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Abstrak 

 
This article examines the Technology Assessment and Application Board (BPPT) as the most informative 

non-ministerial government agency. The purpose of this article is to find out what technological actions and 
advances are carried out by BPPT to realize institutional transparency. The data collection process is carried out 
by reviewing sources in the form of news articles, scientific studies, and other sources of information originating 
from the internet. The results of the analysis raised several themes discussed in this article namely regarding 
public information disclosure, the use of supporting technologies (in the form of big data, cloud computing, and 
artificial intelligence), as well as BPPT's efforts to realize the transparency of its institutions. The study of the 
discussion can be useful as a reference to other government institutions as a trigger to continue to develop the 
transparency of the institution 
 

Artikel ini mengkaji tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga 
pemerintah non kementrian yang paling informatif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tindakan dan 
kemajuan teknologi apa saja yang dilakukan oleh BPPT untuk mewujudkan transparansi lembaga. Proses 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengkaji sumber-sumber berupa artikel berita, kajian ilmiah, 
dan sumber informasi lainnya yang berasal dari internet. Hasil analisis memunculkan beberapa tema bahasan 
dalam artikel ini yaitu mengenai keterbukaan informasi publik, pemanfaatan teknologi yang menunjang (berupa 
big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan), dan juga usaha-usaha BPPT untuk mewujudkan transparansi 
lembaga nya. Kajian mengenai pembahasan tersebut dapat berguna sebagai acuan kepada lembaga-lembaga 
pemerintahan lainnya sebagai pemicu untuk terus mengembangkan transparansi lembaga nya. 
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Pendahuluan 
 

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting dalam penerapan demokrasi. 
Keterbukaan informasi publik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan 
kebebasan. Di Indonesia, pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak 
asasi manusia telah tercantum dengan jelas dalam konstitusi melalui beberapa peraturan 
perundang-undangan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi cerminan bahwa ha katas informasi 
menjadi aspek penting dalam menciptakan dan menumbuhkan demokrasi yang baik. Melalui 
keterbukaan informasi publik, pemerintah dapat menciptakan partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik. Keterbukaan informasi publik 
juga menjadi salah satu indikator penting demi terwujudnya good governance yaitu tata kelola 
pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.  

Penerapan keterbukaan informasi publik sangat penting karena merupakan bagian 
penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan 
strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana 
mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang 
diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar dan dalam 
sistem pemerintahan yang tertutup sangat rawan terjadinya penyimpangan dan 
penyalahgunaan. Informasi publik harus dipublikasikan kepada masyarakat karena apabila 
hanya dipublikasi kepada segelintir elit atau pemegang kekuasaan yang bersangkutan maka 
akan mendorong terjadinya pelanggaran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat 
dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. 

Secara umum berbagai lembaga publik di Indonesia sudah menerapkan keterbukaan 
informasi namun sebagai upaya untuk mendorong penerapan keterbukaan informasi publik 
pemerintah memberikan penghargaan terhadap lembaga publik yang paling informatif terhadap 
masyarakat. Pada 21 November 2019, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
berhasil menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 dengan predikat 
Informatif untuk kategori Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian. BPPT 
sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah koordinasi Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi memiliki tugas pokok yaitu 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui tugas pokok tersebut 
BPPT memiliki empat fungsi utama yaitu :  

1. Pengkaji dan penyusun kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan 
teknologi 

2. Koordinator kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas kebijakan nasional di bidang 
pengkajian dan penerapan teknologi 

3. Pemantau, pembina dan penyedia layanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan 
swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan 
pengembangan kapasitas, serta alih teknologi. 

4. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan 
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan 
persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 
Melalui penganugerahan tersebut BPPT akan berupaya optimal untuk terus 

mempertahankan predikat tersebut melalui pemanfaatan sistem teknologi digital di era 
revolusi 4.0. Selain itu, melalui penganugerahan tersebut BPPT berharap bisa menjadi 
pelopor bagi lembaga pemerintah lainnya yang masih berproses untuk mencapai tingkat 



 

informatif. Berkaitan dengan pemanfaatan sistem teknologi digital di Era Revolusi Industri 
4.0, BPPT menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Open 
Government dan Open Data serta melakukan pengembangan dalam teknologi Artificial 
Intelligence atau kecerdasan buatan dan Cloud Computing sebagai usaha untuk 
mempertahankan serta meningkatkan nilai informatif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tinjauan Teoritis 
 

a. Transparansi  
Transparasi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumberdaya 
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan 
(Hafiz,2000). Sedangkan menurut Mustopa Didjaja (2003:261) tranparasi merupakan 
keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan -kebijakan sehingga dapat diketahui 
oleh masyarakat  Pemerintah dikatakan sudah transparasi apabila sudah memberikan 
keterbukaan dan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, karena 
masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah sebagai pelayan publik. Informasi yangdapat diakses 
oleh masyarakat dapat berupa tentang proses penyelenggaraan Pemerintah, yaitu 
informasi tentang proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evalusai dan 
hasil yang hendak dicapai. Transparasi pada akhirnya akan membantu interaksi antara 
masyarakat dan pemerintah karna dengantranparasi ini  akan mebantu dalam 
pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dan masyarakat dapat 
melakukan kontrol terhadap pemerintah sebagai perumus kebijakan secara efektif. 
Selain menyediakan kemudahan akses informasi untuk masyarakat, pemerintah juga 
harus menyediakan informasi yang jelas dan meningkatkan arus informasi melalui 
berbagai media massa maupun lembaga non pemerintah.  

 
b. Akuntabilitas  

 Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris Accountabilitiy yang berarti tanggung 
jawab atau keadaan yang harus dipertanggungjawabkan.  Adapun definisi akuntabilitas 
menurut ahli Mardiasno (2004), menerangkan menjelaskan bahwa akuntabilitas 
merupakan “sebuah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan 
pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 
dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang 
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dalam 
pemerintahan, pemerintah harus melakukan pertanggung jawaban kepada publik atas 
segala yang dilakukan oleh pemerintah secara terbuka. Dalam pemerintahan dikenal 
dua macam akuntabilitas yaitu akuntanbilitas vertikal, dimana pertanggungjawaban 
dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi misalnya, pertanggungjawaban Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Pusat. Kedua, Akuntabilitas Horizontal yaitu 
pertanggungjawban pemerintah kepada masnyarakat secara luas atau publik. 
Pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh pemerintah atau lembaga, lembaga 
publik menurut Hopwood dan Tomkins tahun 1984 antara lain:  

1. Akuntanbilitas Hukum dan Kejujuran, dimana pemerintah harus berperilaku 
jujur dalam melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
atau hukum yang berlaku.  

2. Akuntabilitas proses, dalam melakukan tugas pemerintah harus sesuai dengan 
prosedur yang berlaku, mempunyai kecukupan informasi, sistem informasi 
manajemen, dan prosedur administrasi.  

3. Akuntabilitas program yang berkaitan dengan pencapaian tujuan melalui 
program-program yang dibuat dapat tercapai atau tidak dan apa alternatif 
program yang bisa diambil untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi atau 
pemerintah. Program yang diambil tentu harus mempertimbangkan input yang 
seminimal mungkin dengan output atau hasil yang optimal.   



