
Mendiagnosis sektor kesehatan Chile: peran keterbukaan pengadaan untuk

obat-obatan yang lebih terjangkau

Pada 2020, CENABAST, pembeli terbesar dari obat-obatan di Chile, membeli 60% produk

obat-obatan pada harga yang lebih rendah. Pemerintah pun berhemat sebesar sekitar USD 9

juta (Rp 129,3 miliar). Penghematan ini merupakan hasil dari munculnya undang-undang

baru yang memperbolehkan CENABAST bernegosiasi dengan perusahaan farmasi swasta

untuk mengoptimalkan pembelian dan menetapkan harga eceran tertinggi yang akan

menguntungkan masyarakat. Reformasi hukum itu didorong oleh sekelompok organisasi

masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis. Dengan menggunakan data keterbukaan pengadaan,

mereka menemukan bahwa tingkat kompetisi di sektor pengadaan rendah dan diwarnai

konflik kepentingan. Temuan ini sempat berujung pada demonstrasi di seluruh Chile pada

tahun 2019. Tekanan masyarakat, ditambah dengan reformasi keterbukaan pengadaan,

menghasilkan pengunduran diri pejabat pemerintah, praktik pengadaan lebih baik, dan

kompetisi meningkat.

Selama bertahun-tahun, banyak keluarga di Chile harus membeli obat-obatan dari negara lain

demi harga yang lebih murah. Layanan kesehatan di negeri sendiri justru tidak terjangkau dan

dapat memakan lebih dari 30% pendapatan rumah tangga. Sistem kesehatan Chile

menggabungkan antara sistem pemerintah dan swasta, namun tampaknya percampuran ini

malah mempertemukan aspek paling merugikan dari keduanya, yaitu harga yang mahal dan

pilihan yang sempit. Tidak sedikit warga yang berpaling ke ranah daring untuk melakukan

kampanye penggalangan dana untuk membeli obat-obatan dan membiayai terapi medis.

Tulisan ini menyampaikan kisah para reformis, baik dari dalam maupun luar tubuh

pemerintah, yang mencoba memutus lingkaran harga yang tinggi sekaligus mendorong akses

ke layanan kesehatan yang terjangkau di Chile. Sektor pengadaan barang/jasa pemerintah

(PBJP) menjadi pintu masuk reformasi, karena di sinilah pemerintah membeli barang dan

jasa dari para penyedia di pasar. Reformasi keterbukaan pengadaan yang belum lama digagas

di Chile, dan yang terbukti berhasil meningkatkan transparansi dan kualitas data PBJP,
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https://www.economist.com/the-americas/2020/03/12/can-chile-reinvent-itself
https://www.economist.com/the-americas/2020/03/12/can-chile-reinvent-itself


menjadi amunisi bagi sekelompok organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk menyoroti

belanja anggaran pemerintah,  tingginya biaya obat-obatan, dan kurangnya kompetisi. OMS

juga menemukan konflik kepentingan dan transaksi yang mencurigakan di sektor kesehatan. 

Terjadinya demonstrasi masyarakat di seluruh Chile pada tahun 2019, yang memicu urgensi

reformasi dan penurunan biaya terkait layanan kesehatan, membuat para aktivis didengar oleh

kalangan pemerintah. OMS sekarang dilibatkan secara langsung dalam proses reformasi,

termasuk dalam mengarahkan perubahan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas konflik

kepentingan pun dimintai pertanggungjawaban. Reformasi PBJP ini membuat CENABAST,

badan pemerintah yang membeli obat-obatan, mampu menggunakan posisi tawarnya sebagai

pembeli dan intelijen pasar untuk menurunkan harga obat-obatan bagi konsumen.

Reformasi memang belum lama bergulir, namun analisis kami terhadap data sementara ini

menunjukkan reformasi mulai membuahkan hasil. Secara umum, terjadi penurunan harga

obat-obatan. Contohnya saja parasetamol, yang harganya sudah turun separuhnya.

