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PENGANTAR



Penelitian kebijakan
Menangkap praktik baik dan tantangan implementasi Stranas PK	di	
tingkat daerah dalam satu tahun pelaksanaan

Mandat pasal 5 UNCAC
Negara-negara pihak perlu merancang strategi nasional anti-korupsi yang	
terintegrasi dan komprehensif

Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sipil
Korupsi berdampak langsung pada masyarakat,	namun ruang
partisipasi belum maksimal



METODOLOGI



• Fokus pada pemantauan saja, belum sampai evaluasi

•Memantau 4 sub-aksi dari 27 sub-aksi, yaitu

pembentukan UKPBJ, pelaksanaan OSS, implementasi

Kebijakan Satu Peta, dan percepatan Sistem Merit

• Dilakukan di 9 wilayah (provinsi dan kota): Kota Banda 

Aceh, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, 

Provinsi Nusa tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, 

Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi 

Utara

• Pemantauan dilakukan November 2019-Februari 2020

Cakupan



Pemerintah Daerah Kelompok Masyarakat

• UKBPJ	(Kepala dinas,	fungsional/pokja,	

peserta tender)
• LSM

• PTSP	(Kepala dinas,	pemohon izin) • Akademisi

• Badan Kepegawaian Daerah	(Kepala

dinas,	peserta seleksi)
• Asosiasi bisnis/pengusaha

• Inspektorat dan biro	organisasi
• Penerima manfaat/kelompok

dampingan

• BUMD • Media	massa dan aliansi jurnalis



RASIONAL METODE DESKRIPSI INDIKATOR

Apa standar yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kualitas

strategi?
Benchmarking

Metode ini digunakan untuk program 
yang fokus pada indikator-indikator. 

Biasanya dipakai oleh pembuat
kebijakan untuk mengidentifikasi

perbandingan kinerja antara program 
dan target. Benchmarking biasanya

mengadopsi standar-standar
internasional dalam penentuan target.

1. UNCAC pasal 5
2. Kuala Lumpur Statement

Sudahkah mekanisme
operasional mendukung

pencapaian tujuan program?

Evaluasi proses

Metode ini dilakukan guna memastikan
apakah proses-proses yang sudah

dijalankan (program implementation) 
sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan, serta apakah proses-
proses tersebut telah menghasilkan
perubahan atau output tertentu.

Target sub-aksi Stranas PK (PBJ, 
OSS, dan Sistem Merit)

Instrumen



Teknik Penggalian Informasi:
1.Informasi yang mengidentifikasi:

a.Kesenjangan hukum antara strategi nasional dan peraturan daerah

b.Aktor-aktor dan institusi kunci

c.Dimensi kondisi sosiologis dan budaya dalam pelaksanaan Aksi PK

d.Perubahan pasca pelaksanaan Aksi PK serta hubungan aksi dan upaya pencegahan

korupsi

e.Tantangan dan hambatan

2. Rekomendasi perbaikan perumusan dan pelaksanaan sub-aksi PK serta mekanisme 
pemantauan

3. Bentuk: diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam dengan 
Pemerintah Daerah dan CSO



DIMENSI INDIKATOR
Kelembagaan Independensi Komitmen	politik Kewenangan	 Dukungan	Pemerintah	Pusat	

dan	Sekretariat	Nasional	
Pencegahan	Korupsi

Dukungan	Pemerintah	
Daerah

Sumber	Daya	Manusia	
dan	Anggaran

Proporsi dan stabilitas
anggaran

Gaji dan insentif pegawai Seleksi	pegawai Perlindungan	pegawai Pelatihan	dan	
pendidikan	pegawai

Akuntabilitas Kepatuhan pelaporan
target	Stranas PK

Inklusivitas proses	perencanaan Mekanisme	kontrol	
internal	dan	eksternal

Mekanisme	evaluasi Mekanisme
penanganan hukum

Mitigasi Risiko Korupsi Kebijakan	anti-korupsi Responsivitas terhadap
permintaan informasi publik dan
pengaduan

Pengetahuan tentang
Strategi Nasional	
Pencegahan Korupsi

Kode etik dan sanksi hukum Peningkatan	kapasitas	
pegawai

Pelibatan masyarakat Partisipasi	kelompok	
masyarakat	sipil	dalam	
perumusan	rencana	
Aksi	Pencegahan	
Korupsi	Daerah

Partisipasi kelompok masyarakat
sipil dalam pelaksanaan rencana
Aksi Pencegahan Korupsi Daerah

Partisipasi kelompok
masyarakat sipil dalam
pengawasan dan
pelaporan realisasi
rencana Aksi
Pencegahan Korupsi
Daerah

