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Tahun 2021 masih menjadi tahun yang berat bagi bangsa Indonesia. Pandemi 
COVID-19 tercacat masih sangat tinggi, apalagi berkembang varian baru Del-
ta dengan tingkat penyebaran yang luar biasa cepat dan mematikan. Namun 
demikian, ada kabar gembira dari pengelolaan anggaran pemerintah di masa 
pandemi ini. Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam Open 
Budget Survey (OBS) yang dilakukan oleh Seknas FITRA bekerjasama dengan 
International Budget Partnership (IBP). Aspek yang dinilai antara lain transpar-
ansi anggaran, partisipasi publik, dan pengawasan anggaran. Secara global, 
Indonesia menempati peringkat 17 dari 120 negara dalam aspek transparansi.

Setelah mendapat banyak kritik atas pengelolaan APBN terutama angga-
ran penanganan COVID-19 atau sering disebut anggaran Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) pada tahun 2020 yang tertutup, tidak partisipatif dan ku-
rang akuntabel, di tahun 2021 ini pemerintah mulai melakukan pembenah-
an-pembenahan dalam mengelola APBN. Seluruh proses perencanaan dan 
penganggaran mulai berjalan normal meski sebagian masih dilakukan se-
cara daring. Pemerintah juga sudah mengembangkan dashboard anggaran 
PEN beserta laporan realisasinya. Meski banyak catatan yang harus dibenahi 
oleh pemerintah, misalnya kedalaman informasi anggaran, karena informa-
si yang disajikan terlalu umum, kurang mendalam, dan tidak utuh (parsial).

Pada sisi yang lain, pada 2021 Seknas FITRA mulai menginisiasi gerakan 
masyarakat sipil untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui 
platform ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Seknas FI-
TRA menjadi koordinator dari sekitar 15 CSOs dan expert yang tergabung 
dalam Koalisi Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (Koali-
si Generasi Hijau). Koalisi ini dibentuk pada 14 April 2021 di Jakarta. Visi Koal-
isi Generasi Hijau adalah “Terwujudnya Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan 
Berkelanjutan”. Isu utama yang diadvokasi adalah sektor energi, pertanian, dan 
persampahan yang dituangkan dalam bentuk policy paper dan policy brief. 

Seknas FITRA juga terus melakukan kerja-kerja literasi anggaran di ting-
kat nasional, daerah, dan desa pada 2021. Bersama dengan CSOs di Jawa 
Timur misalnya, Seknas FITRA berhasil mengembangkan Gender Bud-
geting Academy – serial pelatihan tentang anggaran dengan perspek-
tif gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Seknas FITRA juga memperkuat 
dan mereplikasi Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di 11 kabupaten. Se-
lain itu, 13 Simpul Jaringan FITRA telah menyelenggarakan Sekolah Angga-
ran bagi CSOs, mahasiswa, DPRD, dan kelompok rentan di berbagai daerah.



Pada Annual Report 2021 kali ini, kami menyajikan progress perkembangan 
kelembagaan Seknas FITRA, kerja-kerja riset, advokasi, dan jaringan, upaya lem-
baga dalam pengembangan pengetahuan dan literasi anggaran, serta lapo-
ran keuangan. Tentu saja banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi da-
lam mengemban amanat pencapaian visi dan misi lembaga. Tetapi hambatan 
dan tantangan tersebut kami jadikan sebagai pembelajaran untuk meny-
usun agenda lanjutan demi kemajuan lembaga di masa yang akan datang.    

Jakarta, 15 Januari 2022

Misbah Hasan
Sekjen FITRA 
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Mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran merupakan visi be-
sar Seknas FITRA.  Visi ini diejawantahkan dalam misi dan kerja-kerja or-
ganisasi melalui divisi-divisi yang dibentuk. Ada lima divisi di Seknas FI-
TRA yakni Divisi Data dan Penelitian, Divisi Kampanye dan Advokasi, Divisi 
Manajemen Pengetahuan, Human Resource Development (HRD), dan Keuangan.

VISI:
Terwujudnya Kedaulatan Rakyat atas Anggaran

1. Pendahuluan

MISI:
1. Membangun kapasitas rakyat melalui pendidikan, 
      kajian & pendampingan.