 

4. Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan 
mempertimbangkan dampak dimasa depan.  

 
c. Keterbukaan Informasi Publik 
 Keterbukaan menurut David Beetham adalah pemberitahuan informasi aktual yang 
dilakukan oleh pengambil kebijakan kepada masyarakat dengan jelas, nyata, dan dilakukan 
untuk penyampaian atas kepentingan-kepentingan bersama, seperti adanya tanggapan, kritik, 
dan saran dari element masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, keterbukaan informasi publik 
memberikan jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan 
pengambilan suatu keputusan politik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang baik, mengetahui alasan kebijakan publik yang memperngaruhi hajat hidup orang 
banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk 
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini  adalah studi literatur atau studi 
pustaka. Studi literatur adalah penelitian yang tidak mengharuskan untuk turun ke lapangan. 
Karena dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari karya tulis, hasil 
penelitian, buku, jurnal dan sebagainya baik yang sudah dipublish maupun yang belum di 
publish. Untuk memperoleh data sebagai dasar analisis, kami mengambil data dari 
berita,artikel, dan jurnal yang di peroleh dari internet. Kemudian data yang diperoleh kami 
gunakan untuk menganalisis studi kasus yang kami pilih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Analisis 
 

1. Bentuk transparansi informasi publik oleh BPPT 
 BPPT sebagai garda terdepan pemerintah dalam mengkaji menerapan teknologi 
siap mengawal era transformasi digital melalui usaha optimal untuk terus memastikan 
agar setiap informasi dapat tersampaikan ke masyarakat dengan kemasan kekinian dan 
menarik, tentunya dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabel, edukatif, 
dan responsif. Berdasarkan hal tersebut, BPPT mengadakan Kick Off - Viralkan BPPT 
di Media Sosial sebagai bentuk kegiatan untuk merealisasikan secara nyata aspek 
keterbukaan publik dengan cara mengajak seluruh CPNS BPPT mengoptimalkan akun 
media sosial unit kerja ataupun akun pribadi masing-masing untuk terus aktif dan 
dikelola sebaik mungkin. Hal tersebut bukanlah suatu pencitraan namun merupakan 
bagian dari tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat agar publik mengetahui apa 
saja kegiatan, inovasi, serta layanan teknologi yang dihasilkan oleh BPPT. Melalui 
media sosial tersebut, BPPT secara optimal menyediakan data lengkap kegiatan serta 
laporan pertanggungjawabannya dan menyebarkan berbagai literasi positif sebagai 
bentuk perlawanan terhadap hoax demi edukasi bangsa Indonesia yang lebih baik.  

 
2. Pemanfaatan teknologi yang menunjang akuntabilitas keterbukaan informasi 

BPPT 
Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat atau publik BPPT 

menggunakan teknologi untuk menunjangnya dengan sistem integrasi dan IT 
Goverment.  Berbagai penggunaan teknologi telah dikembangkan oleh BPPT  
diantaranya melalui program  Chief Information Officer ( CIO) sebagai bentuk upaya 
merealisasikan teknologi informasi sebagai salah satu infrastruktur pelayanan publik. 
Selain itu BPPT pun sedang mengembangkan kecerdasan  buatan dan Cloud Computing 
dan sistem keterbukaan informasi publik di BPPT. sebagaimana Undang - undang No. 
14 tahun 2008 mendukung BPPT untuk menggunakan kemapuannya untuk 
mengembangkan dan mendayagunakan seluruh aspek teknologi untuk menjadi 
lembaga yang informatif dalam keterbukaan informasi publik. CIO ini merupakan 
jabatan dalam sebuah organisasi yang mempunyai peran  memimpin dalam penyedia 
informasi, oleh karena itu CIO ini harus mengimplementasikan dan mempelopori 
menggunaan TIK untuk mengoptimalkan penyediaan informasi dan kemudahan akses 
informasi. CIO ini selain digunakan di lembaga Pemerintahan juga sudah dimanfaatkan 
oleh lembaga dibidang bisnis dalam membuat strategi untuk mencapai tujuan 
organisasinya. BPPT juga telah membuat rencana pengembangan infrastruktur TIK 
yang terintegrasi di seluruh unit kerja. Pada bidang pelayanan informasi publik BPPT 
juga telah melakukannya sesuai dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi 
Publik.  

