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ABSTRACT

Indonesia government pursue to established freedom of information for their civilisation
in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Disclosure
of Public Information Act number 14 year 2008 popularly known as UU KIP. This study
is aimed to describe and draw the factors that affected the implementation of UU KIP in
the Surakarta City and Lombok Barat Municipality. This research uses mixed method
both quantitative through survey and qualitative through in-depth interview and focus
group discussion. The research concluded that there are numerous factor whis affected
the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and
local leader, aparatur readiness, the lack of the UU KIP itself, minimum budget,
infrastructure and the culture of the society. UU KIP also perceived as the Act that
regulate the public information and bring enhancement in implementing good
governance for the public institution. It believes that the local government will be more
accountable, transparent and increase public participation.

Keywords: good governance, public information, implementation

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cita-cita reformasi dengan diterapkannya Good Governance, serta semakin

tingginya kebutuhan akan informasi, terutama yang terkait dengan pelayanan publik,

agenda pemberantasan korupsi yang akhir-akhir ini terus didengungkan masyarakat,

mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal dengan UU KIP.

UU KIP ini mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2010. Tenggang waktu tersebut

diseberlakukan karena daerah-daerah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk

mengimplementasikan UU tersebut (Suara Media, 2010).

Pada dasarnya, UU KIP mempunyai tiga sumbu utama yaitu transparansi,

partisipasi, dan akuntabilitas publik. Ketiga sumbu utama tersebut telah secara

komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses

1 Tulisan ini diringkas dari Laporan Penelitian Hibah Riset Unggulan Universitas Indonesia, 2011.
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informasi yang terbuka dan efisien kepada publik. Badan-badan publik diwajibkan untuk

semakin transparan dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian

hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat, dan yang diatur oleh UU

(Dewangga, 2010).

Upaya pemerintah untuk mendorong implementasi UU KIP ditempuh dengan

membentuk unit khusus yaitu Komisi Informasi Publik. Selain itu, Pemerintah melalui

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan sejumlah

kegiatan di beberapa daerah terkait sosialisasi UU KIP (Firman dan Chandrataruna,

2010). Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah terdorong untuk membentuk

Komisi Informasi sebagai bentuk implementasi UU No. 14 Tahun 2008 serta sebagai

usaha pencapaian Good Local Governance yang akan bermanfaat bagi masyarakatnya.

Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebutagar pemda dapat mempersiapkan hal-hal

yang dibutuhkan dalam usaha membuka informasi kepada masyarakat sekaligus

mempersiapkan pembentukan Komisi Informasi di daerahnya.Sejumlah pemerintah

daerah cukup serius dengan membentuk Komisi Informasi Daerah, yaitu Provinsi

Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi

Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, dan Di Yogyakarta. (Komisi Informasi Pusat, 2011)

Jauh sebelum UU KIP ini diberlakukan, setiap daerah sudah berupaya melakukan

penjaminan akses atas informasi publik melalui peraturan daerah masing-masing.

Penelitian Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi mencatat hingga 2006 tercatat ada

19 daerah yang sudah memiliki peraturan tentang hak atas informasi publik, yaitu

Kabupaten Tanah Datar, Solok, Lebak, Bandung, Majalengka, Kebumen, Magelang,

Bantul, Ngawi, Lamongan, Boalemo, Bolaang Mongondow, Gowa, Takalar, Bulukumba,

Kota Kendari, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kota Manado(Toby Mendel, 2008: 2).

Peraturan daerah (Perda) tersebut antara lain dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Daftar Ketersediaan Komisi Informasi Daerah

Nama Daerah Perda Komisi Informasi
Kota Bekasi Perda No 18 tahun 2009 tentang

Keterbukaan Informasi Publik
Belum ada

Kota Kendari Perda No 15 tahun 2005 tentang
Partisipasi Masyarakat

Belum ada

Kabupaten Solok Perda No 5 tahun 2004 tentang
Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat

Belum ada
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Nama Daerah Perda Komisi Informasi
Kabupaten Garut Perda No 17 tahun 2008 tentang

Transparansi dan Partisipasi Publik
Belum ada

Kabupaten Lebak Perda No 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten
Lebak

Ada

Kota Palopo Perda No 5 Tahun 2008 tentang
Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
dalam Kebijakan Publik,

Ada

Kabupaten
Boalemo

Perda No 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi Pelayanan Publik dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada

Kabupaten Tanah
Datar

Perda No 2 Tahun 2005 tentang
Transparansi dan Partisipasi

Ada

Kabupaten
Kebumen

Perda No 53 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan
Publik

Belum Ada

Kabupaten
Lamongan

Perda No 7 Tahun 2005 tentang
Transparansi, Partisipasi dan
Akuntabilitas

Belum Ada

Sumber: Dewangga, 2010

Kemunculan Perda tentang partisipasi dan transparansi tersebut terkait erat

dengan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup

besar bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-

masing, termasuk membuat Perda.Ketika UU KIP diundangkan tahun 2008 dan mulai

diberlakukan 2010, pemerintah daerah yang sudah membuat Perda harus menyesuaikan

dan memperbaiki dengan membuat Perda baru. Dalam kenyataannya, membuat Perda

tidak semudah membalik telapak tangan. Pembuatan Perda memerlukan biaya dan waktu

yang tidak sedikit karena perlu adanya pembahasan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Dengan berbagai alasan, termasuk salah satunya adalah anggaran, tidak

semua daerah dengan cepat merespon tuntutan UU KIP yang mewajibkan setiap badan

publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mewajibkan

setiap provinsi memiliki Komisi Informasi.

Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan hak masyarakat untuk memperoleh

informasi, yang merupakan salah satu hak asai manusia, seringkali juga diabaikan. Akses

memperoleh informasi ini tentu tidak hanya sekedar berbicara bagaimana masyarakat

dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik, tetapi juga berbicara
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siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,

seperti yang dikemukakan oleh Jesse C Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003) dalam

artikelnya a Theory of Access yang mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk

mendapatkan manfaat dari sesuatu(Media Link, Nomor 03/I/Desember 2010).

Zhu (2004), menjelaskan bahwa di era internet saat ini, iklim transparansi

informasi menjadi lebih mudah. Meskipun saat ini teknologi informasi sangat mudah

untuk memfasilitasi keterbukaan informasi, namun implementasi UU KIP masih rendah.

Hasil uji mengenai akses keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Freedom of

Information (FoI) masih menyedihkan. Jaringan FoI Pusat mengajukan permintaan

informasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di 69 lembaga Negara, kementerian

dan lembaga pemerintah nondepartemen, dimana mayoritas lembaga Negara tidak

memberikan informasi yang diminta. Hasil yang serupa terjadi ketika jaringan FoI di

daerah mengajukan 347 permintaan informasi kepada 158 badan publik di 10 daerah di

Indonesia, hasilnya sebanyak 166 pengajuan informasi ditolak, 74 diabaikan dan 106

permintaan diterima (Hukumonline.com, 2010).

Dalam kenyataannya, pelaksanaan UU KIP ini banyak permasalahan. Media Link

Nomor 03 /I/Desember 2010 misalnya mencatat bahwa warga miskin harus

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

seharusnya gratis melalui program Jamkesmas atau Jamkesda karena ketidaktahuan

masyarakat atas program tersebut dan lembaga yang berwenang pun tidak memberitahu

masyarakat tentang program tersebut. Gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas

ketertutupan informasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lima Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di DKI Jakarta adalah contoh lain bahwa UU KIP tidak

berjalan mulus. Gugatan ini terjadi karena beberapa SMP dan Dinas Pendidikan DKI

Jakarta tidak mau memberikan informasi terkait penggunaan dana BOS dengan alasan

dokumen-dokumen penggunaan dana BOS bersifat rahasia. Sengketa atas permintaan

informasi publik oleh ICW kepada SMP-Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus dimediasi

oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dan hasil dalam sidang ajudikasi pada 15 November

2010 adalah KIP memenangkan gugatan ICW. Keputusan ini tidak menyelesaikan

masalah karena instansi yang disengketakan tidak mematuhi keputusan KIP melainkan

akan melakukan uji banding ke jalur lain. Seharusnya, jika mematuhi UU KIP, keputusan

KIP harus dipatuhi oleh setiap badan publik.
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1.2. Perumusan Masalah

KIP sendiri sebenarnya telah melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi secara

obyektif yang telah ditetapkan oleh KIP terhadap 82 badan publik di seluruh Indonesia

selama jangka waktu 2010 – 2011 untuk Mendorong Implementasi UU KIP. Hasilnya

banyak badan publik yang belum melaksanakan UU KIP dengan baik. Menurut istilah

Dedy Djamaluddin Malik, masih ada badan-badan publik yang justru resisten dengan

keberadaan UU ini dan masih menganut paradigma tertutup. "Ada 'perlawanan' dari

badan publik terhadap keterbukaan informasi publik" (Waspada Online, 31 Oktober

2011).Pada tanggal 29 September 2011, KIP telah memberikan piagam penghargaan bagi

10 badan publik terbaik dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik atas

dasar berbagai parameter penilaian, monitoring dan evaluasi secara obyektif yang telah

ditetapkan oleh KIP terhadap 82 badan publik di seluruh Indonesia selama jangka waktu

2010 - 2011.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika UU KIP begitu diharapkan banyak

pihak karena selain keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraaan negara dan badan publik

lainnya, keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri negara demokratis

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik (good governance). UU ini juga memberikan jaminan kepada semua orang

untuk memperoleh infomasi tanpa diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas, adanya disonansi yang terjadi, membuat penulis

tertarik untuk mengkajic“Bagaimana implementasi UU KIP dikaitkan dengan prinsip-

prinsip good governance?”

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi UU KIP dikaitkan dengan

prinsip-prinsip good governance.

Adapun signifikansi/manfaatri tulisan ini adalah:

a. Signifikansi praktis: hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan,

kontribusi, dan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam upayanya

mengimplementasikan UU KIP dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat
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dalam hal ini Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

dalam pembuatan kebijakan selanjutnya.

b. Signifikansi akademis: hasil kajian ini dapat memberikan informasi akademis bagi

ilmu administrasi, khususnya program studi ilmu administrasi negara yang berkaitan

dengan aspek kelembagaan dan good governance, dan juga memberikan sumbangan

untuk melengkapi studi mengenai penelitian yang sejenis.

