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Indeks Transparansi anggaran di 10 Kab/kota di NTB tahun 2022 pada sebagian besar 
indikator dan aspek secara umum terkategori buruk dengan rata rata nilai mencapai 10,74. 
Dari 10 kabupaten/kota yang diindeks hanya 2 Kabupaten/Kota yang nilai indeknya tidak 
buruk (kurang baik) Kabupaten Sumbawa dengan indeks 23,55  dan Kota Mataram 
dengan indeks 22,09. Seretnya informasi perencanaan anggaran menjadi penyumbang 
terbesar buruknya indeks transparansi anggaran karena nilai indeksnya untuk 10 
Kabupaten kota rata-rata hanya 3,33. 
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Ringkasan Eksekutif 

aporan Hasil Monev KI NTB Tahun 2021 merekomendasikan pemerintah daerah Luntuk meningkatkan sarana, anggaran dan sumberdaya manusia dalam pelayanan 
informasi publik di NTB. Selain itu, masih ada kabupaten/kota yang penyediaan 

informasi kurang optimal dan pemutakhiran informasinya kurang updating. Lebih khusus, 
adanya sengketa iformasi anggaran yang mendominasi proses Penyelesaian Sengketa 
Informasi di KI NTB menunjukkan transparansi anggaran masih perlu dibenahi. Untuk 
mengkonfirmasi hal ini FITRA NTB melakukan sebuah Studi bertajuk Indeks Transparansi 
Anggaran (ITA). Studi ITA dilakukan melalui teknis reconnaissance (pengintaian) website. 
Studi difokuskan untuk melihat sejauh mana  informasi kunci pada seluruh siklus 
anggaran terpublikasi dan dimutakhirkan oleh 10 pemerintah Kabupaten/Kota di NTB. 
Studi ITA dilakukan dalam rentang waktu 1-30 Mei 2022. Hasil studi ini mengejutkan, ITA 
10 Kab/kota di NTB tahun 2022 pada sebagian besar indikator dan aspek secara umum 
terkategori buruk atau tidak transparan. Rata-rata nilai ITA Kabupaten/Kota mencapai 
10,74 dari rentang nilai 0 - 100. Seretnya publikasi informasi perencanaan anggaran 
menjadi penyumbang terbesar buruknya indeks transparansi informasi anggaran daerah. 
Rata-rata nilai indeks pada aspek ini hanya 3,33. Sementara dari indikator informasi, 
penyediaan dan update informasi rancangan KUA dan PPAS,  baik rancangan awal/murni 
maupun perubahan menjadi informasi yang paling tidak terbuka. Catatan khusus untuk 
Kota Bima pada semua aspek dan indikator/jenis informasi yang dinilai, tidak ada 
satupun yang terpenuhi.

Latar Belakang  Permasalahan

nformasi anggaran daerah termasuk sebagai informasi berkala yang wajib dibuka dengan cara Idiumumkan ke publik. Pasal 9 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa “Setiap Badan Publik wajib 
mengumumkan Informasi Publik secara berkala.” Pasal tersebut menjadi jaminan bahwa masyarakat 

berhak mengetahui proses dan produk kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Termasuk diantaranya 
informasi anggaran daerah.

Terbukanya informasi anggaran daerah akan berkontribusi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih khusus,  informasi anggaran yang lebih terbuka 
membuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan program, kegiatan dan anggaran daerah menjadi lebih 
mudah. Pengawasan program, kegiatan dan anggaran ini dapat dilakukan dengan lebih baik pada seluruh 
tahapan perencanaan dan penganggaran daerah. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 
pertanggungjawabannya. 

Berdasarkan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) 
Provinsi NTB, secara umum, tingkat keterbukaan informasi di NTB cukup baik. Bahkan 7 dari 10 
kabupaten/kota mendapatkan nilai di atas 90. Nilai  tertinggi diraih oleh Kabupaten Lombok Tengah (97,74). 
Sedang 3 Kabupaten  yakni Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dianggap tidak informatif. 
Namun, meskipun tingkat keterbukaan informasi sebagian besar kabupaten/kota di NTB sudah baik 
(informatif), penyediaan informasi dan pelayanan informasi masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan 
masih ada kabupaten/kota yang anggaran, sarana dan SDM penyediaan dan pelayanan informasi belum 
memadai. Selain itu, masih ada kabupaten/kota yang penyediaan informasi di websitenya kurang optimal dan 
pemutakhiran informasinya kurang updating.  