2. Memperjuangkan perubahan sistem dan kebijakan anggaran
      responsif, inklusif dan ramah lingkungan.

3. Mengembangkan pusat pembelajaran anggaran (budget  
      resource centre).

4. Mengembangkan & memperkuat jaringan advokasi anggaran 
      sebagai gerakan sosial.

5. Menjadi acuan bagi gerakan transparansi anggaran dan 
      pemangku kepentingan di INA.
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Seluruh aktivitas Seknas FITRA diarahkan pada pencapaian kelima misi di atas, 
yakni :

(1) Membangun kapasitas rakyat melalui pendidikan, kajian, dan pendamp-
ingan. Contoh riil dari upaya ini dilakukan oleh Seknas FITRA bekerjasa-
ma dengan International Budget Partnership (IBP) dalam Program SPARK. 
Seknas FITRA mendampingi dan memberikan penguatan kapasitas ke-
pada Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan Kesatuan Nelayan 
Tradisional Indonesia (KNTI). Selama 2021, Seknas FITRA mendampingi 
SPRI melakukan audit sosial  implementasi bantuan sosial (bansos) Pro-
gram Keluarga Harapan (PKH) di DKI Jakarta. Selain itu, Seknas FITRA juga 
memberikan pelatihan membaca dan menganalisis anggaran serta ad-
vokasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ang-
gota SPRI yang terlibat rata-rata perempuan kepala keluarga miskin kota 
di DKI Jakarta.

Adapun pendampingan kepada KNTI difokuskan pada advokasi dan pen-
gawasan BBM Bersubsidi bagi nelayan kecil. Lokasi pendampingan dilaku-
kan di 10 kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, yakni Jawa 
Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sumatera Utara. Peran Seknas FITRA dan 
Sijar FITRA – kebetulan lokasi program berada di area Sijar FITRA, adalah 
memperkuat kelembagaan KNTI di daerah, memberikan pelatihan peren-
canaan dan penganggaran daerah, assistensi dan fasilitasi pertemuan 
dengan stakeholders di daerah, khususnya kepala daerah, DPRD, dan Or-
ganisasi Perangkat Daerah (OPD). Seknas FITRA juga terlibat dalam pem-
bentukan lahirnya Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai 
sayap KNTI di lokasi dampingan program dan memberi penguatan ten-
tang konsep gender dan inklusi sosial.   

(2) Memperjuangkan perubahan sistem dan kebijakan anggaran yang re-
sponsif gender, inklusif, dan ramah lingkungan. Pada proses penyusunan 
RAPBN 2021, Seknas FITRA terus melakukan pengawalan dengan melaku-
kan analisis dan serangkaian diskusi. Budget brief yang dikeluarkan oleh 
Seknas FITRA untuk mempengaruhi penyusunan APBN 2021 berjudul “Janji 
Palsu APBN 2021?” Ada sembilan point isu yang disorot oleh Seknas FITRA 
sebagai ‘janji palsu’, yakni pertumbuhan ekonomi, optimalisasi pendapa-
tan dan belanja negara, realisasi penerimaan perpajakan, penerima 
insentif usaha yang sering tidak tepat sasaran, target kontribusi BUMN 
terhadap penerimaan negara, rendahnya anggaran riset kesehatan di 
tengah pandemi, masih tingginya anggaran infrastruktur, beban utang 
negara, dan anggaran PEN yang belum responsif gender dan inklusif.  
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Pada misi kedua ini, Seknas FITRA juga menginisiasi gerakan masyarakat 
sipil untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui platform 
ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Seknas FITRA menjadi 
koordinator dari sekitar 15 CSOs dan expert yang tergabung dalam Koalisi 
Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (Koalisi Generasi Hijau). Koal-
isi ini dibentuk pada 14 April 2021 di Jakarta. Visi Koalisi Generasi Hijau adalah 
“Terwujudnya Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Isu uta-
ma yang diadvokasi adalah sektor energi, pertanian, dan persampahan.

(3) Mengembangkan pusat pembelajaran anggaran atau Budget Resource 
Center (BRC). Pada 2021, Seknas FITRA bekerjasama dengan GIZ mem-
fasilitasi terbentuknya BRC di Tanah Papua, yakni BRC Honai Provinsi Pap-
ua, BRC Kabupaten Jayapura, dan BRC Mansinam Papua Barat. Saat ini 
BRC-BRC tersebut telah menjadi wahana untuk saling bertukar data dan 
informasi tentang perencanaan dan penganggaran, tempat belajar, di-
skusi, dan pelatihan, serta menjadi pusat analisis dan advokasi anggaran. 
BRC merupakan embrio terbentuknya Simpul Jaringan FITRA di daerah. 