2. TELAAH PUSTAKA DAN METODE PENULISAN

2.1. Telaah Pustaka

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa teori yang relevan dengan kajian yang

dilakukan yaitu implementasi kebijakan, good governance, dan informasi publik.

2.1.1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan negara atau kebijakan publik menurut Dye(1981:2) didefinisikan

sebagai ”is whatever governments choose to do or not to do”. Dengan definisi ini maka

kebijakan publik atau kebijakan pemerintah merupakan salah satu keputusan yang

diambil pemerintah dalam menghadapi suatu masalah. Edwards III dan

Sharkansky(1978:2) mengartikan kebijakan negara sebagai apa yang dinyatakan dan

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau

tujuan program-program pemerintah. Kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas

dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras

pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan

pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara adalah segala

tindakan atau perkataan yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah

dalam menyelesaikan permasalahan ataupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang

berorientasi pada kepentingan masyarakat. Suatu kebijakan publik didalam prosesnya

memiliki beberapa tahapan untuk memudahkan dalam mengkajinya, meskipun ada

beberapa perbedaan dalam pembagian tahapannya.William N. Dunn (Winarno, 2002: 28-

30) membagi tahapan tersebut menjadi: tahap penyusunan agenda, tahap formulasi

kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, tahap penilaian

kebijakan.
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Van Meter dan Van Horn(Wahab, 2002:65) mendefinifikan implementasi

kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakanaan.”

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi

hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

(Winarno, 2002:101).

Dalam proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan, kemungkinan akan selalu

terbuka terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau yang sudah direncanakan

oleh para pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau

prestasi dari pelaksanaan kebijakan tadi). Hal inilah yang kemudian disebut dengan

implementation gap atau kesenjangan.Pada batas tertentu kesenjangan ini masih dapat

dibiarkan, sekalipun dalam monitoring harus diidentifikasi untuk segera diperbaiki

apalagi jika kesenjangan yang terjadi lebih besar dari batas toleransi maka harus segera

diperbaiki.

Implementation gap dapat terjadi antara lain karena, pertama tidak melaksanakan

atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya (non implementation). Kedua, karena

tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses (unsuccesful implementation).

Ketiga, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam prosesnya

terjadi hambatan yang tidak dapat diatasi (Abidin, 2004: 207). Elson (2006)

mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari model

Mazmanian dan Sabatier yaitu(1) variabel material, (2) variabel struktural, dan (3)

variabel kontekstual. Lain hal dengan Subarsono (2009) yang mengklasifikasikan

variabel-variabel tersebut menjadi (1) karakteristik masalah, (2) karakteristik

kebijakan/undang-undang, dan (3) variabel lingkungan. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980:148) adalah faktor

komunikasi; faktor sumber daya yang terdiri atas sumber daya tenaga pelaksana,

informasi, wewenang, dan prasarana; faktor sikap atau disposisi; dan faktor struktur

birokrasi.

2.1.2. Good Governance
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Asian Development Bank (1995) menjelaskan bahwa Governance

(kepemerintahan) diartikan sebagai penyelenggaraan kepemerintahan dengan

mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan prediksibilitas (dapat

diperkirakan dengan jelas). Selaras dengan ADB, menurut UNDP dalam Grindle

(1997:3), good governance dapat diartikan sebagai :

...good governance among other things, participatory, transparent and

accountable. It is also objective and equitable and it promotes the rule of law.

Good governance ensures that political, social and economic priorities are

based on broad consensus able are heard in decision making over the allocation

of development resources.

Menurut UNDP, Governance mempunyai 3 kaki :

 Economy Governance yakni mempunyai pengaruh kuat pada isu-isu sosial seperti

keadilan, kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup.

 Politic Governance yakni merujuk pada proses pembuatan keputusan dan

implementasi kebijakan negara.

 Administratif Governance yakni sistem implementasi kebijakan yang akuntabel,

tidak memihak dan terbuka.

Konsep good governance dalam penyelanggaraan pemerintahan suatu negara

merupakan solusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Menurut Bintoro

Tjokroamidjojo (2000:27) ada lima unsur utama Good Governance yaitu:

a. Akuntabilitas (accountability); tanggung jawab dan tanggung gugat dari pengurusan

governance, akuntabilitas politik, keuangan dan hukum

b. Transparansi (transparancy); perumusan kebijakan politik, tender dan lain-lain

dilakukan secara transparan

c. Keterbukaan (openness); pemberian informasi, adanya open freesuggestion dan critic

(partisipasi) keterbukaan ekonomi dan politik.

d. Aturan hukum (rule of law); jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh juga dalam social economic

transaction. Conflict resolution berdasarkan hukum yang bebas dan kinerjanya yang

terhormat (an independent judiciary). Dasar-dasar dan institusi hukum yang baik

sebagai infrastruktur good governance.

e. Jaminan fairness level playing field (perlakuan adil)
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Adapun karakteristik good governance menurut Bappennas adalah: pembagian

kekuasaan (government powers), pengawasan dan keseimbangan (check and balances),

transparan (transparancy), partisipasi (participation), akuntabilitas (accountability),

desentralisasi (decentralitation) dan penegakan hukum (rule of law including respect for

human rights).