Keterangan gambar:

Keterbukaan Pengadaan di Chile

● Peningkatan mutu data: data mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan

● Obat-obatan lebih murah: 60% obat-obatan dibeli pada harga 80% lebih rendah

● Kolaborasi dan partisipasi: Pokja lintas sektor dan proses yang kolaboratif

https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/20191206215649076.pdf
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Perjalanan menuju reformasi
Chile adalah salah satu negara pionir dalam menerapkan pengadaan secara elektronik. Negara

ini memulai digitalisasi PBJP sejak tahun 2003. Sekarang, Chile sudah memiliki sistem PBJP

yang sepenuhnya digital dan transaksional, yang dikelola oleh ChileCompra melalui platform

Mercado Público. Di sini, pembeli bertemu dengan penyedia.

Pada tahun 2015, dibentuk komisi tingkat tinggi bernama Komisi Engel. Inilah respons

pemerintah terhadap serangkaian skandal, termasuk pendanaan ilegal kampanye politik dan

korupsi pengadaan. Komisi Engel merekomendasikan peningkatan transparansi,

standardisasi, dan kualitas informasi secara signifikan di platform PBJP. Rekomendasi juga

dicantumkan di dalam Rencana Aksi Nasional untuk keterbukaan pemerintah yang disusun

bersama pada 2016. 

Sistem ChileCompra sebenarnya mengandung banyak informasi. “Masalahnya, informasi itu

hanya bisa dilihat oleh penyedia dan pengguna internal sistem,” kata Guillermo Burr dari

ChileCompra. Salah satu target utama rencana aksi adalah penerbitan data terbuka yang bisa

diakses dan standar untuk keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan PBJP di Chile; data

diterbitkan menggunakan Standar Data PBJ Terbuka atau Open Contracting Data Standard

(OCDS). Menurut Burr, OCDS “membuat proses pengadaan benar-benar transparan jika

dibandingkan dengan metode lain untuk mengakses data, seperti API atau Excel yang

diunduh dari situs keterbukaan data.” OCDS juga memberikan pengguna ChileCompra

https://cms.law/en/media/international/files/publications/guides/cms-e-public-procurement-november-2019
https://www.opengovpartnership.org/members/chile/
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keleluasaan untuk menganalisis dan mempelajari data. Chile mulai memublikasikan data

OCDS pada tahun 2018. Cakupan OCDS juga secara bertahap diperluas hingga akhirnya

meliputi keseluruhan tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

ChileCompra memahami pentingnya meningkatkan pemanfaatan data dan pengawasan

terhadap pasar PBJP yang amat luas. Sebab itu, ChileCompra membentuk dewan masyarakat

sipil sebagai wadah kerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk

kelompok kerja yang berfokus mendiskusikan keterbukaan data. Menurut statistik

ChileCompra, upaya ini efektif, terbukti dari peningkatan akses kepada data pengadaan

dalam format CSV, API, dan OCDS dari 26.000 kali unduhan pada tahun 2018 ke 120.000

pada tahun 2019.

Pekerjaan menstandardisasikan data melelahkan, kata Direktur ChileCompra Tania Perich

menyatakan, namun, “Sekarang, ada lebih dari 5,9 juta proses pengadaan yang tersedia dalam

format standar, sehingga turut meningkatkan transparansi, pengendalian sosial, dan akses.”

Informasi baru memungkinkan metode penunjukan langsung dilacak penggunaannya

sehingga diketahui kapan kontrak diberikan tanpa kompetisi. Mencegah pengadaan yang

tidak kompetitif menjadi perhatian berbagai organisasi, seperti Fundación Observatorio Fiscal

yang berbasis di Santiago dan lihai menggunakan teknologi. Dengan dukungan OCP dan

mitra lain, organisasi ini menerbitkan serangkaian laporan dan alat untuk melacak dan

memantau PBJP di Chile.

Menurut Jeannette von Wolffersdorff, salah satu pendiri Fundación Observatorio Fiscal,

pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil terhadap PBJP turut mengubah sikap pegawai

pemerintah. “Dulu, pemerintah mudah tersinggung dan ingin mengesankan Mercado Público

sudah sempurna. Kami berhasil melewati masa ini dan kami lihat, analisis kami menarik

perhatian aktor lain di sektor publik.”