(4) Mengembangkan dan memperkuat jaringan advokasi anggaran sebagai 
gerakan sosial. Pada 2021, Seknas FITRA terus merawat jaringan advokasi 
anggaran yang selama ini sudah terbangun dan menginisiasi jaringan ad-
vokasi anggaran baru. Jaringan riset dan advokasi anggaran yang telah 
terbangun di level internasional di mana Seknas FITRA terlibat antara lain: 

a. Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), bersama 
      pemerintah dan CSOs di 25 negara;
b. Open Budget Survey (OBS), bersama para peneliti dari CSOs di 120 

negara;
c. Open Government Partnership (OGP) Asia Pasifik, forum 
      Kementerian Keuangan dan CSOs di Asia Pasifik;
d. South East Asia Network on Transparency Anti-Corruption 
     (SEANTAC).

Di tingkat nasional, jaringan riset dan advokasi yang masih 
terbangun, antara lain:
a. OGP-Indonesia bersama 16 CSOs
b. Koalisi Akuntabilitas Anggaran COVID-19 bersama 3 CSOs
c. Policy Reseach Institute (PRI’s) bersama 16 CSOs
d. Pokja Masyarakat Sipil untuk SDGs Desa bersama 15 CSOs  
e. Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial bersama 4 CSOs
f. Konsorsium LINKLSM bersama 4 CSOs 
g. Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) bersama 8 CSOs
h. Gerakan Pemilih Cerdas bersama 18 CSOs  
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i. Forum Pajak Berkeadilan bersama 22 CSOs   
j. Koalisi Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indoensia 
     (Generasi Hijau) bersama 15 CSOs
k. Koalisi untuk Transfer Fiskal berbasis Ekologi (Ecological Fiscal Transfer) 

bersama 4 CSOs.  
l. Koalisi Save Kepala Desa Kinipan, melakukan advokasi melalui peny-

usunan Amicus Curiae sebagai respon kriminalisasi Kepala Desa yang 
mempertahankan hak tanah ulayatnya di Kinipan, Kalimantan Tengah. 
Koalisi ini terdiri dari Seknas Fitra, ICW, Elsam dan Lawfirm Visi Integritas. 

m. Koalisi Pengawasan kebijakan Pendidikan DKI Jakarta. Tujuannya 
melakukan pengawasan pelayanan dasar di sektor Pendidikan. Ang-
gotanya Seknas Fitra, ICW, dan perkumpulan guru. 

n. Koalisi Pengawasan Kinerja BPK RI, tujuannya untuk melakukan penga-
wasan kinerja BPK RI, anggoatanya terdiri dari Seknas Fitra, ICW, dan IBC. 

o. Koalisi Kusuka, bergerak pada isu optimalisasi BBM Bersubsidi bagi ne-
layan kecil, anggotanya terdiri dari Seknas Fitra, Perkumpulan Inisiatif, 
KNTI, Kota Kita, dan IBP.   

(5) Menjadi acuan (tren setter) bagi gerakan transparansi anggaran dan pe-
mangku kepentingan di Indonesia. Pada 2021, Seknas FITRA bekerjasama 
dengan Bappenas menerbitkan hasil Evaluasi Adaptasi Daerah dalam 
Penanganan COVID-19. Evaluasi ini merupakan hasil penelitian terhadap 
perencanaan pembangunan dan pengelolaan APBD tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam menangani COVID-19. Selain itu, 
Seknas FITRA bersama dengan Kementerian Desa menerbitkan Buku Pan-
duan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Desa yang dijadikan acuan bagi Pemer-
intah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, CSOs 
yang bergerak di isu desa, dan kelompok masyarakat dalam mengimple-
mentasikan akuntabilitas sosial di desa.     
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2. Pengutan SDM 
dan Kelembagaan 

a. Penyempurnaan SOP Kelembagaan

Seknas FITRA terus melakukan updating terhadap SOP kelembagaan, seper-
ti SOP Ketenagakerjaan, SOP Keuangan, SOP Pengelolaan Aset, SOP Perjala-
nan Dinas, SOP IT dan Keamanan Digital, serta SOP Riset. SOP Ketenagaker-
jaan misalnya, awalnya benama SOP Personalia yang kemudian disesuiakan 
dengan UU Ketenagakerjaan yang baru. Selain itu, sebagai lembaga yang 
menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, Seknas FITRA selalu 
melalu mejalankan audit keuangan, baik audit keuangan program maupun 
audit keuangan kelembagaan yang dilaksanakan setiap tahun.