2.1.3. Informasi Publik

Pada hakikatnya hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang dimiliki

masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola oleh negara

(Assegaf dan Khatarina, 2005). Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menyusun

peraturan perundangan yang mengatur informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Assegaf dan Khatarina (2005) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai

informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara -selain informasi

mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat- bukanlah milik negara, namun

milik masyarakat. Sementara itu berdasarkan UU KIP, informasi publik dapat diartikan

sebagaiinformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh

suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan

Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik sendiri didefinisikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,

dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,

sumbangan masyarakat , dan/atau luar negeri.

2.1.4. Keterkaitan antara Good Governance dengan Informasi

Prinsip Good Governance memiliki keterkaitan dengan informasi, yaitu dilihat

dari prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik, seperti uraian berikut ini.

2.1.4.1.Transparansi dalam Era Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu prinsip yang terkandung dalam Good Governance dan berkaitan erat

dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Keterbukaan informasi
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diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan

pemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik. Transparansi seperti yang dinyatakan

oleh LAN (2004:22) adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antar pemerintah,

dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi di dalam memperoleh

informasi yang akurat dan memadai. Transparansi seperti yang diungkapkan oleh Solihin

(2006:10) berarti akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik. Menurut Solihin

(2006:11) indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain:

a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan

implementasi kebijakan publik.

b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat

waktu.

Solihin juga mengungkapkan perangkat pendukung indikator minimal suatu

lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untuk

mendapatkan informasi; pusat/balai informasi; website; iklan layanan masyarakat, media

cetak dan pengumuman. Menurut Folscher (2000) beberapa keuntungan transparansi

adalah :

a. Identifikasi dini kekuatan dan kelemahan kebijakan sehingga perubahan-perubahan

yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat, misalnya transparansi dapat

mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan

makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat

diminimalisasi.

b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan dapat melaksanakan

fungsi kontrol kepada pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi

mengenai suatu hal, dan dapat mencegah terjadinya korupsi.

c. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun

hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan

pemerintah bahkan mendukung kebijakan tersebut.

d. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan

tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri

untuk berinvestasi.
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Di dalam prinsip transparansi, terdapat dua aspek yang diharapkan dapat berjalan,

yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan dan kerahasiaan lembaga maupun

informasi yang mempengaruhi hak-hak privasi individu. Karena itu, kewajiban akan

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas

dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan, siapa yang

bertanggung jawab mempublikasikan informasi dan kepada siapa informasi tersebut

diberikan.

2.1.4.2. Partisipasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Adanya akses terhadap informasi akan menimbulkan partisipasi dari masyarakat

sebagai penerima pelayanan publik. Bappenas mengemukakan definisi partisipasi sebagai

prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan

kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara teoritis, partisipasi adalah

keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement) yang mengandung

kesamaan tetapi berbeda pada titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang

terlibat, sedangkan involvement berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan

berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan,

terutama kelompok-kelompok masyarakat minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan

kelompok-kelompok marjinal. Secara substansi partisipasi mencakup tiga hal:

a. Setiap warga negara mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam

proses pembangunan.

b. Semua mempunyai kesempatan untuk mengakses jalannya pembangunan serta

mendapatkan semua akses politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

c. Setiap elemen masyarakat memiliki hak dalam mengontrol dan mengawasi semua

kebijakan, lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi dapat dilakukan jika ada transparansi yang bermakna adanya

ketersediaan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu tentang kebijakan publik dan

proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi tersebut, masyarakat dapat ikut

sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil

yang maksimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi

yang hanya akan menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Adapun indikator



12

adanya partisipasi adalah sebagai berikut (Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,

Transparansi, dan Partisipasi, 2008):

a. Adanya jaminan hukum dari pemerintah mengenai partisipasi masyarakat.

b. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, jelas dan

terbuka.

c. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan

pengawasan keputusan.

d. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan

masyarakat.

e. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

2.1.4.3. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Informasi Publik

Implikasi utama yang diharapkan atas berjalannya transparansi dan partisipasi

yang dilindungi dengan adanya kepastian hukum di badan publik adalah timbulnya

akuntabilitas pada aparat badan publik. Akuntabilitas menuntut dua hal, yaitu

kemampuan menjawab (answerability) dan konsekuensi (consequences). Komponen

pertama istilah yang bermula dari responsibilitas adalah berhubungan dengan tuntutan

bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang

berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana

sumberdaya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan

sumberdaya tersebut.

Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak

yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat (1998:107).

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui

distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi

penumpukan kekuasaan sekaligus dan menciptakan kondisi yang saling mengawasi

(check and balances system). Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa

setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara

terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan (Budiarjo,

1998:19).

Elwood seperti yang dikutip Mardiasmo (2002) menjelaskan 4 dimensi

akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik, yaitu :

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality).
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Akuntabilitas terkait dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang (abuse of

power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan dana publik.

b. Akuntabilitas proses (process accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam

pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi

akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas

proses tercermin dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan

murah biaya.

c. Akuntabilitas program (program accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan

dapat mencapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program

yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas

kebijakan yang diambil kepada legislatif dan masyarakat.

