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Open Government Partnership ?

§ Platform multipihak internasional
§ Didirikan pada 2011 oleh 8 negara: Indonesia, Brazil, Amerika Serikat, Afrika 

Selatan, Filipina, Norwegia, Meksiko, Inggris. Kini beranggotakan 78 negara
§ Mendorong pemerintah untuk makin terbuka, akuntabel, dan responsif 

terhadap warga
§ Dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat sipil
§ Indonesia saat ini menjadi SC Pemerintah untuk ketiga kalinya







§ Aktor & Pelopor

§ Inisiatif / Inovasi

§ Dukungan Politik

§ Ruang Kolaborasi /

Keterlibatan

Teori Perubahan







Open Government Berdampak pada 
Penguatan Pembangunan Ekonomi

Transparansi 
Pemerintah dapat 

meningkatkan 
efisiensi bisnis dan 

mendorong 
pertumbuhan 

ekonomi

Keterbukaan data menghasilkan nilai ekonomis dan 
memperluas  lapangan pekerjaan

Transparansi fiskal dan prosedur administrasi 
meningkatkan iklim investasi

Transparansi pengadaan barang/jasa menghasilkan akses
pasar yang terbuka bagi pelaku usaha, terutama UMKM

Sumber:DieterZinnbauer, “OpenGovernment - Open for Business?”OpenGovernmentPartnership,2018.



Bagaimana Implementasi OGP 
daerah (subnasional) 
di dunia maupun Indonesia?















Expression on Interest (EoI) OGP Local



OGP Local

• OGP Local merupakan sebuah inisiatif OGP yang menghubungkan 
pemerintah daerah dengan CSO untuk berkolaborasi dalam 
mengembangkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah di tingkat 
subnasional atau lokal. 

• Sejak dimulai pada tahun 2016, sudah ada 20 pemerintah daerah 
(kota/kabupaten/provinsi) diseluruh dunia yang menjadi anggota OGP Local. 

• Pada tahun 2020, OGP memutuskan untuk memperluas keanggotaan OGP 
Local dengan membuka pendaftaran bagi 50 calon anggota OGP Local. 

• Saat ini OGP sedang membuka Expression of Interest (EoI) bagi pemerintah 
daerah dan mitra CSO yang berminat bergabung dengan OGP Local. Periode 
EoI dibuka dari 1 Juni 2020 hingga 17 Juli 2020. 



Manfaat OGP Local

Pemerintah Daerah dalam OGP Local: 

• Dukungan dari OGP berbentuk seminar, 
pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, 
dan mitra OGP bagi pemerintah. 

• Akses ke komunitas internasional untuk
“showcase” inovasi kebijakan dalam
keterbukaan pemerintah, mendapat
dukungan dari pemerintah dan CSO negara 
lain. 

• Kesempatan mendapatakan Multi Donor Trust 
Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi
keterbukaan pemerintah yang telah
direncanakan. 

CSO dalam OGP Local: 

• Kesempatan untuk berkontribusi langsung
kedalam pembuatan kebijakan pada sektor
masing-masing melalui mekanisme OGP Local. 

• Akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah
nasional dan internasional. 

• Dukungan langsung dari OGP serupa dengan
pemerintah. 



Tahapan – Local OGP

1. Pemerintah daerah dan mitra CSO mengirimkan Expression of Interest (EoI) melalui 
online form yang tersedia di website OGP hingga tanggal 17 Juli 2020 diperpanjang 
sampai dengan 14 Agustus 2020.

2. OGP menghubungi point of contact (PoC) dan Multi-Stakeholder Forum (MSF) di 
negara yang bersangkutan untuk terlibat dalam seleksi awal. 

3. OGP akan mengundang pemerintah daerah yang telah lolos seleksi awal untuk 
mengirimkan aplikasi lanjutan (Full Apllication) hingga tanggal 27 Agustus 2020. 

4. Selection Committee yang terdiri dari anggota SC dan perwakilan CSO 

bertanggungjawab untuk melakukan penilaian mulai dari fase EoI hingga Full 
Application. 

5. Keterangan lebih lanjut mengenai pendaftaran OGP Local dapat diakses melalui 
https://www.opengovpartnership.org/documents/join-ogp-local-call-for-

expressions-of-interest-may-2020/

https://www.opengovpartnership.org/documents/join-ogp-local-call-for-%20expressions-of-interest-may-2020/


Kriteria 

1. Rekam jejak pada pemerintahan terbuka atau penciptaan bersama dengan 
pemangku kepentingan non-pemerintah, setidaknya satu reformasi atau contoh 

sukses dalam ko-kreasi layanan public.

2. Visi ambisius dalam penciptaan pemerintah daerah yang terbuka dengan prinsip-
prinsip OGP / Komitmen Kepala Daerah

3. Kapasitas dan sumber daya untuk ko-kreasi dan implementasi (modalitas yang sudah 
dimiliki)

4. Manfaat langsung bagi perbaikan layanan public di pemerintah daerah dalam 

keikutsertaan OGP
5. Waktu yang memadahi dalam jangka waktu sisa pemerintahan saat ini (idealnya 12 –

18 bulan sisa periode yang ada).



Apa yang harus disiapkan ?

1. Menyiapkan EoI bersama dengan mitra CSO
2. Mengidentifikasi modalitas yang sudah dimiliki
3. Mengidentifikasi rencana pengembangan praktik baik yang berkaitan dengan prinsip 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi dan inklusifitas.
4. Pemerintah Daerah dan CSO mitra melakukan pengisian form online pada aplikasi yang tersedia 

dengan mendiskusikan terlebih dahulu karena harus memberikan informasi yang sama : 
• Alasan minat bergabung dengan Local OGP – max. 2000 karakter
• Rekam jejak pada pemerintahan terbuka atau penciptaan bersama dengan pemangku 

kepentingan non-pemerintah, setidaknya satu reformasi atau contoh sukses dalam ko-
kreasi layanan public dalam 3 tahun terakahir – max. 2000 karakter.

• Menjelaskan secara singkat kapasitas dan sumber daya untuk pembuatan bersama dan 
implementasi rencana aksi OGP - max. 2000 karakter

• Manfaat langsung bagi perbaikan layanan public di pemerintah daerah dalam 
keikutsertaan OGP – max. 2000 karakter



Area Intervensi

•open government 
for all, including 
the voices of those 
traditionally 
excluded 

• shape 
policies that 
you care 
about. 

• rate public 
services. 

•empowering 
citizens with 
information 
they can use 
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