Pengetahuan dan kapasitas
kelompok masyarakat sipil
dalam memantau proses	
perumusan,	pelaksanaan
dan evaluasi rencana Aksi
Pencegahan Korupsi Daerah

Pengetahuan dan
kapasitas kelompok
masyarakat sipil dalam
mengembangkan
mekanisme
pemantauan terhadap
kualitas partisipasi
masyarakat dalam Aksi
Pencegahan Korupsi
Daerah



TEMUAN



UNIT	KERJA	PEMBENTUKAN	BARANG	DAN	JASA

Wilayah Rerata Skor
Dimensi

Kelembagaan Sumber Daya Manusia &	
Anggaran

Akuntabilitas Mitigasi Risiko Korupsi Pelibatan Masyarakat

Banda	Aceh Kurang Memadai

Pontianak Kurang Memadai

Gorontalo Kurang Memadai

Yogyakarta Memadai

Provinsi Nusa	
Tenggara	Timur

Kurang memadai

Provinsi Kalimantan	
Timur

Kurang memadai

Provinsi Riau Memadai

Provinsi Jawa Timur Memadai

Provinsi Sulawesi	
Utara

Kurang memadai

Warna Keterangan

Sangat Memadai

Memadai

Kurang memadai

Tidak Memadai



• Hasil	pemantauan sub-aksi percepatan pembentukan UKPBJ	di	sembilan wilayah
menunjukkan berada dalam kategori KURANG	MEMADAI	sebagaimana yang	ditunjukkan
melalui tabel 7.	Dari	sembilan wilayah,	Kota	Banda	Aceh,	Kota	Pontianak,	Provinsi Nusa	
Tenggara	Timur,	Provinsi Kalimantan	Timur,	dan	Provinsi Sulawesi	Utara	dikategorikan
dalam kelompok kurang memadai,	sementara untuk Kota	Gorontalo,	Kota	Yogyakarta,	
Provinsi Riau	dan	Provinsi Jawa Timur	dikategorikan dalam kelompok memadai.

• UKPBJ	terutama di	wilayah dengan kategori memadai,	telah memiliki mekanisme kontrol
dan	mekanisme evaluasi baik secara internal	maupun eksternal.	UKBPJ	di	Provinsi Nusa	
Tenggara	Timur	misalnya,	sudah sampai pada	kategori center	of	excellence	dimana
menujukkan bahwa secara kelembagaan sudah memenuhi 9	kriteria unit	pengadaan
termasuk mekanisme evaluasi internal	yang	sudah terbangun.	Di	Provinsi Jawa Timur,	
secara ketat sudah diberlakukan mekanisme evaluasi dengan bekerjasama dengan tim
dari Inspektorat Pemerintah Daerah	serta tim dari Korsupgah KPK.



Temuan dan	Praktik baik

Temuan Utama
1. Mayoritas pengelola belum berstatus

pegawai fungsional
2. Minimnya dukungan dan	asistensi dari

Timnas PK
3. Risiko hukum besar,	sementara insentif kecil
4. Konsolidasi pengadaan belum berjalan

maksimal

Praktik Baik
1. Mengaktifkan daftar	hitam perusahaan
2. UKPBJ	terlibat sejak pembahasan Pokok

Pikiran (Pokir)	serta Kebijakan Umum
APBD	dan	Prioritas dan	Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS)

3. UKPBJ	didorong untuk membuat rencana
tindak pengendalian risiko

4. Menolak paket pengadaan berisiko tinggi
pada	fase perancangan RAPBD-Perubahan

5. UKPBJ	terlibat menjadi Tim	Anggaran
Pemerintah Daerah	(TAPD)

6. Menjalankan Audit	Kejujuran (Probity	
Audit)



PERCEPATAN	ONLINE	SINGLE	SUBMISSION	

Wilayah Rerata Skor

Dimensi

Kelembagaan Sumber Daya Manusia
&	Anggaran

Akuntabilitas Mitigasi Risiko Korupsi Pelibatan Masyarakat

Banda	Aceh Memadai

Pontianak Kurang Memadai

Gorntalo Kurang Memadai

Yogyakarta Memadai

Provinsi Nusa	
Tenggara	Timur

Kurang Memadai

Provinsi Kalimantan	
Timur

Memadai

Provinsi Riau Memadai

Provinsi Jawa Timur Memadai

Provinsi Sulawesi	
Utara

Kurang Memadai



• Hasil pemantauan proses pelaksanaan OSS di Sembilan wilayah menunjukkan berada dalam
kategori MEMADAI. Dari 9 wilayah, yang dipantau Kota Banda Aceh, Kota Yogyakarta, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi Riau dan Provinsi jawa Timur dalam kategori memadai. Sementara
kota Pontianak, Kota Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara dalam
kategori kurang memadai.