2.2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan yang bersifat

kualitatif. Metode kualitatif pada intinya merupakan suatu metode yang holistik,

maksudnya metode ini memadukan analisis data dengan aspek-aspek yang terkait. Teknik

pengumpulan data yang digunakan yaitu mixed method, yaitu studi kepustakaann dan

diskusi kelompok terfokus (focused group discussion/FGD), dan wawancara mendalam

(in-depth interview).(Neuman, 2006). Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai

sumber literatur mengenai praktek keterbukaan informasi di berbagai data dan informasi

yang terkait dengan UU KIP. Peneliti juga melakukan evaluasi substantif terhadap UU

KIP yang telah ditetapkan pada tahun 2008 ini dari berbagai sumber referensi dan hasil

analisis baik dari data primer maupun data sekunder.Sifat dan bentuk laporan yang akan

disajikan adalah bersifat deskriptif dan analitis.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pemerintah daerah kota/kabupaten tidak

diwajibkan untuk membentuk Komisi Informasi Daerah (pasal 24, UU No. 14 Tahun

2008), sehingga justifikasi penetapan lokasi kajian adalah: Provinsi di Pulau Jawa (Jawa

Tengah): Kota Surakarta(daerah yang telahmenetapkan PPID) dan Provinsi di Luar Pulau
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Jawa (Nusa Tenggara Barat): Kabupaten Lombok Barat (daerah yang belum menetapkan

PPID).

3. PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional. Pasal

28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan

menggunakan semua jenis saluran yang tersedia. Kebebasan memperoleh informasi

merupakan hak mendasar warga negara, bahkan sering dianggap sebagai dasar bagi

terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Terbitnya UU No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi instrumen pendukung bagi

terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU tersebut

setidaknya dapat mengakomodir terwujudnya tiga prinsip good governance, yaitu

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Berikut telaah masing-masing prinsip dalam

implementasi UU KIP di Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat.

3.1. Prinsip Transparansi

Transparansi dalam pemerintahan merupakan elemen dasar dari good governance.

Semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi, semakin bermakna peran yang

mereka mainkan dalam dialog bersama pemerintah dan antar sesama anggota masyarakat

(Pope dalam Yasin, 2011). Prinsip transparansi pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu

komunikasi dan hak terhadap akses informasi. Terkait dengan implementasi UU KIP,

komunikasi yang dimaksud adalah sosialisasi UU KIP beserta teknis pelaksanaannya

sampai ke unit terkecil di level pemerintah daerah. Adapun hak terhadap akses informasi

adalah kemudahan stakeholders untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Tentunya hal ini perlu didukung dengan adanya mekanisme/prosedur yang jelas dalam

mengakses informasi tersebut.

Akses publik terhadap informasi merupakan salah satu prasyarat untuk

menciptakan pemerintahan terbuka, yaitu pemerintahan yang transparan dan partisipatoris

(Jannah dan Yasin, 2006). Di sisi lain, hak untuk memperoleh informasi merupakan salah

satu hak asasi manusia yang paling mendasar, seperti yang telah tercantum dalam Pasal

19 Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:
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Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini

mencakup kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada tekanan dan untuk

mencari, menerima dan memberikan infomasi dan gagasan melalui media apapun

tanpa memperdulikan batas negara.

Hasil penelitian di dua daerah, secara umum menunjukkan bahwa baik di Kota

Surakarta maupun di Kabupaten Lombok Barat, pelaksanaan prinsip transparansi dalam

pemberian informasi publik masih cukup rendah. Kurangnya sosialisasi kebijakan dan

ketidakjelasan mekanisme dalam mengakses data, menjadi indikator rendahnya

transparansi di kedua daerah. Upaya sosialisasi UU KIP di Kota Surakarta dilakukan oleh

Diskominfo melalui berbagai media, seperti radio, media massa, dan TV lokal. Berbeda

dengan Kota Surakarta, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengakui bahwa mereka

belum melakukan sosialisasi UU KIP. Bahkan, sebagian besar pegawai pemerintah belum

mengetahui adanya UU tersebut.

Meskipun Kota Surakarta sudah memiliki PPID, sebagian besar narasumber di

luar pemerintah menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan belum memiliki peran

yang signifikan sebagai pintu masuk untuk mengakses data yang dibutuhkan. Bahkan

untuk media massa sekalipun, kesulitan tersebut juga dirasakan. Seperti yang

diungkapkan oleh seorang wartawan anggota PWI sebagai berikut.

“Kalau keterbukaan publik memang masih bisa dibilang belum 100 %.

Maksudnya ya seperti yang dikatakan Mas Danang tadi, salah satu contoh misal

kita mau mengakses data-data terutama tentang keuangan itu sangat sulit. Sangat

sulit. Padahal data-data keuangan ini sebenarnya kan data yang valid dan wajib

ada dalam setiap pemberitaan.” (Wawancara dengan Ananto, Wakil Ketua PWI

Kota Surakarta, 21 Juli 2011).

