, membangun 

kerjasama dengan jaringan CSO yang telah dibentuk oleh AIPD. 

4. Memastikan jadwal kegiatan di kabupaten (khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang 

yang transportasinya paling sulit) sesegera mungkin sekaligus menyiapkan contingency 

plan untuk memastikan akses terhadap sarana transportasi. 

5. Dalam melakukan peningkatan kapasitas, strategi yang digunakan adalah: 

a) Intensitas dan beban pelatihan yang diberikan untuk PPID dan CSO di Papua dan 

Papua Barat didesain lebih ringan dibanding PPID dan CSO-CSO di propinsi lain. 

b) Target yang ditetapkan untuk PPID dan CSO di Papua dan Papua Barat adalah cukup 

pada penguasaan materi wajib/dasar saja. Jika masih ada kesempatan, maka baru 

dilatihkan materi tambahan. 

c) Metoda training/fasilitasi yang akan digunakan adalah metode dengan pendekatan 

populer yang mudah dipahami oleh peserta yang awam terhadap 

transparansi/keterbukaan informasi.  

d) Dalam setiap proses peningkatan kapasitas, digunakan isu-isu lokal (hak masyarakat 

adat atas informasi publik) dan isu-isu organisasional yang mereka alami (seperti 

sistem keuangan di organisasi, pola pengambilan keputusan) sebagai bahan diskusi 

atau contoh-contoh pembahasan dalam materi akses dan pelayanan informasi, agar 

terjadi familiarisasi atas isu keterbukaan informasi publik di peserta.  
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VI. KERANGKA DAN STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI 

 

6.1. Strategi Monitoring dan Evaluasi  

Strategi monitoring dan evaluasi yang akan digunakan PATTIRO dalam program ini 

adalah: 

1. Personil kunci dari program ini adalah Program Director, Program Manager, Spesialis 

Badan Publik, Spesialis KIPD dan Spesialis Penguatan Masyarakat. Kelima orang 

tersebut bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi (internal) selama pelaksanaan 

program. Ditambah dengan Spesialis Training dan Advokasi yang bertanggungjawab 

untuk memonitor pelaksanaan dan hasil-hasil dari pelatihan dan advokasi yang dilakukan. 

2. Selain itu program juga menunjuk officer khusus untuk menangani monitoring dan 

evaluasi yang berperan menyusun kerangka monitoring dan evaluasi, melaksanakan 

monitoring dan evaluasi bersama tim pelaksana program lainnya, menyusun laporan dan 

rekomendasi untuk perbaikan kinerja program terutama dalam mencapai output, 

berkontribusi pada outcome dan kontribusi pada dampak yang diharapkan.  

3. Monitoring dan evaluasi dalam program ini akan dilakukan dengan cara kunjungan 

langsung ke lapangan, komunikasi jarak jauh (menggunakan email, teleconference, 

telepon) dan mekanisme pelaporan periodik. Kunjungan langsung monitoring dan 

evaluasi (internal) akan dilaksanakan selama 5 kali selama Program (catatan: kunjungan 

ini dianggap berbeda dengan kunjungan-kunjungan lain terkait aktivitas program). 

Kunjungan monitoring akan diintensifkan terutama di daerah-daerah yang perlu perhatian 

khusus. 

4. Program akan melakukan evaluasi pada akhir program yang mengukur: (1) pencapaian 

output; (2) pencapaian outcome; (3) impak yang dihasilkan; dan (4) lesson-learned.  

 

6.2. Kerangka Evaluasi dan Monitoring 

 

Lihat lampiran (Lampiran 04. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi) 

 

VII. STRATEGI PENGUMPULAN DATA 

7.1. Data Baseline  

Kami memahami bahwa data baseline yang dimaksud dalam program ini adalah data yang 

berkaitan dengan kondisi umum implementasi keterbukaan informasi publik yang 

diselenggarakan oleh Badan Publik sebelum menerima intervensi capacity building dari 

program di setiap kabupaten dan propinsi daerah AIPD. Data yang dihasilkan dalam baseline 

ini meliputi gambaran pelayanan informasi (supply side) khususnya di sektor pendidikan, 

kesehatan dan infrastruktur dan penerima layanan informasi (demand side). Strategi 
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pengumpulan baseline data adalah dengan menggunakan kegiatan baseline survey oleh 

service provider yang terpilih. 

7.2. End Line Data 

Kami memahami bahwa data endline yang dimaksud dalam program ini adalah data 

mengenai gambaran pelayanan informasi (supply side) dan penerima layanan informasi 

(demand side) di daerah program AIPD dalam isu-isu yang disebutkan di atas setelah mereka 

menerima intervensi program.. Endline data ini akan dijadikan informasi pasca-intervensi 

program untuk dibandingkan dengan baseline data sebelum intervensi program. Dalam 

pelaksanaan pengumpulan data endline survey sama dengan yang digunakan dalam baseline 

survey, yaitu oleh service provider terpilih. Dalam hal ini service provider akan melakukan 

pengambilan data untuk melihat situasi pelayanan dan saluran informasi publik di tingkat 

kabupaten dan propinsi di akhir program dan dibandingkan dengan hasil baseline survey. 