• Sejak dimulai pada tahun 2017, penerapan sistem perizinan satu pintu melalui sistem OSS
semakin masif digunakan berbagai Pemerintah Daerah. Jika dilihat secara dimensi Kelembagaan,
Sumber Daya Manusia dan Anggaran serta Mitigasi Risiko Korupsi, memang hampir semua
wilayah pemantauan dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun belum adanya penyempurnaan
dari standar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) membuat proses perizinan antar
daerah tidak memiliki standar yang sama. Selain itu, masyarakat pemohon izin merasa sosialisasi
mengenai OSS sendiri masih kurang masif, terutama kepada masyarakat dari sektor UMKM.

• Dalam proses perizinan menggunakan OSS ini, sayangnya belum diikuti dengan mekanisme
akuntabilitas dan pelibatan masyarakat. Tim peneliti menemukan bahwa DPM-PTSP belum
progresif dalam melakukan mekanisme evaluasi dan perencanaan yang inklusif.



Temuan dan	Praktik baik

Temuan Utama
1. Aplikasi OSS	kurang memenuhi

aspek muatan lokal
2. Sistem perizinan yang	banyak pintu.	
3. Aplikasi OSS	tidak stabil
4. Sulitnya memenuhi Surat	

Keterangan Pemenuhan Komitmen

Praktik Baik
1. Akses disabilitas sudah di	

perhatikan
2. Komitmen yang	kuat dan	

pemetaan titik-titik rawan
korupsi

3. Penjangkauan pengusaha
UMKM	di	tingkat Kecamatan

4. Desk	konsultasi calon pengusaha
5. Tim	inspeksi izin



PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	SATU	PETA

Wilayah Rerata Skor

Dimensi

Kelembagaan
Sumber Daya
Manusia &	
Anggaran

Akuntabilitas Mitigasi Risiko
Korupsi

Pelibatan
Masyarakat

Provinsi	
Kalimantan	
Timur

Kurang
memadai

Provinsi Riau Memadai



• Pemantauan hanya di	lakukan di	dua provinsi yaitu Provinsi Kalimantan	Timur	dan	Provinsi Riau.	

o Dua wilayah yang	dipantau merupakan daerah-daerah yang	kaya	akan sumber daya alam.	Dari	berbagai
data	yang	disadur menemukan bahwa potensi sumber daya alam ini sayangnya masih dimanfaatkan
oleh	kelompok tertentu melalui praktik obral izin menjelang pemilihan umum disertai intimidasi.

o Wilayah	penerapan kebijakan satu peta

o Penegakan hukum dalam hal ini dinilai belum berjalan maksimal.	Salah	satu sebabnya adalah minimnya
pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan mengenai kebijakan satu peta	dan	penentuan kawasan
hutan.

• Hasil	pemantauan implementasi kebijakan satu peta	di	dua wilayah menunjukkan berada dalam kategori
KURANG	MEMADAI.

• Di	dimensi kelembagaan,	dua wilayah belum memiliki cukup dukungan politik dan	dikategorikan masih
rawan intervensi politik,	baik terjadi proses	pemetaan,	penerbitan izin lahan,	hingga peninjauan efektivitas
fungsi lahan.	Situasi ini didukung oleh	kapasitas sumber daya manusia dan	anggaran yang	belum mencukupi,	
dimana masing-masing wilayah memiliki regulasi yang	dinamis perubahannya.	

• Sementara di	dimensi akuntabilitas dan	mitigasi risiko korupsi,	kedua wilayah dirasa belum memiliki upaya-
upaya yang	efektif dalam menjaga unitnya dari potensi korupsi.	Pada	dimensi partisipasi publik,	dukungan
untuk menjalankan kebijakan satu peta	tidak diikuti dengan membuka akses masyarakat terhadap publikasi
peta	yang	jelas,	reliabel,	dan	akurat.	



Temuan dan	Praktik baik

Temuan Utama
1. Tumpang tindih aturan izin
2. Komunikasi berjalan kurang

harmonis dengan BIG
3. Akses publik terhadap dokumen

peta tidak transparan

Praktik Baik
1. Aksi kolektif kelompok

masyarakat sipil yang	terus
mendorong transparansi dan
akuntabilitas sektor sumber
daya alam



PERCEPATAN	MERIT	SISTEM

Wilayah Rerata Skor

Dimensi

Kelembagaan
Sumber Daya
Manusia &	
Anggaran

Akuntabilitas Mitigasi Risiko
Korupsi

Pelibatan
Masyarakat

Banda	Aceh Memadai

Pontianak Memadai

Gorntalo Memadai

Yogyakarta Kuran Memadai

Provinsi Nusa	
Tenggara	Timur memadai

Provinsi
Kalimantan	Timur Kurang memadai

Provinsi Riau Memadai

Provinsi Jawa
Timur Memadai

Provinsi Sulawesi	
Utara Kurang memadai



• Hasil pemantauan proses percepatan sistem merit di 9 wilayah secara
umum menunjukkan berada dalam kategori MEMADAI.
• Dari Sembilan wilayah yang dipantau, Kota Banda Aceh, Kota
Pontianak, Kota Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi
Jawa Timur berada dalam kategori memadai. Sementara di Kota
Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi
Sulawesi Utara dalam kategori kurang memadai.