Hal terpenting dalam sebuah lembaga agar bisa terus berkembang ada-
lah kemampuan SDM yang semakin profesional, aturan main lembaga yang 
jelas dan diatur melalui standar operational procedure (SOP), transparansi 
dan akuntabilitas keuangan lembaga, serta pengembangan kelembagaan 
menuju ke kemandirian. Pada 2021, point-point itulah yang menjadi fokus 
Seknas FITRA.

b. Penguatan SDM melalui Sekolah Anggaran 

Pada 2021, seluruh Simpul Jaringan FITRA menyelenggarakan Sekolah Ang-
garan di daerahnya masing-masing. Sekolah Anggaran ini merupakan upa-
ya untuk memperkuat SDM di internal FITRA sekaligus literasi anggaran bagi 
stakeholders yang berinteraksi dengan FITRA, baik di tingkat nasional mau-
pun daerah. Setiap Sijar menamakan Sekolah Anggarannya masing-masing. 
Formasi Kebumen misalnya mengembangkan Sekolah Desa dan Anggaran 
(SADAR), Yasmib Sulawesi menamakannya Pusat Belajar Anggaran (Pusja-
ga), FITRA Jawa Tengah dengan Sekolah Transparansi Anggaran (SeTARA), 
dan seterusnya.
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Pada 2021, total peserta yang mengikuti Sekolah Anggaran sebanyak 375 orang, 
dimana 57 persennya adalah laki-laki dan 43 persen perempuan. Peserta ber-
asal dari unsur mahasiswa, ormas, CSOs, Pemda, DPRD, Pemerintah Desa, BPD, 
dan kelompok rentan seperti perempuan miskin, forum anak, penyandang dis-
abilitas, dan masyarakat adat. Seluruh sekolah anggaran ini mendapat dukun-
gan dari Ford Foundation.

Sekolah Anggaran di daerah merupa-
kan embrio Sekolah Tinggi Ilmu Ang-
garan Publik (STIAP) yang sedang di-
gagas dan kembangkan oleh Seknas 
FITRA. Saat ini, telah terbentuk Tim 
Persiapan Pendirian STIAP yang terdi-
ri dari: Joe Fernandes (Koordinator), 
Rosniaty Azis, Maya Dina Musyfiroh, 
Yusuf Murtiono, Sunaji Zamroni, dan 
Seknas FITRA. Tim ini sudah meng-
hasilkan rumusan dan alternatif pili-
han pendirian STIAP. Langkah berikut-
nya adalah mengimplementasikan 
rumusan tersebut. 
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Seknas FITRA juga mengembangkan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di 
11 kabupaten dan 5 provinsi, yakni Aceh Barat (Aceh), Brebes, Pemalang, dan 
Pekalongan (Jawa Tengah), Bondowoso, Lumajang, dan Trenggalek (Jawa 
Timur), Lombok Utara dan Bima (NTB), serta Bantaeng dan Pangkajene Kepu-
lauan/Pangkep (Sulawesi Selatan). Pada 2021, Sekar Desa dilaksanakan di 88 
Desa (dampingan dan replikasi) dengan jumlah peserta mencapai 4.389 
orang, dimana 32 persennya adalah perempuan dan 68 persen laki-laki. Di-
antara mereka, 77 orang adalah penyangdang disabilitas.

c. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Pada 2021, seluruh Simpul Jaringan FITRA menyelenggarakan Sekolah Ang-
garan di daerahnya masing-masing. Sekolah Anggaran ini merupakan upa-
ya untuk memperkuat SDM di internal FITRA sekaligus literasi anggaran bagi 
stakeholders yang berinteraksi dengan FITRA, baik di tingkat nasional mau-
pun daerah.