 

VIII. MITIGASI RESIKO 

Resiko yang diantisipasi adalah: (i) adanya kemungkinan CSO-CSO di wilayah program sulit 

untuk memahami isu dan tools keterbukaan informasi publik yang diberikan; (ii) adanya 

kemungkinan resistensi dari pemerintah daerah setempat; (iii) adanya daerah-daerah yang 

sulit terjangkau sehingga mungkin ada kelambatan delivery program dan (iv) adanya 

kemungkinan muncul isu-isu sosial politik yang bertabrakan dengan isu keterbukaan 

informasi publik, perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik. Untuk mengatasi resiko 

tersebut pendekatan yang dikembangkan adalah memastikan tim pelaksana yang dipilih tepat 

untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, menjalin komunikasi dengan stakeholder (terutama 

pemerintah daerah) secara lebih baik dan mengembangkan metode pengemasan isu, sehingga 

terjadi sinergi antara isu yang dibawa program dengan isu lokal yang berkembang.  

 

IX.  WORKPLAN, MILESTONE DAN ANGGARAN 

Terlampir (Lampiran 05. Workplan dan Milestone dan Lampiran 06. Anggaran Program) 

 

X. RENCANA STAFFING 

Terlampir (Lampiran 07. Rekrutmen Staf dan Mobilisasi) 
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XI. RENCANA PROCUREMENT 

Berdasarkan Workplan, pengadaan jasa Service provider akan dilakukan terhadap pekerjaan-

pekerjaan berikut: 

 

No Jenis Pekerjaan Rencana Waktu 

BADAN PUBLIK 

1.  Sosialisasi peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik 

di tingkat Propinsi 

Agustus 2012 

2.  Sosialisasi peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik 

di tingkat Kabupaten 

September 2012 

3.  Asistensi untuk mendukung adanya penunjukan PPID 

melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati) 

dan kolaborasi dengan resource center 

Oktober 2012 

4.  Dukungan pengadaan sarana dan prasarana penunjang bagi 

PPID (Propinsi dan Kabupaten) 

April 2013 

5.  Penyusunan modul Pelatihan Oktober 2012 

6.  Lokakarya dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas PPID 

(Propinsi) 

Oktober 2012 

7.  Lokakarya dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas PPID 

(Kabupaten) 

September 2012 

8.  Paket Studi banding PPID ke Propinsi lain Pebruari 2014 

9.  Paket pendampingan Forum belajar PPID Januari 2013 

10.  Paket diskusi terbitnya regulasi daerah September 2012 

11.  Penyusunan SOP  sistem kerja PPID dan pelayanan 

informasi untuk badan publik. 

November 2012 

12.  Penyusunan Panduan Klasifikasi Informasi Publik Januari 2013 

13.  Paket diskusi sosialisasi mekanisme pelayanan informasi Nopember 2012 

14.  Paket TA pendampingan untuk menjalankan sistem kerja 

PPID dan pelayanan informasi ( Provinsi dan Kabupaten) 

September 2012 

15.  Sosialisasi mekanisme pelayanan informasi badan publik 

melalui PPID kepada masyarakat 

Desember 2012 

16.  Indeks Keterbukaan Informasi Publik Desember 2013 

17.  Ekspose Indeks Keterbukaan Informasi Publik Juni 2014 

18.  Award Keterbukaan Informasi Publik Agustus 2014 

KOMISI INFORMASI 

19.  Sosialisasi peraturan KIP, terutama pembentukan dan 

kelembagaan KIPD propinsi 

September 2012 

20.  Asistensi untuk pembentukan Panitia Seleksi dan proses 

seleksi calon komisioner KIPD propinsi 

September 2012 

21.  Dukungan untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor 

KIPD propinsi 

November 2012 

22.  Pendampingan untuk penyusunan Program Kerja dan 

pelaksanaan program kerja  

Oktober 2012 

23.  Paket Studi Banding Januari 2013 

24.  Penyusunan modul pelatihan tentang  penyelesaian September 2012 dan 
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Seluruh proses pengadaan barang dan jasa tersebut akan dilakukan menurut mekanisme yang 

sesuai dengan SOP PATTIRO dalam pengadaan barang dan jasa (terlampir) dan panduan 

procurement yang digunakan dalam program AIPD. 