Penyediaan informasi di website dan pemutakhiran informasi yang kurang optimal dan kurang updating 
tersebut sebagian besarnya berkaitan dengan informasi anggaran daerah. Baik informasi yang berkaitan 
dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan/pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
daerah. Hal ini menyulitkan akses publik untuk mendapatkan informasi anggaran daerah yang memadai.

Kondisi tersebut juga terkonfirmasi dari sengketa informasi publik di KI Provinsi NTB. Per 30 Mei 2022 
saja, ada 5 putusan penyelesaian sengketa KI Provinsi NTB. Sebagian besar berkaitan dengan sengketa 
informasi anggaran daerah. Hal ini menunjukkan tata kelola informasi anggaran daerah di NTB kurang 
transparan atau masih tertutup.

Hasil Studi Indeks Transparansi Anggaran (ITA) 
FITRA NTB Tahun 2022 : 
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Selanjutnya indikator dan aspek anggaran daerah diukur diukur dengan menggunakan tiga kriteria yaitu 
(1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, dan (3) ketepatan waktu pengungkapan informasi. Dalam studi ini, 
waktu yang dipersyaratkan adalah tiga puluh hari setelah dokumen pengelolaan anggaran daerah 
ditetapkan. Seluruh data yang terkumpul diberi skor dan bobot menurut metode Indeks Transparansi 
Anggaran IBP yang dimodifikasi dan dipadukan dengan Modul Indeks Transparansi Anggaran (ITA) yang 
diterbitkan FITRA NTB. Hasil skoring dan pembobotan akan melahirkan angka indeks transparansi 
anggaran (ITA) daerah.

Penilaian ITA ini dikelompokan  dalam 5 kategori dan rentang nilai. Antara lain (1) kategori sangat baik 
dengan rentang nilai  81-100, (2) kategori baik dengan rentang nilai 61-80, (3) kategori cukup baik dengan 
rentang nilai 42-60, (4) kategori kurang baik dengan rentang nilai 21-40, dan (5) kategori buruk dengan 
rentang nilai 0-20. 

Tabel 1. Indikator Informasi dan Siklus/Aspek Anggaran Daerah

Metode Penelitian Transparansi Anggaran Daerah 

emi mengkonfirmasi persoalan layanan dan ketersediaan informasi anggaran daerah ini, FITRA DNTB melakukan Studi bertajuk Indeks Transparansai Anggaran (ITA) . Studi ITA difokuskan pada 
layanan dan ketersediaan informasi anggaran daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode reconnaissance (pengintaian) website resmi pemerintah kabupaten/kota di NTB dan website 
lainnya yang terkait. Reconnaissance website dilakukan mulai dari 1 hingga 30 Mei 2022. Studi ITA  NTB 
dilakukan untuk pengelolaan informasi angaran berbasis website 10 Kabupaten/Kota di NTB. Studi ITA 
meliputi penyediaan dan pemutakhiran 9 jenis informasi yang dihasilkan dari seluruh siklus anggaran 
daerah. Siklus anggaran daerah dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/ 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Hasil Indeks Transparansi Anggaran (ITA) Daerah

Secara umum ITA daerah di 10 Kabupaten/Kota di NTB masuk dalam kategori buruk atau tidak 
transparan dengan rata-rata nilai indeks mencapai 10,74. Hanya 2 Kabupaten/Kota yang nilai indeknya 
tidak buruk (kurang baik) atau diatas 20 yaitu Kabupaten Sumbawa dengan indeks 23,55  dan Kota 
Mataram dengan indeks 22,09. 

