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Adanya sumber pendapatan baru sebagai implikasi dari otonomi khusus-istimewa
bagi Provinsi Aceh, Papua dan DIY, dengan nilai yang besar,  berpotensi untuk
disalahgunakan. Hal tersebut terbukti dari ditetapkannya gubernur Aceh, rwandi
Yusuf, sebagai tersangka kasus korupsi dana otonomi khusus Provinsi Aceh.
Perlu ada upaya preventif agar dana otsus dan keistimewaan tidak disalahgunakan,
apalagi dikorupsi.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tindak koruptif dalam
penggunuaan dana otsus dan keistimewaan ialah dengan keterbukaan informasi.
Keterbukaan informasi dapat membuka akses warga untuk memantau secara
langsung terhadap penggunaan anggaran daerah, termasuk anggaran otsus dan
keistimewaan. 

Mendapatkan informasi tentang data alokasi dan realisasi dana otsus-keistimewaan
di provinsi Aceh, Papua dan DIY.
Memotret implementasi keterbukaan informasi public anggaran dana otsus-
keistimewaan di provinsi aceh, papua dan DIY.

Latar Belakang

Tujuan
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Sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk
meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik,
khususnya informasi anggaran otonomi khusus-
keistimewaan.

Manfaat

Penelitian ini akan fokus menggali bagaimana
implementasi keterbukaan informasi publik,
khususnya informasi anggaran daerah
dipublikasikan?

Rumusan Masalah
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Assessment Area Proactive Disclosure 

Assessment Area Institutional Measures

Assessment Area Processing of Requests

Pengungkapan Proaktif adalah penerbitan informasi oleh otoritas publik tanpa didahului
permohonan. Jenis pengungkapan ini memungkinkan banyak orang untuk mengakses
informasi dari pemerintah. 

Area penilaian ini melihat langkah-langkah kelembagaan yang telah diterapkan dalam
rangka mendukung implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik. Area ini
terdiri atas dua bagian. Bagian pertama difokuskan kepada kerangka umum implementasi
—yaitu menilai tindakan pemerintah pusat dan hanya perlu dilakukan sekali untuk setiap
negara. Yang kedua difokuskan kepada langkah-langkah pejabat perorangan dan karena
itu, harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing pejabat yang dinilai. 

Area ini merupakan yang paling terbuka di antara ketiga pendekatan untuk mengukur
implementasi keterbukaan informasi publik. Peneliti memilih sendiri pertanyaan yang tidak
hanya menilai implementasi tetapi juga relevan terhadap pekerjaan mereka dan peran
mereka. 

Metode Pengumpulan Data



di Papua, kebijakan otonomi khusus diberikan sebagai implikasi atas ditetapkannya
undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
Pos penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya
setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 25
tahun, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta
pos dana tambahan infrastruktur dalam dangka pelaksanaan otonomi khusus yang
besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada
setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan
infrastruktur.
di Aceh, otonomi khusus diberikan sebagai impilasi dari Undang-undang nomor 18
tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan
penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan,
terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi
rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan
di DIY, kebijakan otonomi khusus diberikan melalui Undang-undang nomor 13 tahun
2012 tentang keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana
keistimewaan di Provinsi DIY dialokasikan berdasarkan 5 urusan keistimewaan, yaitu
Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil
gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata
ruang.

Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan otonomi khusus kepada 3 provinsi, yaitu
Papua, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Pada indikator proactif disclosure, Ada lima skala penilaian yang digunakan, yaitu PENUH
(100%), SEBAGIAN PENUH (75%), SEBAGIAN (50%), KURANG DARI SEBGAIAN (25%),
dan TIDAK SAMA SEKALI (0). Pada indikator ini ada beberapa kategori informasi yang
diakses, mulai dari profil lembaga, rencana strategis dan kebijakan, anggaran, pengadaan
barang dan jasa, informasi kegiatan/program, hingga mekanisme mengakses informasi
informasi publik.

Pada indikator ini, ketiga provinsi memiliki nilai keterbukaan yang baik. Provinsi DIY
mendapatkan nilai akhir 77. Kemudian provinsi Papua mendapatkan nilai akhir 81,35. 
 Sementara provinsi Aceh memiliki nilai akhir 79.

Proactive Disclosure
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Indikator insitutional measures menggunakan  tiga skala penilaian, yaitu PENUH (100%),
SEBAGIAN (50%), TIDAK (0). Pada indicator ini, provinsi DIY memiliki tingkat keterbukaan
yang sangat baik dengan nilai indikator mencapai 100. Sementara provinsi Papua memiliki
nilai lebih rendah yaitu 85,7. Meski demikian, secara kategori, provinsi papua pada
indikator tersebut masih dikategorikan terbuka.

Selanjutnya, provinsi Aceh dan DKI Jakarta, pada indikator institutional measures juga
mendapatkan tingkat keterbukaan yang baik. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua
sama-sama mendapatkan nilai 92,8.

Institutional Measures
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Sama halnya dengan indikator insitutional measures, pada indikator Processing Request
juga menggunakan  tiga skala penilaian, yaitu PENUH (100%), SEBAGIAN (50%), TIDAK
(0). 

Pada indikator processing of request atau uji akses permohonan informasi anggara ini,
ketiga daerah yang memiliki otonomi khusus-keistimewaan menunjukkan tingkat
keterbukaan yang rendah dengan skor 0 %. Skor tersebut merujuk terhadap tidak adanya
respon atau tanggapan terhadap permohonan informasi yang dikirimkan ke badan publik,
padahal informasi yang diajukan untuk diakses merupakan informasi publik menurut UU
keterbukaan informasi publik.

Processing Request
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Secara kelembagaan, ketiga daerah dengan otonomi khusus sudah cukup mendukung
iklim keterbukaan informasi publik, hal tersebut ditandai dengan adanya Pejabat
Pengelola Informasi Publik (PPID) beserta system informasi publik yang dikelola
melalui website PPID.
 Berdarkan pengkuruan pada 3 indikator keterbukaan informasi, indikator paling
rendah ialah pada pelayanan permohonan informasi publik. PPID yang menangani
secara kelembagaan otonomi khusus-keistimewaan tidak cukup responsif dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya.
Informasi tentang Anggaran otonomi khusus-keistimewaan belum dipublikasi sebagai
informasi publik berkala. Bahkan ketiga daerah dengan otonomi khusus-keistimewaan
memiliki kecenderungan menutup informasi anggaran tersebut. Hal tersebut terlihat
dari tidak direspon dan dipenuhinya permohonan informasi anggaran otonomi khusus.

Berdasarkan hasil analisis dan data yang terkumpul dari proses riset, kesimpulan dalam
riset tingkat keterbukaan informasi publik daerah dengan otonomi khusus-keistimewaan
ialah sebagai berikut

1.

2.

3.
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PPID Provinsi DIY, Papua dan Aceh agar mempublikasi informasi anggaran otonomi
khusus-keistimewaan secara berkala berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Komisi Informasi Daerah di Provinsi DIY, Papua dan Aceh, agar proaktif mendorong
implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya anggaran otonomi khusus-
keistimewaan bagi pemerintah daerah, terutama PPID pengampu.
Warga di provinsi DIY, Papua dan Aceh, agar turut mengawal implementasi
keterbukaan informasi publik, khususnya anggaran otonomi khusus-keistimewaan, dan
mengaksesnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-anggaran otonomi
khusus-keistimewaan.

Berdasarkan kesimpulan analisis, IDEA merekomendasikan kepada
1.

2.

3.