Temuan dan	Praktik baik

Temuan:
1. Mitigasi risiko korupsi sudah

dilakukan
2. Rendahnya partisipasi perempuan

dan	golongan disabilitas dalam
jabatan publik

3. Jual-beli jabatan masih berisiko
tinggi

4. Minimnya assessment	center

Praktik Baik
1. Dilakukannya peningkatan

kapasitas di	level	Kepala Desa
(Lurah)

2. Sudah adanya mekanisme
kontrol internal	dan	eksternal
bagi pelaksana aksi stranas PK

3. Pedoman konflik kepentingan
4. Pelibatan Inspektorat dan	PPK	

dalam seleksi JPT
5. Uji publik



KESIMPULAN

• Temuan-temuan yang	dihasilkan dari laporan ini menyimpulkan bahwa secara
umum kapasitas dari masing-masing unit	pelaksana di	empat sub-aksi Stranas
PK	berada dalam kategori kurang memadai.		

• Pemantauan ini menemukan bahwa diperlukan upaya-upaya penguatan yang	
komprehensif dari masing-masing kelima dimensi yang	diukur terutama pada	
dimensi Akuntabilitas,	Mitigasi Risiko Korupsi dan	Pelibatan Masyarakat.



§ Kelembagaan: Pemantauan menemukan bahwa aspek
kelembagaan seperti kepatuhan regulasi sudah
ditemukan cukup progresif. 

§ Sumber Daya Manusia dan Anggaran: Perkiraan biaya
dan alokasi sumber daya keuangan, manusia dan 
kelembagaan untuk pendekatan antikorupsi merupakan
tantangan besar.

§ Akuntabilitas: Peninjauan terhadap dimensi
akuntabilitas menemukan bahwa mekanisme ini masih
dijalankan secara parsial. 

§ Mitigasi Risiko Korupsi: Peran dan tanggung jawab
dalam menyiapkan infrastruktur dalam menjalankan aksi
pencegahan korupsi daerah masih lemah. 

§ Partisipasi Kelompok Masyarakat Sipil: Hasil
pemantauan menemukan bahwa komunikasi terkait
Stranas PK sangat lemah di hampir semua unit 
pelaksana yang dipantau. 

KESIMPULAN



• Pemerintah Pusat: meninjau ulang, melakukan sinkronisasi, dan
penguatan koordinasi di dalam penerbitan regulasi-regulasi
pendukung dari Stranas PK 

§ Timnas PK dan Setnas PK: merancang strategi pemantauan
dan evaluasi berbasis dampak, membuka dokumen-dokumen
aksi pencegahan korupsi seluas-luasnya, dan merumuskan
model kolaborasi serta komunikasi yang efektif dengan
kelompok-kelompok masyarakat sipil di daerah & memperkuat
kolaborasi dengan Korsupgah KPK

• Pemerintah Daerah: memastikan hadirnya komitmen politik
dan menjamin independensi unit-unit pelaksana

§ Kelompok Bisnis: mendeklarasikan komitmen untuk
mendukung Aksi PK, berpartisipasi dalam seluruh tahap
kebijakan Aksi PK, dan membangun mekanisme integritas
internal

§ Kelompok Masyarakat Sipil: terlibat aktif dalam proses siklus
kebijakan Aksi PK, memperkuat konsolidasi sesama
masyarakat sipil dalam pemantauan Stranas PK, meningkatkan
pengetahuan, kapasitas dan kerja advokasi seputar Stranas
PK. 

KESIMPULAN



1.Membenahi kapasitas unit-unit pelaksana
2.Memperkuat komitmen politik lokal
3.Memastikan inklusivitas dan memperluas keterlibatan

publik
4. Sumbatan di masing-masing sub-aksi segera

dibenahi

REKOMENDASI



1. Menyasar korupsi politik: pembenahan
partai politik dan transparansi keuangan
parpol

2. Pelibatan masyarakat dari tahap
perencanaan

3. Didorong kembali aksi pencegahan korupsi
daerah (RAD PK)

4. Merancang strategi sosialisasi ke publik
yang lebih mudah dipahami

REKOMENDASI
AKSI 2021-2022



TERIMA
KASIH