Kesulitan dalam mengakses data di Kota Surakarta, bukan hanya disebabkan

karena ketidakjelasan mekanisme saja, melainkan juga karena tidak adanya kedekatan

personal dengan para birokrat. Pihak-pihak yang memiliki kedekatan personal dengan

“orang dalam” dengan mudahnya dapat mengakses data yang dibutuhkan. Dengan kata

lain, data dapat diakses melalui “bawah tangan” tanpa melalui prosedur birokrasi yang

panjang. Jenis informasi publik yang paling sulit diakses adalah laporan keuangan. Hal

ini tentunya bertentangan dengan aturan yang tertera dalam UU KIP Pasal 9 ayat 1 dan 2

poin c yang mengatur bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara
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berkala dan informasi publik yang dimaksud meliputi laporan keuangan. Dengan

demikian jelas bahwa laporan keuangan adalah informasi terbuka yang seharusnya

mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan. Permasalahan lain menunjukkan bahwa

transparansi informasi publik di Kota Surakarta hanya berada pada level top

management, yaitu walikota. Walikota Surakarta dilihat sebagai sosok pemimpin yang

terbuka dalam memberikan informasi. Sebaliknya, tidak demikian yang terjadi pada para

birokrat di bawahnya. Seperti yang diungkapkan oleh wartawan anggota AJI, sebagai

berikut.

“Rakyat kurang tahu dimana apa namanya, dana ini untuk apa dan sebagainya.

Tapi belakangan ini, belakangan ini mungkin setelah eranya Pak Jokowi ini ada

sedikit keterbukaan di sisi di top manajemen sendiri. Jadi beliau juga, apa

Walikota ini juga mendorong pejabatnya untuk terbuka, menyebutkan anggaran

sekian sekian.. sekian sekian, tapi tidak semua pejabat yang mau melakukan itu.”

(Wawancara dengan Danang, 21 Juli 2011).

Pendapat yang sama disampaikan oleh narasumber dari Pattiro yang menyebutkan bahwa

sebelum era kepemimpinan Joko Widodo, informasi di Kota Surakarta sangat tertutup.

“ ... nah sebelum tahun dua ribu lima ini kan sangat tertutup, isitilahnya dulu kita

lihat APBD seperti apa itu juga masih susah begitu. Bahkan ketika lobi untuk

membuat ini, membuat sosialisasi ini sempat ada…, jadi bukan bukan tidak boleh

tetapi dilihat, boleh dilihat tetapi tidak boleh meng-copy gitu, jadi akhirnya hanya

catat saja” (Wawancara dengan anggota LSM Pattiro Surakarta, 22 Juli 2011).

Dari sisi pemerintah, adanya UU KIP dirasa memberikan pengaruh signifikan

terhadap perubahan mekanisme dan budaya kerja. Sejak terbitnya UU tersebut,

pemerintah berupaya semakin membuka diri terhadap informasi publik yang memang

seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan

meng-update konten website Pemerintah Kota Surakarta, misalnya dengan penambahan

informasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.

Terkait dengan hal tersebut, Diskominfo Kota Surakarta turut membenahi jaringan data

untuk mempermudah akses data dan informasi antar dinas/instansi pemerintah lainnya.

Terkait dengan budaya kerja, adanya UU KIP dirasakan oleh pegawai sebagai kontrol

bagi mereka untuk bersikap lebih terbuka. Sebelum adanya UU tersebut, mereka merasa

tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik. Setelah adanya UU
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tersebut, para pegawai memahami bahwa informasi adalah salah satu hak masyarakat. Di

sisi lain, ada ketakutan dari para pegawai untuk menutup informasi publik karena mereka

sadar akan sanksi yang dapat dikenakan.

Dibandingkan dengan kondisi di Kota Surakarta, transparansi terhadap informasi

publik di Kabupaten Lombok Barat masih relatif lebih rendah. Dilihat dari aspek

komunikasi, rendahnya transparansi disebabkan karena tidak dilakukannya sosialisasi UU

KIP oleh pemerintah daerah yang menyebabkan kurangnya pemahaman para pegawai

dalam mengimplementasikan UU tersebut. Pegawai kurang memahami makna informasi

publik dan kewajiban mereka untuk menyampaikan informasi tersebut kepada

masyarakat. Akibatnya, masyarakat sulit mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang wartawan sebagai berikut.

“ ... ada 2 apa namanya alasan dengan apakah pejabat yang kurang menguasai

daratannya sehingga kalau kita minta data dia tuh harus panggil apa anak

buahnya kalau anak buahnya itu ada disitu; terkadang - kadang pegawai ga tau

juga ada undang-undang itu.” (Wawancara dengan wartawan di Kabupaten

Lombok Barat, 20 Oktober 2011).

Bukan hanya terkait dengan kebijakan, sosialisasi laporan kinerja dan keuangan daerah

pun sangat kurang, bahkan dapat dikatakan belum berjalan.

Selain aspek komunikasi, hak terhadap akses informasi pun masih cukup rendah.

Hal ini terlihat dari kesulitan masyarakat untuk mengakses data yang mereka butuhkan.