Konflik kepentingan dan penunjukan langsung di sektor kesehatan
Observatorio Fiscal melakukan analisis mendalam terhadap pengadaan obat-obatan pada

tahun 2019. Hasilnya adalah laporan yang mendetail tentang belanja anggaran di sektor

https://www.chilecompra.cl/consejo-de-la-sociedad-civil-de-chilecompra/
https://www.chilecompra.cl/consejo-de-la-sociedad-civil-de-chilecompra/
https://desarrolladores.mercadopublico.cl/OCDS/Listado
https://observatoriofiscal.cl/
https://www.latercera.com/negocios/noticia/observatorio-fiscal-alerta-municipios-alta-tasa-contratos-directos/55680/
https://www.latercera.com/negocios/noticia/observatorio-fiscal-alerta-municipios-alta-tasa-contratos-directos/55680/
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/radiograf%C3%ADaalascomprasdelsectorsalud_compressed.pdf


kesehatan dengan diagnosis yang jelas: frekuensi tinggi pengadaan dengan metode

penunjukan langsung, dan rendahnya kompetisi, mengakibatkan harga-harga

menjulang. Analisis mengungkap, lebih dari separuh pembelian pada tahun 2018 dilakukan

melalui penunjukan langsung. Jumlah penyedia antara tahun 2017 dan 2018 pun turun.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian terhadap pasar obat-obatan yang dilakukan Kantor

Kejaksaan Ekonomi Nasional (disingkat FNE dalam bahasa Spanyol); kompetisi memang

rendah, khususnya untuk obat-obatan generic. FNE juga menemukan bahwa reformasi

layanan kesehatan publik berpotensi menghasilkan penghematan antara USD 290 juta dan

855 juta (Rp 4,1 hingga 12,2 miliar) per tahun untuk Pemerintah Chile.

Distribusi metode pembelian di CENABAST

Keterangan:

Garis warna merah: Penunjukan/Pengadaan langsung

Garis warna kuning: Tender

Garis warna biru: Kontrak payung

Metode penunjukan langsung marak digunakan di CENABAST hingga tahun 2018. Hal ini

diungkap dalam analisis oleh Observatorio Fiscal.

Menurut Matías Jara, jurnalis dari situs berita investigatif bernama CIPER, “Informasi dan

perencanaan pengadaan minim, [akibatnya] pembelian dilakukan tanpa mempertimbangkan

rekam jejak penyedia ataupun informasi lain yang tersedia.”

https://www.fne.gob.cl/fne-publica-informe-final-de-estudio-de-mercado-sobre-medicamentos/
https://matiasjarah.media/sobre-el-autor/


Di Chile, entitas pembeli obat-obatan adalah Central Nacional de Abastecimiento

(CENABAST), rumah sakit, dan Dana Kesehatan Nasional Chile (FONASA). Untuk

CENABAST, kata Abastecimiento’ pada nama lembaga adalah bahasa Spanyol untuk

‘suplai/pasokan’. CENABAST adalah lembaga di bawah Kementerian Kesehatan yang

bertugas bekerja sama dengan badan-badan pemerintah serta aktor lain di sistem kesehatan,

seperti rumah sakit, untuk melakukan pembelian dengan lebih baik dan efisien.

Analisis Observatorio Fiscal juga mengungkap hubungan antara seorang pejabat pengadaan

di CENABAST dengan bekas tempat kerjanya, yang merupakan perusahaan farmasi.

Perusahaan ini menaikkan harga obat yang dijual ke CENABAST sebesar hampir tiga kali

lipat dalam tahun pertama individu itu menjabat. Pembelian utamanya dilakukan dengan

metode penunjukan langsung yang kontroversial. 

Observatorio Fiscal menyusun rekomendasi perbaikan, kemudian menyerahkannya ke

CENABAST.

Pihak media pun meliput secara intensif investigasi terhadap dugaan favoritisme dan

penetapan harga yang tidak wajar. Pejabat itu akhirnya mengundurkan diri. Liputan, bersama

dengan demonstrasi berskala nasional pada musim gugur, mendesak pemerintah untuk

https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/04/01/algo-huele-mal-en-las-millonarias-compras-de-medicamentos-de-la-cenabast-el-ano-2018/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/04/01/algo-huele-mal-en-las-millonarias-compras-de-medicamentos-de-la-cenabast-el-ano-2018/
https://observatoriofiscal.cl/var/RadiografiaSalud/#4
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https://www.elmostrador.cl/mercados/2019/06/14/el-primer-cortado-de-la-nueva-era-manalich-en-el-minsal-ministro-saca-a-juan-carlos-corbeaux-de-la-cenabast/


