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Masyarakat mengawasi 
pembangunan daerah 
Bagaimana agar dapat efektif?

Ade Cahyat dan Sigit Wibowo1

Pengantar: mengapa pengawasan oleh masyarakat penting?
UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah 
daerah adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Dari 
sini dapat dilihat bahwa cara pandang pemerintah sudah berubah. Masyarakat sekarang dilihat 
sebagai pelanggan (client/customer) penerima layanan yang harus mendapatkan standar minimal 
layanan dan seluruh hak-haknya. Maka masyarakat cukup berkepentingan sebagai pengawas untuk 
memastikan perolehan haknya tersebut.

Pentingnya pengawasan masyarakat dapat dilihat dari dua cara pandang yaitu kenegaraan dan 
manajemen. Dari cara pandang kenegaraan, jelas sekali bahwa setiap warga negara memiliki hak 
untuk melakukan pengawasan. Ini merupakan ciri dari negara demokrasi. Para ahli manajemen 
modern saat ini banyak menganjurkan pemberi layanan untuk selalu memperhatikan aspirasi 
pelanggan (customer centric management). Hal ini sangat masuk akal karena nasib dan masa depan 
pemberi layanan sepenuhnya tergantung pada pelanggan. Dalam konteks politik, pelanggan adalah 
konstituen yang menentukan nasib pemberi layanan secara langsung pada pemilihan umum dan 
secara terus menerus pada komitmennya membayar pajak dan bahkan pada komitmennya menjaga 
stabilitas kawasan. Dengan cara menyertakan masyarakat (pelanggan) sebagai pengawas maka akan 
mengurangi potensi kegagalan proyek pembangunan, seperti yang banyak terjadi selama ini.

Efektivitas pengawasan masyarakat ditentukan oleh dua hal, yaitu: (1) Terbukanya pintu 
pengawasan; (2) Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

1. Pintu Pengawasan
Pintu pengawasan ditentukan oleh dua hal, yaitu sistem dan struktur. Sistem dibentuk oleh 
peraturan perundangan yang membuka dan mendukung peran serta masyarakat dalam pengawasan 
pembangunan dan penyelenggaraan negara. Struktur adalah perangkat-perangkat pemerintahan dan 
non-pemerintahan yang memberikan jalur bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

1.1. Sistem
Apakah pengawasan masyarakat memang diperintahkan oleh hukum dan perundang-undangan 
di Indonesia?, jawabannya adalah YA karena komponen pendukung dalam kegiatan pengawasan 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapat informasi, berpendapat dan 
melakukan pengaduan serta hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan 
negara. Berikut adalah ulasannya:
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Hak untuk mengawasi
Inpres No. 1 tahun 1989 tentang pengawasan 
melekat (waskat) mungkin merupakan produk 
hukum pertama yang menyebut pengawasan 
masyarakat. Inpres yang dikeluarkan oleh mantan 
Presiden Soeharto ini, mendefinisikan pengawasan 
masyarakat sebagai pengawasan yang dilakukan 
oleh warga masyarakat, disampaikan secara 
lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah 
yang berkepentingan, berupa sumbangan 
pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan 
yang bersifat membangun yang disampaikan 
baik secara langsung maupun melalui media. 
Sayangnya pengawasan masyarakat hanya disebut 
pada bagian umum yang memuat definisi tetapi 
tidak dijelaskan bagaimana hubungan antara 
pengawasan masyarakat dengan pengawasan 
melekat.

Keppres No. 74 tahun 2001 menyatakan 
bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan 
dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai 
perorangan, kelompok maupun organisasi dengan 
cara:

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya 
korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan 
Pemerintah Daerah maupun DPRD;

- Penyampaian pendapat dan saran mengenai 
perbaikan, penyempurnaan baik preventif 
maupun represif atas masalah.

Informasi dan pendapat tersebut disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi 
yang terkait. Masyarakat berhak memperoleh 
informasi perkembangan penyelesaian masalah 
yang diadukan kepada pejabat yang berwenang.

Hak atas informasi
Hak atas informasi adalah prasyarat penting 
untuk mewujudkan pengawasan masyarakat 
yang efektif. Hak atas informasi meliputi hak 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
Hak tersebut merupakan salah satu komponen 
hak asasi manusia, ditetapkan pertama kali 
lewat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM) yang diadopsi oleh resolusi Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 
217A (III) tertanggal 10 Desember 1948. Hak atas 
informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia 
tersebut telah diakui dan dipertegas oleh bangsa 
Indonesia lewat Pasal 28F Perubahan Keempat 
UUD 1945 dan Pasal 20, 21 dan 42 Tap MPR No. 
XVII/MPR/1998.

