
POLICYBRIEF
PELEMBAGAAN MONITORING DAN EVALUASI DALAM SIKLUS 

TATA KELOLA AIR BERSIH DI KABUPATEN BANTUL
MEMPERKUAT IKHTIAR OPEN CONTRACTING  – KONTRAK TERBUKA

CETAK TEBAL

3 Aspek pemenuhan inisiatif daerah yang 
berkelanjutan yakni Kelembagaan Para Pihak, 
Infrastruktur Kerja Kolaboratif, dan Regulasi 
yang memayungi operasionalisasi dari aksi 
daerah harus terus didorong dalam Tata Kelola 
Air Bersih di Kabupaten Bantul.

Siklus Penganggaran Layanan Publik Air 
Bersih yang dimulai dari tahap perancanaan - 
tahap pelaksanaan - tahap pelaporan di mana 
ada tahap monitoring dan evaluasi di dalamnya 
untuk mengukur kinerja tiap tahapan akan 
memenuhi prinsip Akuntabilitas Publik dengan 
3 aspek inisiatif daerah berkelanjutan ini.

Proses Monitoring dan Evaluasi yang 
merevitalisasi kelembagaan para pihak dengan 
afirmasi pelibatan kelompok perempuan dan 
difabel yang berelasi dengan air bersih seperti 
Dinas PUPKP, BBWS, Dinas Kesehatan, BPDAS, 
SPAM KARTAMANTUL, PDAM, PAMSIMAS, 
SPAMDES dan Forum Pelanggan serta 
membangun infrastruktur monitoring dan 
evaluasi yang terbuka bagi publik dengan 
ditopang oleh regulasi yang visioner 
memayungi inisiatif daerah ini.

Kinerja Ketersediaan, Akses, dan Distribusi 
disertai kebutuhan memotret Kinerja 
Pemenuhan Standart Air Bersih menjadi arena 
proses monitoring dan evaluasi Tata Kelola Air 
Bersih Kabupaten Bantul.

Kegiatan Open Contracting – Kontrak 
Terbuka pada pengadaan barang dan jasa 
menjadi bagian dalam mewujudkan 4 kinerja 
dalam Tata Kelola Air Bersih yang memenuhi 
Akuntabilitas Publik.

REKOMENDASI

Segera menerbitkan Peraturan Bupati 
yang mengatur Kelembagaan Forum 
Pelanggan Air Bersih Kabupaten Bantul di 
dalamnya terdapat kelompok perempuan 
dan difabel dalam partisipasinya terlibat 
aktif dalam siklus layanan Tata Kelola Air 
Bersih (Siklus Penganggaran Layanan 
Publik) untuk meningkatkan kinerja 
layanan air bersih di Kabupaten Bantul.

Kelembagaan Forum Pelanggan Air Bersih 
yang diatur dalam usulan Peraturan Bupati 
tersebut juga mengatur pembiayaan 
aktivitasnya mewujudkan Tata Kelola Air 
Bersih yang semakin baik dalam APBD dan 
APB Desa

Terbangunnya infrastruktur monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan oleh forum 
pelanggan dalam segenap tahap siklus 
penganggaran tata kelola air bersih 
Kabupaten Bantul yang memperkuat 
inisiatif Open Contracting.



LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Pengadaan Barang di PDAM Bantul belum 
melibatkan peran serta publik sementara 
PAMSIMAS sudah melibatkan warga 
pemanfaat.

Peraturan Bupati No 130 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul belum 
secara jelas mengatur keterlibatan publik dalam 
proses pengadaan barang di pemerintah. Belajar 
dari praktek baik yang sudah dilakukan oleh 
PAMSIMAS dalam pelibatan warga pemanfaat, 
PDAM yang selama ini melakukan penunjukan 
langsung dapat mereplikasi inisiatif PAMSIMAS 
dalam pengadaan barang dengan pelibatan 
warga pemanfaat untuk berkontribusi 
mendorong peningkatan kinerja pengadaan 
barang PDAM, Inisiatif ini apabila PDAM mampu 
melaksanakannya maka kinerja Tata Kelola Air 
Bersih pada porsi PDAM juga akan memenuhi 
prinsip Akuntabilitas Publik dalam 
penyelenggaraan layanan publik.

Peraturan Bupati Bantul Nomor  79 Tahun 
2018 Sinergitas Penyediaan Air Bersih Dengan 
Rencana Induk Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Bersih belum mengatur pelibatan 
forum pelanggan dalam penyediaan air bersih. 
Pelibatan Forum Pelanggan akan berkontribusi 
pada daerah dalam peningkatan kinerja Tata 
Kelola Air Bersih di Kabupaten Bantul.