Kesulitan tersebut ditambah dengan tidak adanya mekanisme yang jelas untuk

mengajukan permohonan data pemerintah. Sebagian instansi diketahui sudah memiliki

mekanisme tersendiri, sebagian yang lain belum. Sebagaimana diungkapkan oleh salah

satu narasumber dari LSM sebagai berikut.

“ ... di Lombok Barat itu jujur kalau yang paling terbuka itu BAPPEDA dalam

konteks akses dokumen-dokumen kebijakan dan anggaran. Yang paling sulit itu

adalah di DISPENDA, kalau Dinas Pendidikan itu cukup terbuka dalam

memberikan informasi artinya tidak sering dipersulit, nah namun yang menjadi

catatan kita yang terkait dengan undang-undang ini belum adanya mekanisme

setiap lembaga di masing-masing SKPD itu.” (Wawancara dengan DPA

Kabupaten Lombok Barat, 19 Oktober 2011)
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Tidak adanya standar mekanisme akses informasi di setiap unit pemerintah tidak

jarang menjadi alasan pihak pemerintah untuk tidak memberikan data yang dibutuhkan

masyarakat. Berbagai kekhawatiran muncul karena kurangnya pemahaman pegawai akan

informasi publik yang seharusnya dibuka untuk masyarakat. Namun, pendapat sebaliknya

muncul dari pihak pemerintah. Para pegawai merasa selama ini sudah cukup terbuka

dalam memenuhi permohonan data dari masyarakat. Bahkan, mereka menyebutkan

praktik tersebut sudah ada sebelum UU KIP disahkan.

“ ... bicara tentang undang-undang 14 yang secara pribadi yang memang baru

kali ini saya sempat melihat dan membaca, secara implementasinya apa yang

terkandung dari makna undang-undang itu sebenarnya sudah di implementasikan

di dinas masing-masing, Cuma kalau kita bicara tentang rumus-rumusnya yang

ada disini memang kita tidak tahu, tapi tetap implementasi di dinas sendiri itu

sudah dilaksanakan karena selama ini setiap permintaan informasi ataupun data

itu kita tetap memberikan kepada pemohon dan kita tidak pernah menutup-nutupi

sepanjang itu memang dibutuhkan baik itu informasi yang bersifat lisan maupun

yang bersifat tertulis.” (FGD di Kabupaten Lombok Barat, 20 Oktober 2011).

Mengenai ketidakjelasan prosedur dalam mengakses data diakui oleh pihak pemerintah

memang belum ada standar yang mengatur prosedur tersebut. Dari berbagai unit yang

ada, hanya Dinas Kesehatan yang dinilai paling transparan dalam memberikan informasi

publik. Hal ini didukung dengan adanya Unit Pelayanan Teknis Data dan Informasi (UPT

Datin) di dinas tersebut.

“Kalau di dinas kesehatan Lombok Barat kita sudah ada UPT DAKIN jadi data

dan informasi, jadi untuk data yang sifatnya ini bisa langsung ke DAKIN dan

semua sudah ada prosedurnya dan mekanismenya, jadi tidak ada alasan untuk

kita menolak masyarakat ... “ (FGD di Kabupaten Lombok Barat,20 Oktober

2011).

3.2. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi menjembatani adanya keterlibatan berbagai pihak dalam tahap

pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan UU KIP,

partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat untuk turut serta melakukan sosialisasi dan

implementasi UU tersebut. Berjalan atau tidaknya suatu partisipasi bukan hanya

tergantung dari faktor pemerintah, tetapi juga keaktifan masyarakat sebagai stakeholders.
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Hasil penelitian di dua daerah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di Kota

Surakarta relatif lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi di Kabupaten Lombok

Barat. Partisipasi masyarakat Kota Surakarta terlihat dari adanya berbagai seminar

tentang UU KIP yang diselenggarakan oleh media massa setempat. Selain melalui

seminar, partisipasi juga dilakukan oleh jurnalis di Kota Surakarta dengan mengikuti

lomba implementasi UU KIP yang diselenggarakan oleh Asosiasi Jurnalis Indonesia

(AJI). Berikut pernyataan wartawan yang tergabung dalam AJI.

“ Lomba bagaimana para jurnalis ini memanfaatkan Undang-Undang KIP. Jadi

Aji Indonesia. Tapi kalau di Surakarta ada tiga jurnalis yang mengikuti lomba itu.

Jadi mereka dituntut mengikuti sistematika. Kita ingin meminta akses data ini ya.

Sebenarnya nanti pokoknya harus diturutin. Jadi ada Undang-Undang KIP

dimanfaatkan Undang-Undang KIP itu untuk pemberitaan. Jadi kita meminta

data untuk diolah untuk menjadi sebuah pemberitaan.” (Wawancara dengan

wartawan Kota Surakarta, 21Juli 2011).

Adanya berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa para jurnalis turut

berpartisipasi dalam sosialisasi UU KIP. Selain media massa, LSM setempat, yaitu

Pattiro Surakarta juga turut berpartisipasi dalam mengawal implementasi UU KIP melalui

kegiatan sosialisasi APBD. Sosialisasi ini dilakukan dengan penyebaran leaflet yang

berisi APBD Kota Surakarta ke masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan mengingat

APBD adalah informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, namun selama ini pihak

pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi APBD secara berkala. Selain sosialisasi

APBD, Pattiro Surakarta juga terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan anggota Komisi

Informasi Daerah (KID) tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota Tim Seleksi.