 Hak untuk mendapatkan informasi tentang 
penyelenggaraan negara diatur oleh Pasal 9 UU 
No. 28 tahun 1999. Sedangkan ketentuan lebih 
khusus tentang hak untuk mendapatkan informasi 
keuangan pemerintahan daerah ditetapkan oleh 
Pasal 101, 102 dan 103 UU No. 33 tahun 2004. 
Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa informasi 
yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (biasanya terkenal dengan singkatan 
SIMKUDA) merupakan data terbuka yang dapat 
diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. 
Informasi di dalam SIMKUDA mencakup:

1. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, 
kabupaten, dan kota; 

2. Neraca Daerah; 
3. Laporan arus kas;
4. Catatan atas laporan keuangan daerah;
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 

Pembantuan; 
6. Laporan keuangan Perusahaan Daerah (BUMD); 

dan
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal 

dan kapasitas fiskal daerah.

Hak untuk berpendapat dan melakukan 
pengaduan
Komponen terakhir dalam pengawasan adalah 
mengemukakan pendapat dan melakukan 
pengaduan berdasarkan data dan informasi 
yang didapatkan. Hak untuk berpendapat dan 
melakukan pengaduan dilindungi oleh beberapa 
peraturan yaitu: Pasal 19 DUHAM; Pasal 28E dan 
28F Perubahan Keempat UUD 1945; Pasal 9 UU 
No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme.

Hak untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan dan penyelenggaraan 
negara
Pengawasan masyarakat merupakan bentuk 
partisipasi aktif dalam proses pembangunan 
yang merupakan faktor penentu keberhasilan 
pembangunan. Hak untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan diatur dalam Pasal 1 Deklarasi Hak 
atas Pembangunan yang diadopsi oleh Resolusi 
Majelis Umum PBB 41/128 tanggal 4 Desember 
1986. Dalam deklarasi ini dikatakan bahwa setiap 
orang berhak untuk berperan serta, berkontribusi 
dan menikmati pembangunan politik, sosial, 
ekonomi dan kebudayaan. 

Walaupun sistem negara kita sudah dilengkapi 
dengan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat/
rakyat, tetapi peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan negara tetaplah penting untuk 
mendukung terjadinya penyelenggaraan negara 
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yang bebas dan bersih dari kejahatan. Pasal 8 
dan 9 UU No. 28 tahun 1999 mengatur peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Hak perlindungan sebagai saksi
Pengawasan yang efektif memerlukan jaminan 
dari negara bahwa masyarakat pengawas bebas 
dari ancaman fisik dan mental, gangguan, teror 
dan kekerasan dari pihak manapun lewat suatu 
perlindungan hukum. Pasal 9 UU No. 28 tahun 
1999 dan Pasal 34 UU No. 26 tahun 2000 mengatur  
jaminan perlindungan hukum pada masyarakat 
sebagai saksi.

1.2. Struktur: Ulasan Jalur-Jalur 
Pengawasan Masyarakat
Dalam melakukan pengawasan, masyarakat dapat 
menggunakan jalur pemerintahan dan jalur non-
pemerintahan.

1.2.1. Jalur pemerintahan

Kecamatan
Kecamatan merupakan struktur pemerintahan 
paling rendah untuk daerah kabupaten, sehingga 
merupakan struktur pemerintahan terdekat 
dengan masyarakat. Pada dasarnya kewenangan 
Camat tergantung pada pelimpahan kewenangan 
dari Bupati. Dalam UU No. 32 tahun 2004 dirinci 
beberapa tugas Camat selain yang berasal dari 
pelimpahan kewenangan Bupati. Dari rincian 
tersebut tidak ada satu pun yang berkaitan dengan 
fungsi pengawasan dan fungsi penampung dan 
penyalur aspirasi masyarakat. Namun dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, biasanya 
masyarakat dapat ikut serta dalam musyawarah 
rencana pembangunan (musrenbang) kecamatan2. 
Musrenbang ini merupakan media yang dapat 
digunakan masyarakat untuk mengawasi proses 
perencanaan. Sayangnya musrenbang tidak 
secara rutin dilaksanakan, bahkan banyak daerah 
yang tidak melaksanakannya. 

