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“HakiElimu bertujuan untuk menggali dan berbagi pengalaman dengan 

kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang fokus dalam kerja-kerja 

advokasi anggaran serta akuntabilitas sosial yang khususnya menyangkut 

keterbukaan anggaran dalam pelayanan publik” 

 

 

 

 
 

Berbagi Pembelajaran dan Pengalaman bersama 

HakiElimu dalam Advokasi Anggaran  
  

Di sela kesibukan dalam menjalankan kegiatan survey 

Kartu Laporan Masyarakat atau Citizen Report Card 

(CRC) yang telah memasuki proses penyusunan 

laporan analisis, Perkumpulan Inisiatif menyambut 

hangat kedatangan misi kunjungan persahabatan dari 

organisasi masyarakat sipil asal Tanzania di Bandung 

(21/8/13). Organisasi masyarakat sipil yang didirikan 

tahun 2001 tersebut bernama HakiElimu yang 

memiliki fokus kegiatan dalam memperjuangkan hak 

dasar terhadap akses pendidikan, kesetaraan, 

kreativitas dan berpikir kritis yang menekankan pada 

kualitas pembelajaran, ekuitas, tata kelola serta 

mendorong keterlibatan warga secara aktif dalam 

rangka mendorong keadilan dan demokrasi di 

Tanzania.  

Pada kesempatan misi kunjungannya ke Indonesia , 

“HakiElimu bertujuan untuk menggali dan berbagi 

pengalaman dengan kelompok-kelompok 

masyarakat sipil di Indonesia yang fokus dalam 

kerja-kerja advokasi anggaran serta akuntabilitas 

sosial yang mana Perkumpulan Inisiatif (PI) 

merupakan salah satu organisasi yang menjadi 

tujuan dari 4 (empat) organisasi lain yang memiliki 

kerja-kerja akuntabilitas social yang khususnya 

menyangkut keterbukaan anggaran dalam 

pelayanan publik “ tegas Elizabeth Missoka, Direktur 

Eksekutif HakiElimu asal Tanzania, yang turut 
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Perkumpulan Inisiatif 

Donny Setiawan, mengenalkan Apa dan 

Siapa itu Perkumpulan Inisiatif  

Semua mitra Inisiatif berkumpul dan 

saling membagikan perngalaman dalam 

advokasi Anggaran.  



Perkumpulan Inisiatif  

Jl.Guntur Sari IV No. 16 Bandung- Jawa Barat - Indonesia 

Telp/Fax: 62-22-7309987 
Email: inisiatif@bdg.centrin.net.id, website: www.inisiatif.org  

" ... menjalin persahabatan antar 

organisasi masyarakat sipil bermanfaat 

untuk berinovasi bersama guna 

mendorong transparansi anggaran 

yang lebih baik di masa mendatang.” 

didampingi oleh satu perwakilan dari Seknas FITRA 

yang berbasis di Jakarta. 

 

Di dalam proses diskusi yang berlangsung di kantor 

Perkumpulan Inisiatif sangat bersahabat dan santai 

di dalam berbagi pengalaman-pengalaman serta 

berbagi praktik-praktik baik didalam melakukan 

kerja-kerja advokasi anggan berikut dampak yang 

memberikan pengaruh pada perubahan kebijakan, 

kelompok masyarakat sasaran maupun Perkumpulan 

Inisiatif sendiri sebagai kelompok masyarakat sipil.  

 

Pada pembukaan pertemuan, Donny Setiawan 

sebagai Direktur Eksekutif perkumpulan Inisiatif 

memberikan pengantar mengenai Apa dan Siapa 

Perkumpulan Inisiatif, ditambahkan dengan bidang 

dan wilayah kerja advokasi berikut dengan 

kelompok-kelompok masyarakat sipil di tingkat lokal 

sebagai koalisi ataupun mitra yang juga berperan 

penting didalam mengusung perubahan yang lebih 

baik di wilayah mereka, yang kebetulan pada saat 

pertemuan turut hadir dan diperkenalkan serta turut 

membagikan pengalaman-pengalaman mereka 

secara langsung didalam memobilasi sumber daya, 

penguatan kepemimpinan lokal, strategi dalam 

melakukan pendekatan untuk mempengaruhi 

kebijakan serta kendala dan hambatan yang 

dihadapi berikut upaya pemecahanya. 

  

Disamping itu, metode maupun pendekatan dalam 

melakukan kerja akuntabilitas sosial pun turut 

disampaikan, yang diantaranya praktik terbaik di 

dalam melakukan penelitian sebagai dasar 

perumusan kegiatan 

advokasi, beberapa metode 

maupun instrumen serta 

pengalaman sebelumnya 

yang pernah dilaksanakan 

oleh Perkumpulan Inisiatif 

dalam menggunakan alat 

akuntabilitas sosial seperti 

Survey Penelusuran Belanja 

Publik (PETS), Kartu 

Rapor/Laporan Warga 

(CRC) dan Sosial Audit, 

turut dipaparkan berikut 

dengan bagaimana hasil 

dari penelitian dapat 

dirangkum menjadi sebuah 

pesan advokasi, 

memobilisasi sumber daya, 

membangun relasi di dalam menetapkan target 

sasaran penyampaian pesan advokasi untuk 

mempengaruhi kebijakan dan pengambilan 

keputusan  bagi pejabat pemerintahan didalam 

memberikan pelayanan publik yang lebih baik. 

 

Sangat disayangkan pertemuan berlangsung singkat, 

akan tetapi sangat memberikan manfaat sangat 

besar bagi Perkumpulan Inisiatif maupun HakiElimu 

untuk bisa saling berbagi pembelajaran yang dapat 

dipetik maupun pengalaman, dan pantas diapresiasi 

kegiatan kunjungan tersebut mampu menjalin 

persahabatan antar organisasi masyarakat sipil 

bermanfaat untuk berinovasi bersama guna 

mendorong transparansi anggaran yang baik di 

masa mendatang. 

 

 

Tak cukup sampai proses diskusi, mengabadikan kebersamaan adalah 

momentum membangun keharmonisan.  