Belum terbangun mekanisme kontrak terbuka 
yang bisa dievaluasi oleh forum pelanggan dan 
publik

Kelembagaan Forum Pemanfaat atau 
Pelanggan dalam partisipasinya 
mengembangkan inisiatif Kontrak Terbuka 
pengadaan barang PDAM sangat strategis dalam 
meningkatkan Akuntabilitas Publik Tata Kelola 
Air Bersih.

Membangun kanal partisipasi forum 
pelanggan dan akses publik pada proses  kontrak 
terbuka pengadaan barang dan jasa 
PDAM/Pansimas di Kabupaten Bantul adalah 
kebutuhan untuk memenuhi prinsip 
Akuntabilitas Publik.

LATAR BELAKANG

Tantangan Kabupaten Bantul untuk 
memenuhi target Akses Universal 100% 
seperti yang tercantum dalam dokumen 
sinergitas Penyediaan Air Bersih Kabupaten 
Bantul tahun 2019-2023 dan  sekaligus juga 
menjadi salah satu sasaran pokok 
pembangunan nasional dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2015-2019 ini membutuhkan 
sebuah inisiatif daerah yang komprehensif 
bukan hanya memperkuat keterlibatan para 
pihak yang terkait dengan air bersih namun 
juga harus melahirkan aksi yang merujuk pada 
desain rencana aksi  tata kelola air bersih yang 
berkelanjutan.

Dari data kondisi eksisting, masih terdapat 
13,36% cakupan layanan air bersih yang harus 
dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul 
dengan kebutuhan yakni perlu dikaji kembali 
dari sisi standar prasyarat air bersih. 
Sedangkan untuk merawat infrastruktur Bukan 
Jaringan Perpipaan (BJP)  sebesar 81,55%. 
Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 14,55% 
dengan jumlah Sambungan Rumah 41.892 
terdiri dari Jaringan Perpipaan PDAM dan Non 
PDAM atau Sistem Pengelolaan Air Bersih 
Desa ini kesemuanya membutuhkan capaian 
kinerja layanan publik yang transparan dan 
akuntabel.

Catatan-catatan menarik lainnya seperti 
hasil laporan keuangan dari auditor 
independen untuk tahun audit 2018 PDAM 
dinyatakan WAJAR dan hasil penilaian atas 
kinerja PDAM untuk tahun 2018 adalah 3,64 
dengan kategori sehat  setidaknya menjadi 
modal kinerja yang cukup membanggakan 
meski belum mencatat potret keterlibatan 
publik dalam proses monitoring dan evaluasi 
atas layanannya.

Insiatif Open Contracting yang sudah 
dimulai dengan berpayung hukum Perpres 
No.16 tahun 2018 terdapat pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik 
dapat dimulai untuk mewujudkan Tata Kelola 
Air Bersih Kabupaten Bantul yang lebih baik

TELAAH KRITIS



MONITORING DAN EVALUASI

Hakekat dari Monitoring dan Evaluasi 
adalah memaksimalkan produktivitas dari 
sebuah proses. Proses Layanan Publik Tata 
Kelola Air Bersih ini membutuhkan aktivitas 
monitoring dan Evaluasi untuk meningkatkan 
produktivitas di proses perencanaan, 
Implementasi, Pelaporan, dan Proses Evaluasi 
yang nantinya siklus akan berputar ke awal lagi 
di proses perencanaan dan seterusnya.

Subjek dari aktivitas Monitoring dan Evaluasi 
adalah keseluruhan stakeholder yang terkait 
dengan air bersih. Forum Pelanggan Air Bersih 
Kabupaten Bantul Tirta Wening adalah salah 
satu stakeholder di dalamnya yang beberapa 
personilnya memiliki modal kapasitas 
pembelajaran tools monitoring dan evaluasi. 
Terdapat 4 elemen yang menjadi tools 
Monitoring dan Evaluasi yakni : 

Akses: Seberapa terukur publik dapat 
mengakses detil informasi dari tiap 
tahapan siklus penganggaran layanan

Manfaat: Seberapa terukur manfaat dari 
tiap tahapan siklus penganggaran 
layanan dapat dimanfaatkan oleh publik

Kontrol: Seberapa terukur kontrol publik 
dari tiap tahapan siklus penganggaran 
layanan

Partisipasi: Seberapa tinggi tingkat 
partisipasi publik dari tiap tahapan siklus 
penganggaran layanan
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7 Tahapan yakni Desain, Peta, Bangun, 
Publikasi, Gunakan, Pembelajaran, dan Tunjukan 
adalah tahapan Open Contracting – Kontrak 
Terbuka yang harus dipenuhi oleh stakeholder 
Tata Kelola Air Bersih Kabupaten Bantul untuk 
meningkatkan kinerja layanan. 