PT. Media Literasi Utama terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan 
HAM pada 23 Juni 2021. Bidang usaha yang dipilih antara lain: 1) Pengemban-
gan portal www.infoanggaran.co.id. Portal ini menyajikan informasi anggaran 
pusat dan daerah lima tahun terakhir dan selalu diperbaharui. Masyarakat 
secara individu maupun organisasi dapat berlangganan secara berbayar 
untuk mendapatkan informasi premium beserta analisis anggaran yang 
dibutuhkan; (2) Jasa konsultansi dan pelatihan anggaran publik. Bagi mas-
yarakat yang tertarik memperdalam pengetahuan dan meningkatkan keter-
ampilan tentang anggaran negara dan anggaran daerah, dapat mengiku-
ti berbagai pelatihan dan konsultansi yang diselenggarakan. Pada 2021, PT. 
MLU telah menyelenggarakan Pelatihan APBN/APBD sebanyak dua kali; (3) 
Penerbitan. Saat ini bidang usaha ini masih proses perintisan.
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3. Pengembangan
Pengetahuan

Sebagai lembaga yang bekerja dengan basis data dan bukti, konsep pengem-
bangan pengetahuan yang FITRA bangun memiliki 3 pusara inti, di antaranya:

Learning Organization yang dibangun Seknas FITRA mencakup empat fungsi: 

1) Generating and accessing; Membuat knowledge baru dengan   
mengakses knowledge berharga dari sumber di luar organisasi.

2) Facilitating and representing; Memfasiltasi perkembangan knowledge 
melalui budaya serta merepresentasikan knowledge di 
dokumen, basis data.

3) Embedding and usage; Memasukan knowledge ke dalam proses, pro-
duk atau jasa dengan menggunakan accessible knowledge 
untuk menjadi panduan pengambilan kebijakan lembaga. 

4) Transferring and measuring; Proses transfer knowledge eksisting men-
jadi bagian lain dari organisasi dan mengukur value dari 
knowledge assets atau implikasi dari knowledge management.
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Sebagai  upaya membentuk sebuah Learning Organization, pada tahun 2021 
Seknas FITRA telah melakukan:

• Infografis 
Tema  : Advokasi Perlindungan Sosial, PKH Lokal
Jumlah : 11 flyer

• Podcast 
Jumlah  : 4 episode
Tema  : Anggaran Vaksin; Hakim Perempuan; Hari Kebangkitan
                        Versi Nakes Indonesia Timur; Masa Depan KPK

• Learning Day
Tema  : “Merancang Business Process KM” 
    Peserta dari Simpul Jaringan dan Umum, sejumlah 26    
             orang (L : 17 laki-laki; perempuan: 9 orang).

Sebagai  upaya membentuk sebuah Human Resource Knowledge Manage-
ment, pada tahun 2021 Seknas FITRA telah melakukan Branch Assessment 
Knowledge berupa instrumen yang diisi oleh Simpul Jaringan FITRA. Luaran dari 
instrument pertanyaan ini adalah laporan pemetaan kapasitas sebagai dasar 
untuk menyusun program pengembangan kapasitas selanjutnya.

Berikut ini beberapa gambaran hasil assessmen kapasitas pengetahuan Simpul 
Jaringan FITRA dan Seknas FITRA,
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Selanjutnya, sebagai  upaya membentuk sebuah Communication, Publication 
& Security Information, pada tahun 2021 Seknas FITRA telah melakukan:

1) Updating rutin produk pengetahuan FITRA di berbagai platform media

2) Pembaruan password manager secara berkala untuk NAS dan brangkas 
data, cloud, dan seluruh penyimpanan data lembaga.
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4. Kinerja Riset
dan Advokasi

a. Kinerja Riset 

Selama 2021, Seknas FITRA telah mengeluarkan beberapa hasil penelitian da-
lam bentuk policy brief dan policy, antara lain:
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b. Kinerja Advokasi dan Kampanye Publik

Critical Engagement merupakan strategi yang menjadi acuan gerakan ad-
vokasi dan kampanye Seknas FITRA. Seknas Fitra dapat menjadi mitra strat-
egis pemerintah dalam memberikan masukan untuk perbaikan, namun juga 
dapat berperan sebagai pengawas (watchdog) kinerja pemerintah. Posisi 
Seknas FITRA berada di antara keseimbangan prinsip kritis dan strategis. Se-
cara konkrit, manifestasinya dari Advokasi dan Kampanye dibedakan ber-
dasarkan lingkupnya dan sasaran:

Secara konkrit, manifestasinya dari Advokasi dan Kampanye dibedakan 
berdasarkan lingkupnya dan sasaran,

1. Menjadi Mitra Strategis pemangku kebijakan di level pemerintah pusat 
(Kementerian dan Lembaga Negara)

a.   Seknas Fitra menjadi Mitra Strategis Bappenas RI. Bersama dengan 
Koalisi Generasi Hijau menjadi mitra Bappenas Republik Indonesia untuk 
memberikan masukan terhadap RKP-KEM PPKF & APBN 2022 untuk Pemu-
lihan Ekonomi Nasional dan Pencegahan Krisis Iklim. Selain itu, Seknas Fi-
tra juga terlibat dalam penyusunan Laporan Evaluasi Adaptasi Daerah 
Dalam Penanganan Covid-19. Evaluasi Adaptasi Daerah dalam penan-
ganan COVID-19 merupakan bagian dari kegiatan.  