 

 

 

 

sengketa informasi Pebruari 2013 

25.  Peningkatan kapasitas  komisioner KIPD November 2012 dan Jan 

2013 

26.  Penyusunan SOP tentang sistem pengelolaan kelembagaan 

KIPD 

Oktober 2012 

27.  Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa  Pebruari 2013 

28.  Asistensi implentasi SOP sistem pengelolaan kelembagaan 

KIPD  

Januari 2013 

PENGUATAN MASYARAKAT 

29.  Workshop membangun Jaringan Masyarakat Sipil (CSO) November 2012 

30.  Sosialisasi  pendalaman substansi KIP (Diskusi serial) Desember 2012 

31.  Fasilitasi Pembentukan Community Center  Januari 2013 

32.  Penyusunan modul pelatihan untuk peningkatan kapasitas 

masyarakat sipil dalam mengakses informasi publik dari 

badan publik 

September 2012 

33.  Pelatihan masyarakat sipil untuk mengakses informasi dari 

badan publik 

Maret 2013 

34.  Asistensi CC dalam mengimplementasikan rencana kerja  Pebruari 2013 

35.  Pelatihan Peningkatan Kapasitas CC untuk pemenuhan 

Hak-hak dasar  

Juni 2013 

36.  Dokumentasi praktek keberhasilan masyarakat dalam 

mengakses informasi pelayanan publik (Buku) 

April 2013 

37.  Jambore Aktor Keterbukaan Informasi Publik Maret 2013 

38.  Paket Pendampingan masyarakat untuk melobi badan 

publik agar lebih terbuka dalam memberikan informasi  

Maret 2013 

39.  Memfasilitasi dialog antara masyarakat dan badan publik  Juli 2013 

40.  Pengadaan sarana teknologi informasi bagi community 

center. 

Agustus 2013 

KEGIATAN PENDUKUNG 

41.  Baseline Survey Juli 2012 

42.  Endline Survey Oktober 2014 

43.  Lokakarya Pelaksana Program September 2012 

44.  Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program  Oktober 2012 

45.  Monitoring dan Evaluasi Program, kunjungan ke 5 propinsi 

(5 kali) 

Desember 2012 

46.  Paket Terjemahan Laporan dan Dokumen  Oktober 2012 
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XII. RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 

Sesuai dengan workplan, peningkatan kapasitas dalam program ini ditujukan untuk PPID di 

Propinsi dan Kabupaten, KIPD di tingkat propinsi, jaringan masyarakat sipil di kabupaten 

lokasi program dan pelaksana program.  Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas ini sebagai 

berikut: 

No Training dan Workshop Tujuan Waktu 

    

1 Asistensi penyusunan 

SOP PPID 

Dilakukan untuk memperkaya substansi 

panduan penyusunan SOP dan 

melengkapinya dengan contoh-contoh. 

Pekerjaan yang dilakukan adalah, diskusi 

ahli, penyusunan panduan, ujicoba 

panduan di badan publik. 

November 2012 

– September 

2013 

2 Pelatihan PPID 

ditingkat provinsi dan 

kabupaten 

Kegiatan ini di lakukan untuk 

meningkatkan kecakapan PPID Provinsi 

dan Kabupaten  dalam melakukan 

pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik. 

 

Pebruari 2013- 

September 2013 

3 Asistensi penyusunan 

daftar informasi publik 

(DIP) dan klasifikasi 

informasi 

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk 

peningkatan kesadaran dan kecakapan 

badan publik dalam mengklasifikasi 

informasi serta memudahkan PPID dan 

atasan PPID dalam menjalankan tugasnya 

khususnya dalam klasifikasi informasi 

publik 

November 2012 

– Januari 2014 

4 Pelatihan sengketa 

informasi 

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk 

peningkatan kemampuan  komisioner dan 

panitera KIPD dalam menjalankan 

tupoksinya untuk menyelesaikan 

sengketa informasi. 

April 2014 

5 Asistensi untuk 

penyusunan Program 

Kerja dan 

pelaksanaannya bagi 

KIPD propinsi 

Dilakukan untuk membantu komisioner 

terpilih agar memiliki rencana strategis 

dan program kerja yang jelas dan terarah 

Oktober 2012-

Februari 2014 

6 Pelatihan mengakses 

dan memanfaatkan 

informasi publik 

Pelatihan ini berisi tata cara dan tips bagi 

masyarakat untuk mengakses informasi 

dari badan publik dan memanfaatkan 

informasi publik untuk mendapatkan 

pelayanan publik yang lebih baik dari 

pemerintah. 

Oktober 2013 

7 Pelatihan penguatan 

kapasitas masyarakat 

untuk peningkatan 

pemenuhan hak-hak 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan 

kemampuan bagi masyarakat dalam hal 

pemanfaatan ICT, peningkatan 

kemampuan menganalisa anggaran, 

Desember 2013  
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dasar  

 

kemampuan advokasi perbaikan 

pelayanan publik dan peningkatan 

kemampuan analisa anggaran pelayanan 

publik. 

8 Peningkatan kapasitas 

pelaksana proyek 

Kegiatan ini dilakukan untuk 

meningkatkan sumber daya pelaksana 

proyek guna optimalisasi capaian out put 

proyek. Kegiatan ini dilakukan dalam 

bentuk pelatihan manajemen proyek, 

manajemen keuangan dan lain-lain 

September 2012 

dan maret 2014 

 

 

 

 

 

 