Pengembangan regulasi daerah yang 
memayungi segenap tahapan ini diperlukan 
untuk semakin memenuhi prinsip Transparasi 
dan Akuntabilitas Layanan Publik Tata Kelola Air 
Bersih Kabupaten Bantul

TAHAPAN OPEN CONTRACTING
- KONTRAK TERBUKA 

Tools Monitoring dan Evaluasi ini dipakai untuk 
mengukur kinerja 4 tahapan siklus penganggaran 
yakni Tahapan Perencanaan, Tahapan 
Implementasi, Tahapan Pelaporan, dan Tahapan 
Evaluasi.

Inisiatif Open Contracting-Kontrak Terbuka 
sebagai bagian dari Pelaksanaan Pengadaan Barang 
dan Jasa dari Tata Kelola Air Bersih memberikan 
kontribusi yang kuat pada proses monitoring dan 
evaluasi kinerja Tata Kelola Air Bersih
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Hal-hal yang telah dicapai
silahkan bagikan ceritanya
ke pihak lainnya

Semua pihak akan
belajar dan kembangkan
yang sudah dicapai

Gunakan segenap informasi
sebagai pembeda dari
kebiasaan yang ada

Bangun data OCSD pertama
melibatkan sistem yang ada
dan bangun alat baru untuk
ekstrak, pengumpulan, dan
transformasi data dan
dokumen

Sesuaikan data dan
dokumen dengan data
standar Open Contracting 

DESAIN PETA BANGUN
1 32

Identifikasi hal-hal
penting yang dibutuhkan
dalam Open Contracting

PEMBELAJARAN GUNAKAN
5

TUNJUKAN
7 6

Publikasi data OCSD dan
dokumen layaknya data
terbuka sesuai regulasi

PUBLIKASI
4

MODEL STANDAR DATA OPEN CONTRACTING - KONTRAK TERBUKA

PERENCANAAN TENDER
PENGUMUMAN

PEMENANG
KONTRAK PELAKSANAAN

REKAM JEJAK KONTRAK

Data Standar yang dikelola dalam aktifitas Open Contracting – Kontrak Terbuka adalah 
keseluruhan data yang terekam dalam rangkaian aktivitas kontrak terbuka yang diawali dari simpul 
data perencanaan, data tender, data pengumuman pemenang, data kontrak, dan data pelaksanaan.

3 aspek pemenuhan inisiatif layanan publik yang berkelanjutan 
yakni  : Kelembagaan, Infrastruktur , dan Regulasi secara periodik 
harus dipotret kondisi eksistingnya dengan melakukan monitoring 
dan evaluasi pada rangkaian tahapan siklus penganggaran layanan 
publik. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengukur 4 
elemen yakni Akses, Manfaat, Kontrol, dan Partisipasi akan semakin 
memperkuat 3 aspek mandat layanan publik yang berkelanjutan 
yang memenuhi Akuntabilitas Publik.

Tata Kelola Air Bersih di Kabupaten Bantul membutuhkan 
pengembangan regulasi yang mumpuni memayungi peningkatan 
kinerjanya. Kehadiran Forum Pelanggan atau Pemanfaat Tirta 
Wening dengan pengalamannya berjejaring dan melakukan 
pembelajaran monitoring dan evaluasi akan berkontribusi produktif 
dengan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam 
mewujudkan kinerja layanan pemenuhan air bersih sebagai hak 
dasar warga.

Inovasi Kabupaten Bantul terus dinanti publik dalam peningkatan 
kinerja Tata Kelola Air Bersih untuk menjawab tantangan kuantitas 
dan kualitas layanan sehingga Open Contracting – Kontrak Terbuka 
sebagai metode dari pengelolaan pengadaan barang dan jasa harus 
ditempuh untuk mewujudkan layanan publik yang prima.
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Rencana Strategis:
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desa, Kab/Kota, Provinsi serta Nasional dan 

global.
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organisasimasyarakat sipil yang baik

Web : http://perkumpulanidea.or.id/

Alamat: Jl. Tunjung No.10, 

Baciro, Kec. Gondokusuman, 

Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 55225

PROFIL

TAHAPAN 
OPEN CONTRACTING
- KONTRAK TERBUKA 