Meskipun BPPT sedang  gencar untuk meningkatkan pelayanan informasi 
kepada publik namun BPPT tetap memilih informasi mana yang memang layak untuk 
disebar luaskan kepada publik dan informasi mana yang tidak perlu diketahui oleh 
publik. Sejauh ini BPPT sebagai lembaga pengembangan teknologi terus membagikan 
hasil penelitian dan rekayasa teknologi kepada publik salah satunya melalui media 
sosial, hal ini juga merupakan bentuk keterbukaan informasi.  

 
 
 

 
 



 

Kesimpulan dan Saran  
 

Keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat adalah satu hal yang penting 
dalam rangka membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Di era modern 
seperti saat ini tentu sudah sudah berkembang teknologi yang semakin maju salah satunya 
teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menunjang pemerintah dalam melakukan 
transparasi informasi kepada publik seperti yang telah dilakukan oleh BPPT sehingga pernah 
memperoleh penghargaan sebagai lembaga paling informatif. Cara yang dilakukan BPPT ini 
tentu dapat diimplementasikan pada lembaga lain meskipun pada kenyataannya mungkin akan 
sulit. Meskipun sulit namun cara yang dilakukan oleh BPPT ini patut diacungi jempol. BPPT 
diharapkan dapat menjadi contoh dan pemicu untuk lembaga-lembaga pemerintah lainnya agar 
mengembangkan transparansi nya guna menambah akuntabilitas. Sehingga masyarakat dapat 
percaya kepada lembaga pemerintah lain, layaknya BPPT. Dengan percaya nya masyarakat 
kepada lembaga pemerintah akan memunculkan hubungan yang harmonis antara lembaga 
pemerintah dan juga masyarakat. Hubungan yang harmonis ini juga akan memberikan ruang 
untuk masyarakat dalam memberi masukan kepada lembaga pemerintah, karena masyarakat 
yakin bahwa lembaga pemerintahnya juga akan mendengarkan masukan dari masyarakatnya 
juga.  

Transparansi yang baik juga akan mempermudah badan pengawasan untuk mengawasi 
lembaga pemerintah nya. Dipermudahnya lembaga pengawasan dalam mengawasi lembaga 
pemerintah ini akan berdampak baik kepada risiko pejabat publik yang akan melakukan 
korupsi. Pejabat publik yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah di deteksi oleh 
badan pengawasan. Ini juga akan berlaku sebaliknya, dengan efektifnya lembaga pengawasan 
dalam mengawasi dan menindak para pejabat yang tidak bertanggung jawab ini, maka akan 
tumbuh rasa takut kepada calon koruptor, karena mereka merasa diawasi. Dengan begini 
tingkat korupsi akan menurun secara signifikan, ini semua berkat baiknya transparansi lembaga 
pemerintah yang ada dan juga baiknya akuntabilitas. 

Untuk mewujudkan cita-cita ini maka saran dari penulis adalah untuk memanfaatkan 
segala teknologi yang ada dan juga mengembangkannya. Lembaga pemerintah dapat 
memaparkan data dan segala macam menyangkut kinerja lembaga nya di internet dan juga 
membuka ruang untuk adanya kritik dan masukan dari masyarakat agar lembaga terus 
berkembang. Penerapan teknologi ini penting menilai kita sudah masuk di revolusi industri 4.0. 
Para karyawan dan juga pejabat publik haruslah melek teknologi agar tidak tertinggal jaman 
dan dapat terus berkembang sesuai jaman. Agar mereka juga relevan dengan segala sistem yang 
ada yang dapat mendukung lembaga nya dalam berkembang dalam berbagai hal termasuk 
kepada hal transparansi dan juga akuntabilitas. Ini tentu tidak menampik hal fundamental yaitu, 
moralitas.Pejabat dan juga pegawai memang dasarnya harus memiliki sifat dan juga kesadaran 
moral agar adanya transparansi dan juga menghindar dari korupsi. Ini dapat dilakukan dengan 
penanaman moral sejak dini kepada seluruh masyarakat dan juga terus mengawasi semua 
pekerjanya Namun, adanya teknologi ini juga sangatlah membantu untuk hal tersebut terwujud. 
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