bertindak. Kongres Chile mengesahkan Ley CENABAST pada awal tahun 2020 dan akan

mulai berlaku pada 6 April 2020. Undang-undang ini mengizinkan perusahaan farmasi swasta

dan independen untuk membeli obat-obatan melalui CENABAST. Dengan begitu, peran

perantaraan CENABAST diperluas melebihi lembaga-lembaga publik seperti rumah sakit

pemerintah. Kemampuan CENABAST untuk menggunakan posisinya dan membeli

obat-obatan pada harga lebih terjangkau turut menguntungkan apotek lokal. Umumnya

terletak di daerah perdesaan, apotek di tingkat masyarakat kini merasakan manfaat membeli

obat pada harga lebih murah langsung kepada CENABAST. Untuk memastikan penghematan

biaya ditransfer kepada masyarakat, CENABAST juga menetapkan harga eceran tertinggi

(HET).

CENABAST juga mulai menggunakan data untuk mengidentifikasi potensi penghematan.

Analis kepala CENABAST Elías Enrique Garcés menyatakan, “Kami mencari harga

maksimum yang cukup menarik perusahaan farmasi agar mau bernegosiasi dengan

CENABAST, tetapi juga cukup terjangkau sehingga bisa menurunkan harga eceran yang

dibayar oleh konsumen.”

CENABAST juga membuat saluran untuk menampung saran dan masukan masyarakat.

Melalui sarana ini, lembaga dapat menerima permintaan warga agar obat-obatan tertentu

disertakan di dalam “keranjang” pembelian CENABAST. Lembaga ini juga menerbitkan

daftar interaktif di situsnya. Warga dapat mengunduh informasi terperinci tentang obat-obatan

yang dicantumkan di dalam UU dan HET setiap jenis obat.

Sekelompok peneliti dari Universidad de Chile mengusulkan cara untuk mengoptimalkan

pembelian obat-obatan oleh CENABAST. Laporan tim ini, terbit pada Desember 2020,

menyarankan penggunaan kontrak payung untuk menyeleksi penyedia dan menerapkan

semacam kompetisi terhadap sekelompok calon penyedia agar tercapai harga yang lebih

rendah, biaya administratif berkurang, dan pengelolaan rantai pasok lebih fleksibel.

CENABAST sedang menjajaki cara untuk mengelola risiko pasokan dengan membeli

beberapa jenis obat dari lebih dari satu penyedia.

https://www.cenabast.cl/ley-cenabast-remedios-mas-baratos-y-de-calidad/
https://www.minsal.cl/se-promulga-nueva-ley-cenabast-que-permitira-disponer-de-remedios-mas-baratos/
http://aplicacionesweb.cenabast.cl/Sistemas/oirs/InformacionSolicitudCiudadano.asp
http://aplicacionesweb.cenabast.cl/Sistemas/oirs/InformacionSolicitudCiudadano.asp
https://www.cenabast.cl/lista-de-medicamentos-ley-cenabast/
https://www.cenabast.cl/lista-de-medicamentos-ley-cenabast/
https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Universidad-Chile-Informe-CENABAST.pdf
https://www.df.cl/noticias/empresas/salud/cenabast-impulsa-cambio-en-licitaciones-para-adjudicar-contratos-de/2021-01-21/165721.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/salud/cenabast-impulsa-cambio-en-licitaciones-para-adjudicar-contratos-de/2021-01-21/165721.html


Bukti awal dampak reformasi langsung terasa
Pertanyaannya, seberapa berhasil perubahan ini? Open Contracting Partnership menganalisis

kontrak CENABAST untuk produk obat-obatan dan farmasi antara Januari 2018 dan

September 2020. Kondisi prareformasi (2018-2019) dibandingkan dengan kondisi

pascareformasi (sejak Januari 2020). Analisis kami berfokus pada 387 prosedur

pengadaan untuk 168 item individu obat-obatan yang dibeli pada kedua periode itu.