ITA  pada 3 aspek  dan  9 indikator  mendapat nilai indeks yang beragam. Pada aspek perencanaan rata-
rata indeksnya lebih buruk dibandingkan dengan ITA pada aspek pelaksanaan dan 
pelaporan/pertanggungjawaban. Pada aspek perencanaan ITA 10 Kabupaten/Kota di NTB hanya 3,33. 
Sedangkan pada aspek pelaksanaan dan pertanggungjawaban meskipun lebih baik nilainya masih dalam 
kategori buruk. Pada aspek pelaksanaan rata-rata ITA hanya 8,89 dan pada aspek pertanggungjawaban 
rata-tata ITA mencapai 20,00.
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a.  Indeks Transparansi Anggaran Pada Aspek Perencanaan 

Indeks Transparansi Anggaran seluruh Kabupaten/Kota di NTB terkait 9 jenis informasi pada aspek perencanaan 
termasuk dalam kategori buruk dengan rata-rata indeks 3,33. Bahkan 5 kabupaten/kota sama sekali tidak 
mempublikasikan informasi perencanaan sehingga skor indeksnya 0,00.  Kabupaten/Kota dimaksud adalah 
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat.

Tiga kabupaten/kota lainnya memperoleh skor 5,56. Dimana Kabupaten  Sumbawa Barat dan  Kabupaten 
Dompu hanya terbuka mempublikasi RKPD. Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah terbuka menyampaikan RKA 
SKPD/SKPKD.  Sementara 2 kabupaten/kota tersisa yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur 
mendapat nilai lebih tinggi (8,33), namun tetap masuk kategori buruk. Kabupaten Lombok Timur secara terbuka 
menginformasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Perda APBD. Sementara Kota 
Mataram dengan terbuka menginformasikan Ringkasan RKA SKPD/SKPKD dan Rancangan Perda APBD.  

Secara keseluruhan dari 9 indikator hanya tiga indikator transparansi informasi yang terpenuhi, yaitu informasi 
RKPD,  Ringkasan RKA SKPD/SKPKD, dan Informasi Rancangan Perda APBD. Indikator transparansi informasi yang 
lain seperti Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - PPAS, 
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD - PPAS, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - PPAS, 
Ringkasan RKA Perubahan SKPD dan Ringkasan Rancangan Perda Perubahan APBD sama sekali tidak transparan. 

Transparansi terkait 9 jenis informasi pada aspek pelaksanaan di seluruh  Kabupaten/Kota  termasuk 
masih buruk karena nilai ITA pada aspek ini rata-rata hanya 10,28. Hal ini dikarenakan 4 Kabupaten/Kota 
tidak satupun mempublikasi informasi pada aspek ini yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, 
dan Kabupaten Lombok Tengah. Dengan kata lain nilai indeksnya 0.

Selain itu 4 kabupaten/kota meskipun lebih baik, nilai indeks pada aspek pelaksanaan masih dibawah 
20 atau masih dalam kategori buruk. Empat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lombok Timur, 
Kabupaten,  Sumbawa Barat dan Lombok Utara dengan nilai indeks masing-masing sebesar 11,11. 
Sedangkan Lombok Barat memperoleh nilai indeks  sebesar 05,56.  

Dua Kabupaten/Kota sisanya, meskipun lebih baik, nilai indeksnya masih terkategori  kurang baik. Dua 
kabupaten/kota dimaksud adalah Kabupaten Sumbawa dengan skor 27,78 dan Kota Mataram dengan 
skor 22,22.  Kabupaten Sumbawa secara terbuka menyampaian informasi Peraturan Daerah tentang 
APBD, Ringkasan Realisasi APBD Semester I, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan 
Gubernur/Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. 