Lembaga pengawasan pemerintahan
Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal 
lembaga pengawasan baik yang bersifat internal 
maupun eksternal. Pengawasan tersebut meliputi 
pengawasan atas produk hukum, pengawasan 
pelaksanaan kegiatan dan pengawasan 
keuangan3. Lembaga-lembaga yang mengawasi 
jalannya pemerintahan daerah antara lain: 
Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 
DPRD, Inspektorat Jenderal pada lembaga 
departemen di pemerintah pusat, Departemen 

Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan 
(BPK) dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut 
pada dasarnya dapat saja menampung masukan 
dari masyarakat, namun efektivitasnya sangat 
tergantung kepada “niat baik” dari pelaksana 
lembaga pengawas tersebut.

Komisi Ombudsman Nasional (KON)
Presiden Abdurahman Wahid membentuk Komisi 
Ombudsman Nasional (KON) pada tahun 2000 
lewat Keppres No. 44 tahun 2000. Keppres 
tersebut bertujuan untuk memberdayakan 
pengawasan oleh masyarakat. Komisi ini memiliki 
16 kewenangan, berikut adalah diantaranya: 

• Melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap 
aparatur pemerintahan serta lembaga 
peradilan berdasarkan laporan serta informasi 
mengenai dugaan adanya penyimpangan 
dalam pelaksanaan pelayanan umum, tingkah 
laku serta perbuatan yang menyimpang dari 
kewajiban hukumnya.

• Melakukan pemeriksaan terhadap petugas 
atau pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat 
serta pihak lain yang terkait guna memperoleh 
keterangan dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan 
pengawasan oleh masyarakat.

• Mengajak masyarakat melakukan kampanye 
dan tindakan kongkrit anti Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

• Mendorong anggota masyarakat untuk lebih 
menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh 
pelayanan.
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Sampai dengan saat ini KON hanya ada di 
tingkat nasional. Menurut KON, ada lebih dari 
21 daerah yang berniat membentuk ombdusman 
daerah, dimana Propinsi D.I.Yogyakarta adalah 
salah satu yang paling progresif. Dari data 
statistik KON, dapat dilihat adanya peningkatan 
persentase pengaduan masyarakat atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 
sekitar 6% pada awal pembentukannya tahun 
2000 menjadi sekitar 15% pada tahun 2003. Data 
tersebut membuktikan bahwa pembentukan KON 
di tingkat daerah sangat penting, hal ini juga 
sejalan dengan meningkatnya tanggungjawab 
serta sumber daya dana yang ada di tingkat 
daerah. 

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan 
tentang penyimpangan penyelenggaraan 
pemerintahan termasuk dalam sistem peradilan 
dan penegakan hukum pada KON dengan cara 
mengirimkan surat, e-mail, fax atau datang 
langsung ke kantor KON di Jakarta. 
Berikut adalah alamat kontak KON:
Jl. Adityawaman No. 43 Kebayoran baru, 
Jakarta 12610 
Telp : +62 21 7258574 
Fax : +62 21 7258579 
E-mail : ombudsman@ombudsman.or.id
 Karena ketiadaan kantor KON di daerah, hal 
ini sangat menyulitkan masyarakat di pedesaan 
terutama di luar pulau Jawa untuk melakukan 
pengaduan. 

Pada masa reformasi, selain KON, juga dibentuk 
komisi-komisi lain yang dapat digunakan sebagai 
jalur untuk melakukan pengawasan seperti: 
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara 
Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), bahkan pada saat ini juga sedang 
dibentuk beberapa komisi untuk mengawasi 
sistem peradilan seperti Komisi Kepolisian, 
Komisi Kejaksaan, Komisi Yustisia, dan lain-lain. 
Dari sisi jangkauan kerja, kebanyakan komisi ini 
hanya efektif untuk kasus-kasus tingkat nasional 
atau kasus-kasus besar yang menjadi perhatian 
masyarakat. Sangat sulit membayangkan komisi-
komisi ini dapat efektif sampai pada tingkat 
pedesaan. Hal ini mungkin diakibatkan oleh 
keterbatasan sumber daya yang ada pada komisi-
komisi tersebut. Walaupun ada banyak komisi-
komisi yang muncul, hanya KON yang dibentuk 
untuk memberdayakan pengawasan masyarakat. 

1.2.2. Jalur non pemerintahan

Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
UU No. 22 tahun 1999 memberikan mandat 
pada BPD untuk melakukan pengawasan, tetapi 
pengawasan yang dapat dilakukan hanyalah 
pengawasan pemerintahan desa. Kewenangan 

yang terbatas ini sekarang sudah dipotong habis 
oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengganti UU 
No. 22 tahun 1999. Dengan demikian praktis BPD 
(yang namanya sudah diganti menjadi Badan 
Permusyawaratan Desa) tidak lagi memiliki fungsi 
pengawasan. Satu-satunya fungsi yang dapat 
digunakan adalah fungsi penampung dan penyalur 
aspirasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) seringkali berfungsi sebagai 
lembaga pengawas pada kelurahan-kelurahan di 
perkotaan. 