Evaluasi Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan bekerjasama den-
gan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 
(Seknas FITRA). Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan pembelaja-
ran terkait adaptasi kebijakan daerah dalam penanganan pandemic 
COVID-19 baik dari aspek perencanaan, penganggaran, dan inisiasi yang 
dilakukan daerah.

b.   Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) dan Seknas FITRA 
bersepakat perlunya mening-
katkan pengawasan anggaran 
di kawasan Papua dan Papua 
Barat. Kontrol yang ketat diyakini 
dapat mencegah terjadinya pe-
luang korupsi akibat permainan 
oknum dalam menyusun ang-
garan. Seknas Fitra memberikan 
lima rekomendasi LBI (Local Bud-
get Index) dan tiga rekomendasi 
LBA (Local Budget Analysis) agar 
kinerja pemprov Papua dan pem-
prov Papua Barat semakin bagus.
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Rekomendasi pertama LBI yakni mengoptimalisasi pemanfaatan webi-
ste resmi pemerintah daerah.  Kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi 
seluruh pejabat dan pengelola informasi di daerah (PPID). Ketiga, men-
goptimalkan wahana partisipasi, misalnya Musrenbang (Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan) dan kemudahan bagi masyarakat men-
gakses data daearahnya. Dua rekomendasi terakhir adalah optimalisasi 
mekanisme pengaduan publik, dan koordinasi antara instansi pemerin-
tahan. 

Sedangkan tiga rekomendasi LBA yakni perlunya upaya konkrit diPap-
ua dan Papua Barat untuk mengembangkan dan memperkuat sumber 
pendanaan. Selain itu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi 
untuk mencegah kebocoran pendapatan, terutama dari pajak dan retri-
busi serta upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah 
melalui efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan daerah.

c.   Seknas Fitra menjadi mitra Strategis Kementerian Desa dan Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal. Seknas FITRA bersama dengan Kementerian 
Desa menerbitkan Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Desa yang 
dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD), pendamping desa, CSOs yang bergerak di isu desa, dan kelompok 
masyarakat dalam mengimplementasikan akuntabilitas sosial di desa.    
(Moko tolong dilampirkan Foto Sampul panduan-panduan tsb).
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d.   Kejaksaan Agung RI menerima masukan Seknas Fitra dalam refor-
masi Sistem Penganggaran Kejaksaaan Agung yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis Kejaksaan Agung RI 2020-2025. Seknas Fitra beker-
jasama dengan Kejaksaan Agung RI melalui riset Penganggaran berba-
sis Kinerja pada tahun 2019. Salah satu rekomendasi penelitian tersebut 
adalah diperlukannya peraturan internal kejaksaan Agung RI dalam ter-
kait dengan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Ang-
garan. Usulan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan 
Agung RI, di halaman 81 yaitu Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang 
Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Ang-
garan. 

e.   Seknas Fitra menjadi mitra Strategis LKPP dalam mendorong imple-
mentasi Swakelola Tipe III. FITRA adalah leading untuk isu SW3 bersama 
konsorsium linklsm. Id. Usulan untuk perubahan regulasi panduan SW3 
diterima oleh LKPP. Ada potensi 600 OMS calon member linklsm di 3 WAg 
region. Kita punya knowledge  bgm mendorong pengg SW3.

f.   Seknas Fitra bersama koalisi KUSUKA sedang mendorong Kantor 
Staf Kepresidenan (KSP), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
(BPH Migas) untuk mendorong perbaikan pengelolaan BBM Bersubsi-
di bagi nelayan. Semenjak tahun 2020, Seknas Fitra dan Simpul Jarin-
gan di Sumatera Utara, Jawa tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara 
Barat mendorong perbaikan pengelolaan BBM Bersubsidi bagi nelayan. 
Domain Seknas Fitra dan Simpul jaringan melalui pendekatan arah ke-
bijakan anggaran yang berpihak pada nelayan kecil. Salah satu doron-
gan dari koalisi Kusuka adalah revisi Peraturan Presiden no 191 tahun 2014 
yang mana telah direvisi menjadi Perpres No 69 tahun 2021. 