Hasilnya, ditemukan bahwa sebagian besar obat dibeli hanya satu kali di masing-masing

periode, karena kontrak pengadaan umumnya mencakup 12-18 bulan pasokan. Dari segi

harga, jumlah obat yang harga riilnya turun (dikoreksi karena inflasi) lebih banyak—hampir

60%--dibandingkan yang harganya naik atau tetap sama.

https://rpubs.com/opencontracting/chilemed2020
https://rpubs.com/opencontracting/chilemed2020
https://rpubs.com/opencontracting/chilemed2020


Sekitar 31% obat meningkatkan jumlah penawar, dengan lebih dari 56% obat-obatan

memiliki minimal dua penyedia dan 12% obat-obatan memiliki 3 atau 4 penyedia.

Artinya, CENABAST mengganti penyedia selama masa tersebut, mengingat kontrak berlaku

selama 12 hingga 18 bulan. Dari semua obat-obatan dengan penyedia tunggal, 43%

mengalami kenaikan harga dan hanya 23% yang harganya turun.

Analisis kami menunjukkan, kenaikan per 1 penawar berdampak pada penurunan harga

sebesar sekitar rata-rata 5% per jenis obat. Obat-obatan yang dibeli pada tahun 2020

menunjukkan penurunan harga sebesar rata-rata 7% dibandingkan dengan masa

prareformasi. Secara total, terdapat penghematan sebesar 6,6 miliar Peso Chile ( Rp 119,4

juta), termasuk jika menghitung kenaikan harga beberapa jenis obat. Angka ini setara dengan

3% belanja anggaran keseluruhan (210 miliar Peso Chile atau sekitar Rp 3,8 miliar). Potensi

penghematan ini jelas menggembirakan, mengingat pandemi ketika itu tengah memuncak.

Upaya lebih jauh untuk meningkatkan kompetisi seharusnya dapat menambah penghematan.

Perubahan setelah reformasi tampak menunjukkan kompetisi yang lebih baik: hampir dua

dari tiga prosedur CENABAST kini bersifat terbuka (62% per 2020) dibandingkan 48% pada

tahun 2018. Dari 60 penyedia yang memenangkan kontrak pada tahun 2020, 17 di antaranya

belum pernah mendapatkan kontrak pada periode prareformasi. Artinya, muncul

pemain-pemain baru di pasar PBJP. Komposisi penyedia mayoritas pun turut berubah.



Dari segi jenis obat, salah satu yang dibeli dengan harga lebih murah adalah Fingolimod, obat

untuk penyakit multiple sclerosis. Harga per unit Fingolimod turun hampir 80% antara

periode pra- dan pascareformasi. Begitu pula Bortezomib, obat untuk kanker sumsum tulang

belakang; harga yang dibayar CENABAST untuk obat ini lebih rendah sebesar hampir 79%

setelah UU baru berlaku. Sementara itu, harga parasetamol turun 50% dari sebelumnya.

Menurut analisis mendalam oleh CENABAST, perubahan di atas disebabkan oleh

keekonomian skala, kompetisi yang lebih baik di kalangan penyedia, dan peningkatan

volume pembelian. Ada pula faktor lain yang memengaruhi kompetisi: paten atas beberapa

obat-obatan HIV yang dibeli CENABAST pada tahun 2019 sudah berakhir. Hal ini membuka

kesempatan bagi penyedia obat generik untuk memasuki pasar PBJP, sehingga berkontribusi

kepada penurunan harga.

Namun, ada pula harga obat yang naik. Acyclovir, obat penyakit herpes, lebih tinggi 22%

pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Kendala pasokan secara regional juga

menyebabkan kenaikan 5% dari asam valproat—obat untuk epilepsi, gangguan bipolar, dan

migren. Paten dan pembelian obat generik turut memengaruhi ketersediaan dan biaya obat.

Melacak pengadaan darurat: dampak COVID-19 terhadap PBJP

Pandemi COVID-19 amat membebani sistem kesehatan dan berdampak signifikan terhadap

pembelanjaan anggaran.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGNT7_yemf_iVoEb0_aTEtpZilAh2MPJoeQsExIbRWk/edit?usp=sharing


Untuk merespons keadaan ini, ChileCompra menerbitkan arahan yang mengimbau agar

badan-badan pemerintah melakukan pengadaan secara digital sepenuhnya. Semua dokumen

diharapkan diserahterimakan secara elektronik, sesi evaluasi penawaran diselenggarakan

secara jarak jauh, dan penyedia diberikan toleransi perpanjangan tenggat.