Lembaga Adat
Beberapa kabupaten mengakui keberadaan 
lembaga adat di kawasannya. Dasar hukum 
mengenai lembaga adat biasanya hanya 
ditemukan pada peraturan daerah. Hampir di 
seluruh daerah di Indonesia yang mengakui 
keberadaan lembaga adat, Lembaga Adatnya 
tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
fungsi pengawasan. Seperti halnya BPD, lembaga 
adat hanya memiliki fungsi untuk menampung 
dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada 
pemerintah, tentunya selain fungsi sosial budaya 
lainnya.

Partai Politik
UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik tidak 
memberikan mandat pada partai politik untuk 
melakukan fungsi pengawasan. Fungsi partai 
politik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
adalah fungsinya sebagai penyerap, penghimpun, 
dan penyalur aspirasi politik masyarakat 
secara konstitusional dalam merumuskan dan 
menetapkan kebijakan negara. Ini artinya fungsi 
partai politik bagi masyarakat tidak berbeda jauh 
dengan fungsi BPD dan Lembaga Adat. Walaupun 
demikian, partai politik memiliki potensi lebih 
kuat karena para anggotanya duduk dalam 
DPRD. 

Media massa
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
pada saat ini mendorong terbentuknya jalur 
baru yang dapat digunakan oleh masyarakat 
untuk melakukan pengawasan, yaitu media 
massa. Beberapa media massa dengan berbagai 
bentuknya (cetak, audi, audio visual, maya, dan 
sebagainya) dapat menjadi jalur yang sangat 
efektif menyerap dan memberikan informasi 
dari masyarakat, dan bahkan menjadi jalur 
yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar 
masyarakat dalam pengawasan. Efektivitas media 
massa sangat ditentukan oleh tingkat pengaruh 
media massa tersebut di dalam masyarakat.

Organisasi Non Pemerintah
Keberadaan organisasi non pemerintah (ornop), 
dalam beberapa kasus, efektif menjadi jalur 
dalam pengawasan masyarakat. Beberapa ornop 
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ada yang bertindak sendiri berdasarkan mandat 
organisasinya4, dan ada juga yang berfungsi  
sebagai fasilitator dalam mendukung pengawasan 
masyarakat. Efektivitas peran ornop tergantung 
pada kualitas dan sumber daya ornop itu sendiri. 
Tidak seperti media massa, keberlanjutan ornop 
dari sisi keuangan sangat memprihatinkan karena 
65 persen ornop tergantung pada bantuan luar 
negeri5. 

Dari pembahasan jalur di atas, dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada jalur yang efektif 
yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk 
melakukan pengawasan kecuali jalur non 
pemerintahan. Mengingat dirinya bukanlah 
lembaga pemerintahan, maka tingkat 
efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas 
dan sumber daya organisasi tersebut. Juga sebagai 
organisasi yang tidak dibayar oleh dana publik 
(baik ornop maupun media massa) maka tingkat 
kemandirian dan keberlanjutannya tidak selalu 
dapat diandalkan. Kenyataan ini harus menjadi 
keprihatinan kita karena akan menyebabkan 
pengawasan masyarakat sulit untuk dijalankan.

2. Kesadaran dan Kemampuan 
Masyarakat dalam Pengawasan
JARI Indonesia telah melakukan dukungan berupa 
pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat 
untuk melakukan pengawasan pembangunan 
sejak tahun 2003, lewat suatu program bernama 
Community Based Development Watch (CBDW) 
yang bekerja di dua kota dan tiga kabupaten di 
Kalimantan Timur. Sementara itu, dalam skala 
yang jauh lebih kecil, pada bulan Nopember 
2004 sampai dengan Pebruari 2005, Program 
Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ 
mendukung ujicoba pengawasan masyarakat di 
salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, 
Kalimantan Timur. Berdasarkan Pengalaman JARI 
dan CIFOR maka dapat dikumpulkan pelajaran 
dan hikmah sebagai berikut:

− Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat 
masih bersifat kasuistis, jangka pendek dan 
cenderung dilakukan oleh kelompok-kelompok 
kecil atau bahkan perorangan.