2. Advokasi pada pemangku kebijakan di level pemerintah daerah.

a.   Seknas Fitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersama 
dengan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial, sejak tahun 2020 dan 2021 
melalukan berbagai kolaborasi dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakar-
ta. Rekomendasi Seknas Fitra diterima oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. 
Kolaborasi ini didukung melalui Program SPARK dan SPRI. 

b.    Di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara 
Barat. Gerakan advokasi untuk BBM Bersubsidi yang berpihak pada ne-
layan tradisional tidak hanya di level pemerintah pusat saja, namun juga 
dilakukan di berbagai daerah wilayah program. Capaiannya berbagai 
macam, misal di Provinsi Jawa Tengah, masukan tim Fitra dan koalisi 
diakomodir oleh DPRD Jawa Tengah, dalam penyusunan Raperda Per-
lindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Kemudian, di Jawa Timur, usu-
lan untuk pembentukan SPBUN di kab Gresik diterima oleh Bupati Gresik, 
bahkan Bupati Gresik telah membawa rencana tersebut ke Kementerian 
Kelautan dan Perikanan.
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c. Provinsi Papua dan Papua 
Barat. Studi Local Budget Analysis 
dan Local Budget Index di Tanah 
Papua mendapatkan respon 
positif dari pemerintah daerah. 
Wujudnya, Budget Resource Cen-
ter yang didirikan oleh Seknas Fi-
tra di menjadi pengakuan dari 
Pemerintah Provinsi di Papua dan 
Barat. Wujudnya, BRC di tanah 
Papua kerap kali dilibatkan 
dalam memberikan masukan-
masukan strategis. 

Selain itu, BRC di Papua Barat menjadi mitra strategis dari Ombudsman 
Papua Barat. Sehingga persoalan pelayanan publik yang dihadapi oleh 
masyarakat di Papua Barat dapat diadukan melalui BRC Papua Barat 
untuk kemudian diteruskan ke Ombudsman. 

3. Kampanye publik melalui media

Selain sebagai mitra strategis pemangku kebijakan, Seknas Fitra juga 
dapat menjadi pengawas kinerja pemerintahan. Banyak skema yang 
dilakukan, misal di tahun 2021 dalam pengawasan anggaran PEN Pan-
demi Covid-19, Seknas Fitra, bersama dengan koalisi membentuk Instru-
men Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Penanga-
nan Covid-19 dan PEN di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 
BUN) Pandemi Covid-19, yang mana masyarakat sipil dapat secara aktif 
melakukan pemantauan anggaran covid-19. Selain itu juga mendorong 
pembuatan dashboard anggaran covid bersama dengan kementerian 
keuangan dan KPK.

Di NTB, usulan Koalisi Kusuka mendapatkan respon positif dari Pemer-
intah Kabupaten Lombok Utara melalui dianggarkannya pembuatan 
kartu kusuka bagi nelayan.



18     |     ANNUAL REPORT 2021

4.    Penguatan jejaring dengan organisasi masyarakat sipil lainnya melalui 
pembentukan Koalisi. Jaringan Seknas FITRA di tingkat nasional dan interna-
sional telah diuraikan sebelumnya.

5.    Pengembangan Kaderasisasi Kader Muda Fitra
Sebagai wujud kampanye literasi anggaran, Seknas Fitra melakukan 
berbagai kegiatan pelatihan dengan pesertanya adalah mahasiswa. 
Pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan secara daring. Pelaksanaan 
pelatihan  dilaksanakan di:
 a. Pamekasan dengan jumlah peserta 11 orrang
 b. Ciputat, Universitas Syarif Hidayatullah, pesertanya 15 orang.
 c. Jember, pesertanya 20 orang. 
 d. Cirebon, pesertanya 10 orang. 

6.   Pelibatan Simpul Jaringan Seknas Fitra sebagai optimalisasi  
        Potensi
Hampir seluruh kegiatan Seknas Fitra, baik dalam skema program 
atau internal Lembaga selalu bersinergi dengan Simpul Jaringan yang 
tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Proses ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mendistribusikan informasi dan wujud komitmen sinergi-
tas di internal Fitra. 