Kementerian Keuangan dan ChileCompra dengan gesit membuat sebuah portal untuk

menerbitkan dan melacak semua pembelian terkait pandemi secara terbuka. Mengutip Wakil

Menteri Keuangan, langkah ini dilakukan untuk “menyosialisasikan aksi-aksi pemerintah dan

menumbuhkan transparansi terhadap sumber daya yang sejatinya dimiliki seluruh rakyat

Chile.”

Jurnalis dan OMS telah menggunakan data pengadaan untuk mengawasi respons pandemi

pemerintah. Kedua pihak ini berkontribusi memberikan peringatan tentang harga masker

yang tidak wajar, kontrak yang diberikan kepada perusahaan baru dengan hubungan keluarga,

dan tantangan seputar pengadaan alat pelindung diri—seperti kendala logistik, pengadaan

yang gagal, produk tidak punya sertifikasi, dan perantara yang tidak bisa diandalkan. Selain

itu, intensitas metode penunjukan langsung ikut naik. Dan, meski angka lelang dengan satu

penawar turun dari 31% pada 2018 ke 21% pada 2019, pada tahun 2020 persentase ini

melonjak ke 48%.

Observatorio Fiscal terus menatap ke depan. Direktur Eksekutif Paula Díaz menyatakan, ia

akan berfokus pada efisiensi dan efektivitas belanja anggaran kesehatan. Baru-baru ini,

Observatorio Fiscal dan Espacio Público—LSM ternama—memberikan kerangka analisis

berkala untuk melihat indikator risiko (red flag) dalam hal transparansi dan kompetisi

berdasarkan lembaga dan metode pengadaan. “Platform in akan sangat berguna untuk

meningkatkan akuntabilitas, didorong oleh masyarakat. Dengan meminta lembaga publik

memperhatikan risiko dan memperbaiki proses pengadaan serta ketersediaan data, lembaga

publik pun jadi punya kesempatan belajar.”

Kini, sektor berikutnya untuk direformasi telah menanti: sebagai bagian dari rencana

pemulihan dari pandemi, Chile ingin mengerahkan investasi senilai USD 8 miliar (Rp 114,9

https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2020/04/DirectivadeContratacionPublica34.pdf
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miliar) untuk infrastruktur publik. Kementerian Pekerjaan Umum telah mulai berkoordinasi

dengan Kamar Konstruksi Chile dan Observatorio Fiscal untuk meningkatkan akuntabilitas

penggunaan anggaran untuk pemulihan Chile. “Penyediaan informasi pengadaan yang

relevan juga akan diperkenalkan di sektor lain, seperti infrastruktur, melalui platform yang

akan diluncurkan pada semester satu tahun ini,” kata Diaz.

Tuntutan masyarakat terhadap layanan dan prasarana umum yang lebih baik dan terjangkau

akan terus dijadikan tajuk berita. Chile akan mengadakan pemilu pada bulan November dan

negara ini tengah melalui proses politik yang konstitusional. UU PBJP yang baru

menjanjikan reformasi lebih jauh terkait keterbukaan data, sehingga warga punya data

penting untuk memantau perubahan.

Nantikan kabar terkini seputar transparansi dan pengawasan terhadap sektor pengadaan untuk

mengetahui kemajuan yang dicapai oleh Chile.

Bantuan teknis dan penguatan partisipasi: kontribusi Open Contracting Partnership

terhadap ekosistem keterbukaan data

Open Contracting Partnership (OCP) bekerja keras bersama reformis pemerintahan dan

elemen masyarakat untuk membangun reformasi yang sistemik di sektor pengadaan publik

Chile. Penerbitan dan penggunaan data dari keterbukaan pengadaan juga didorong sebagai

pijakan reformasi. Kami menyediakan dukungan teknis kepada ChileCompra untuk

memublikasikan data menggunakan Standar Data PBJ Terbuka (OCDS), termasuk untuk

informasi tender, penunjukan langsung, dan kontrak payung. OCP mendukung berbagai

organisasi masyarakat sipil, termasuk Observatorio Fiscal, Chile Transparente, dan Fundacion

Multitudes. OCP juga mendukung kajian yang dilakukan oleh Universitas Chile untuk

menilai dan menyarankan skema pengadaan baru untuk obat-obatan.

#VersiBahasaIndonesia #Kesehatan #CivilSocietyMonitoring #CeritaPerubahan

#PengadaanKesehatan
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