Indikator yang paling banyak dipenuhi atau informasi yang dibuka oleh Kabupaten/Kota adalah indikator 
penyampaian informasi Peraturan Daerah tentang APBD. Informasi terkait peraturan ini memang tersedia 
dan mudah diakses. Namun pemerintah daerah seringkali tidak tepat waktu dalam menyampaikan informasi 
ini di website masing-masing.  Sedangkan untuk penyampaian informasi Peraturan Bupati/ Walikota tentang 
Penjabaran APBD, seluruh kabupaten/kota menyampaikannya secara terbuka dan tepat waktu. 

b.  Indeks Transparansi Anggaran Pada Aspek Pelaksanaan
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Indeks Transparansi anggaran di 10 Kab/kota di NTB tahun 2022 pada sebagian besar indikator dan 
aspek secara umum terkategori buruk dengan rata rata nilai mencapai 10,74. Dari 10 kabupaten/kota 
yang diindeks hanya 2 Kabupaten/Kota yang nilai indeknya tidak buruk (kurang baik) Kabupaten 
Sumbawa dengan indeks 23,55  dan Kota Mataram dengan indeks 22,09. Seretnya informasi 
perencanaan anggaran menjadi penyumbang terbesar buruknya indeks transparansi anggaran karena 
nilai indeksnya untuk 10 Kabupaten kota rata-rata hanya 3,33. 

Sementara dari jenis/indikator informasi, penyediaan dan update informasi rancangan KUA dan PPAS  
baik yang rancangan awal/murni maupun perubahan,  9 dari 10 Kabupaten kota tidak mempublikasinnya 
di website masing-masing. Catatan khusus untuk Kota Bima pada semua aspek dan indikator/jenis 
informasi yang dinilai, tidak ada satupun yang terpenuhi.

Terhadap kondisi tersebut maka FITRA NTB merekomendasikan kepada Pemerintah Kab/kota untuk (1) 
Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menyampaikan informasi pengelolaan anggaran 
daerah, (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi anggaran daerah yang dipublikasi melalui 
website Pemda, (3 Menyampaikan informasi dengan cepat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada 
setiap tahapan dalam pengelolaan anggaran dan (4) Meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola 
informasi publik pada setiap badan publiknya.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

c. Indeks Transparansi Anggaran Pada Aspek Pelaporan/Pertanggungjawaban

Transparansi terkait 7 jenis informasi pada aspek pelaporan/pertanggungjawaban di seluruh kabupaten/Kota  
meskipun lebih baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaan, indeksnya masih terkategori buruk. Hal ini 
dikarenakan rata-rata indeksnya hanya 20,00. hanya Kabupaten Sumbawa yang memenuhi kriteria cukup baik 
dengan nilai indkes mencapai 42, 86. Sedangkan Kota Bima indeks pada pelaporan/pertanggungjawaban paling 
buruk. Hal ini dikarenakan dalam aspek ini tidak satupun indikator terpenuhi.

Empat kabupaten/kota pada aspek ini memperoleh indeks dengan kategori kurang baik, Kota Mataram 
dengan indeks sebesar 35,71, Kabupaten Lombok Timur dengan indeks sebesar 28,57, Kabupaten 
Sumbawa Barat dengan indeks sebesar 21,43 dan Kabupaten Dompu dengan indeks sebesar 21,43. 
Sedangkan Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten 
Lombok Tengah masih di kategori buruk karena memperoleh nilai indeks di bawah 20.

Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ihtisan laporan anggaran 
BUMD/Perusda adalah informasi yang paling banyak tidak dipublikasikan oleh pemerintah daerah. 
Tercatat hanya Kabupaten Sumbawa yang menyampaikan informasi ini di websitenya. Selain itu laporan 
hasil pemeriksaan BPK atas LKPD paling kurang dipublikasi di website. Tercatat hanya Kabupaten Dompu 
dan Kabupaten Lombok Tengah yang menyampaikan informasi ini di websitenya.

Tabel 2. ITA Kabupaten/Kota menurut Aspek Anggaran Daerah

Sementara untuk informasi  Ringkasan DPA Perubahan SKPKD, Ringkasan Program dan Anggaran yang 
Sedang Dijalankan Pemerintah Daerah, dan Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa tidak 
satupun Pemda yang melakukan publikasi di websitenya. Itu berarti seluruh kabupaten/kota tidak 
memenuhi indikator ini secara keseluruhan. Sehingga kriteria ketersediaan, mudah diakses dan tepat 
waktu dalam publikasi tidak terpenuhi atau terlaksana dengan baik.

4
 
BriefPOLICY


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