Kampanye media yang sering dilakukan adalan merespon isu teraktual, 
seperti penolakan pemborosan anggaran untuk belanja mewah anggo-
tra DPRD di berbagai daerah dan DPR RI, mengkritik belanja pemerintah 
pusat dalam pembangunan kereta cepat dan IKN, mengkrititis efektivitas 
Dana Desa bagi pengembangan Desa. Dll

Pada tahun 2021, wujud keberhasilan Seknas Fitra dalam membangun 
oponi kritis di Media massa, seringnya Sekretaris Jenderal Fitra diundang 
ke talkshow di media massa, salah satunya Mata Najwa.
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5. Tantangan dan 
Pembelajaran

1.   Penguatan SDM dan pengembangan kelembagaan FITRA sudah on the right 
track, meski ada berbagai tantangan yang dihadapi. Beberapa diantaranya 
adalah:

• Diversifikasi pendapatan Seknas FITRA masih belum maksimal, karena 
masih tergantung pada pendanaan donor; 

• Tren pendapatan dari donor mulai mengalami penurunan di 2021. Hal ini 
disebabkan karena berakhirnya beberapa program kerjasama dan pe-
rubahan skema pendanaan donor, dari kerjasama kelembagaan men-
jadi konsultan personal; 

• Pelembagaan Sekolah Tinggi Ilmu Anggaran Publik (STIAP) masih butuh 
proses, mulai dari pembentukan Yayasan Pendidikan Tinggi (Manaje-
men), pengadaan infrastruktur (sarana-prasarana, rekrutmen pengajar, 
dan penyusunan rencana programnya;

• PT. Media Literasi Utama (PT. MLU) masih dalam proses penataan kelem-
bagaan dan masih butuh penguatan manajemen dan pengenalan ke-
pada publik; 

• Pembelajaran: dengan potensi yang dimiliki, Seknas FITRA dan Sijar FITRA 
di daerah dapat mengembangkan sayap kewirausahaan sosial lebih 
profesional, baik melalui Sekolah Anggaran, STIAP maupun PT. MLU. Na-
mun demikian, pembagian manajemen kelembagaan perlu dipikirkan 
secara matang agar tidak mengganggu kelembagaan induk.

2.   Sinergi kerja antara riset dan advokasi terus dilakukan. Setiap riset yang 
dilakukan pasti dilanjutkan dengan upaya advokasi kebijakan ke pemerintah 
dan pemerintah daerah. Isu Akses BBM bersubsidi misalnya, diawali melalui riset 
audit social dan analisis kebijakan dan anggaran, kini sudah menjadi isu nasion-
al dan bermuara pada revisi Perpres 191/2014. KSP mengawal dan menginisiatifi 
lahirnya MoU dg Pertamina, BPH Migas, Kemen ESDM dan 6 daerah untuk kemu-
dahan akses BBM Bersubsidi bagi nelayan kecil. Pembelajaran: Evidence base 
advocacy menjadi salah satu pendekatan utama yang dilakukan oleh Seknas 
FITRA Bersama jaringan.

3.   Dalam lima tahun terakhir (2017-2021), isu yang menjadi fokus perhatian 
Seknas FITRA tidak hanya makro APBN dan APBD saja, tetapi berkembang ke isu-
isu sektoral dan lintas sektor, misalnya pada isu lingkungan hidup, gender dan 
inklusi sosial, kehutanan, perikanan, pertambangan, masyarakat hukum adat, 
perhutanan sosial, dan ekonomi hijau. Bahkan pada tahun 2019 hingga 2021 ini, 
Seknas FITRA juga masuk pada isu penegakan Supremasi hukum, melalui Ker-
jasama strategis dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).        
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6. Laporan 
Keuangan

Pada 2021, Seknas FITRA bekerjasama dengan enam lembaga pemban-
gunan internasional dan mengelola anggaran sebesar Rp 9,1 Milyar. Setiap 
tahun, laporan keuangan Seknas FITRA diaudit oleh Lembaga audit inde-
penden resmi yang dipilih melalui bidding terbuka. Dalam lima tahun tera-
khir (2016-2020), laporan keuangan Seknas FITRA mendapat predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk laporan keuangan tahun 2021 masih da-
lam proses bidding auditor. Update informasi tentang laporan keuangan 
Seknas FITRA dapat diakses melalui: https://seknasfitra.org/laporan-keuan-
gan/    
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