− Pengawasan masyarakat yang dilakukan 
kebanyakan mengarah kepada pengawasan 
keuangan terutama bertujuan untuk melihat 
penyimpangan dalam pembelanjaan. Sebagian 
yang lain melakukan pengawasan terhadap 
prosedur kerja dan kebijakan pemerintahan. 

− Permasalahan utama yang dihadapi oleh 
masyarakat adalah:
• Tidak adanya jalur dan mekanisme yang efektif 

termasuk ketiadaan panduan resmi bagi 

masyarakat dalam melakukan pengawasan 
(pencarian data, dan penyampaian hasil 
pengawasan)

• Sulit untuk mendapatkan data dan 
informasi. Walaupun peraturan perundangan 
mewajibkan pemerintah untuk terbuka, juga 
memberikan hak pada masyarakat untuk 
mendapatkan data dan informasi, tetapi hal 
tersebut tidak sepenuhnya terjadi dalam 
kenyataan. Beberapa metode yang biasanya 
digunakan oleh masyarakat untuk mencari 
data adalah: perkawanan dengan petugas 
pemerintah, dengar pendapat atas inisiatif 
masyarakat, tekanan, misalnya lewat 
demonstrasi, perkawanan dengan wartawan, 
mengikuti rapat-rapat pemerintah (hanya 
terjadi pada pemerintah daerah yang 
terbuka)

• Sulitnya menggalang dukungan masyarakat 
luas. Hal ini diakibatkan oleh strategi 
komunikasi yang belum efektif. Beberapa 
metode yang biasanya digunakan untuk 
menyampaikan hasil pengawasan adalah: 
angkat lewat media dan LSM, aksi masa, 
litigasi (pengadilan), hearing dan sharing 
dengan DPRD, mengirimkan surat.

• Lemahnya kelembagaan masyarakat 
sehingga daya tekan dalam menyampaikan 
hasil pengawasan juga lemah

• Tidak ada perlindungan hukum bagi 
masyarakat yang menyampaikan hasil 
pengawasan, misalnya terhadap ancaman 
pemecatan kerja.

− Hal-hal yang memudahkan pelaksanaan 
pengawasan masyarakat:
• Pemerintah secara eksplisit meminta 

masyarakat mengawasi proyek
• Papan pengumuman proyek
• Media untuk dapat mengakses kepala daerah, 

misalnya seperti Open House.

− Untuk dapat melakukan pengawasan dengan 
baik, berikut adalah beberapa keterampilan 
yang dianjurkan untuk dimiliki masyarakat:
• Strategi komunikasi dan komunikasi efektif
• Pengumpulan data dan investigasi
• Analisis data dan informasi
• Penguatan kelembagaan kelompok.

− Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 
masyarakat untuk melakukan pengawasan:
• Adanya organisasi masyarakat yang kuat dan 

dipercaya oleh anggotanya sendiri
• Adanya kebebasan berpendapat dan 

menyampaikan hasil pengawasan tanpa 
tekanan, ancaman dan rasa takut dari pihak 
manapun

• Memiliki kepentingan langsung terhadap 
sesuatu yang diawasi.
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3. Kesimpulan
Ada beberapa syarat agar pengawasan masyarakat 
dapat berjalan efektif, yaitu:
(1) Hak masyarakat untuk mendapatkan data 

dan informasi terutama informasi tentang 
pendanaan dan spesifikasi proyek (kerangka 
acuan kerja). Seluruh pihak yang terlibat baik 
pemerintah maupun pihak ketiga (kontraktor) 
harus mendukung transparansi data dan 
informasi.

(2) Jalur dan mekanisme yang efektif bagi 
masyarakat untuk menyalurkan umpan balik, 
termasuk menjalankan perlindungan hukum 
bagi para saksi.

(3) Prosedur yang menjamin adanya kepastian 
tindak lanjut dari umpan balik yang 
disampaikan oleh masyarakat. Kepastian 
tidak harus selalu setuju dengan laporan 
masyarakat, tetapi pertama-tama harus 
ada tanggapan atas laporan tersebut. Jika 
disetujui maka harus ada jaminan tindak 
lanjut untuk merespon laporan tersebut, 
jika tidak disetujui maka harus ada alasan 
yang juga tertulis dan disampaikan kepada 
masyarakat. Jaminan tersebut harus diakui 
dalam sistem hukum.

(4) Adanya pengakuan atas temuan masyarakat.
(5) Membangun kesadaran dan motivasi serta 

keterampilan dan pengetahuan masyarakat 
dalam melakukan pengawasan baik sebagai 
kelompok-kelompok kepentingan maupun 
sebagai pribadi.
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