Kegiatan yang dilakukan mulai dari tracking calon anggota KID sampai dengan advokasi

dalam implementasi UU. Di tingkat kota, para aktivis mendorong penunjukan PPID

tingkat Kota Surakarta dan di setiap SKPD. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber

dari Pattiro Surakarta sebagai berikut.

“ ... adanya Undang-Undang Keterbukan Informasi Publik bahwa mulai dari

komisi pusat di KIP Pusat, temen-temen daerah sudah dilibatkan dalam hal

tracking, tracking calon itu Mas di anggota KIP Pusat, kemudian sampe di KID

provinsi temen-temen di jaringan Pattiro Jawa Tengah juga Indonesia

sebagaimana kemudian salah satu temen Pattiro ada yang memenuhi jadi Timsel,
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Tim Seleksi di KID Provinis mas Midi Heriyanto? Juga terlibat sampe kemudian

kita melakukan advokasi ada nanti, Kawan-Kawan yang duduk di anggota KIP

bener-bener bersih punya kredibilitas untuk di tingkatan Jateng, temen daerah

keterlibatannya di tracking, nah kemudian sampe di implementasi daerah temen-

temen tetep mendorong kemudian untuk mendorong kalo terkait dengan

implementasi itu bagaimana kemudian mewujudkan PPID.” (Wawancara dengan

anggota LSM Pattiro Surakarta, 22 Juli 2011).

Dari berbagai kegiatan yang ada, dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Surakarta

cukup berpartisipasi dalam implementasi UU KIP, meskipun masyarakat dalam hal ini

masih sebatas media massa dan LSM.

Berbeda dengan kondisi di Kota Surakarta, partisipasi dalam sosialisasi dan

implementasi UU KIP di Kabupaten Lombok Barat masih cukup rendah. Bukan hanya

masyarakat yang tidak mengetahui adanya UU KIP, bahkan kalangan media massa juga

belum memahami UU tersebut. Kurangnya pemahaman akan isi dan manfaat UU

mengakibatkan tidak adanya upaya untuk sosialisasi maupun advokasi dalam

megimplementasikan UU KIP. Partisipasi hanya terlihat dari kegiatan sebagian LSM

yang concern dalam bidang tersebut, seperti yang dilakukan oleh asosiasi LSM di

Lombok Barat yang tergabung dalam DPA (Dewan Pertimbangan Anggaran). Menurut

para aktivis yang tergabung dalam DPA, kegiatan terkait dengan implementasi UU KIP

baru berjalan di tingkat provinsi yaitu dengan dilakukannya pemilihan anggota KID.

Proses itupun terbilang cukup lama dan di akhir terpilihnya anggota KID dianggap tidak

transparan. Jika di tahap awal mereka dapat terus memonitor jalannya proses pemilihan,

namun di tahap akhir justru proses tersebut dinilai tidak transparan.

Beberapa akademisi bekerjasama dengan LSM pernah melakukan diskusi dan

advokasi atas implementasi UU KIP, namun hanya di tingkat provinsi saja. Kegiatan

tersebut dilakukan untuk membedah isi UU KIP dan mendorong terbentuknya komisi

informasi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber sebagai berikut.

“ ... kami juga pernah mendiskusikan disini itu ada mungkin 4 kali kita berdiskusi

tentang undang-undang itu disini kita diskusikan secara formal membedah apa

sih soal undang-undang disitu juga. Apa peluang implementasinya gitu, tapi kita

juga dengan teman-teman di media temen-teman yang lain diadvokasi ke
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pemerintah langsung ke gubernur agar langsung terbentuk komisi informasi ... “

(Wawancara dengan Pak Gayek, Universitas Mataram, 20 Oktober 2011).

Sementara itu, di tingkat kabupaten belum ada proses yang dilakukan terkait

dengan sosialisasi dan implementasi UU KIP. Sejauh ini belum dilakukan proses

penunjukan PPID tingkat kabupaten dan di setiap SKPD. Alasannya karena tidak adanya

anggaran untuk jabatan baru tersebut. Kepala Diskominfo Lombok Barat menyebutkan

bahwa pihaknya telah menyusun draft mengenai penunjukan PPID ke bupati, namun

usulan tersebut terhambat karena ketiadaan anggaran. Berbeda dengan di Kota Surakarta

dimana partisipasi media massa cukup tinggi, di Kabupaten Lombok Barat kalangan

media massa sama sekali tidak berpartisipasi dalam implementasi UU tersebut. Diakui

faktor utama karena mereka hanya mengetahui adanya UU KIP, namun tidak memahami

substansi dan manfaatnya. Akibatnya, dalam praktik penelusuran data pun mereka tidak

memanfaatkan UU tersebut. Dengan demikian, praktik di Lombok Barat menunjukkan

bahwa adanya UU KIP belum secara signifikan diiringi dengan peningkatan partisipasi

masyarakat.

3.3. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mencakup kemampuan pihak pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Dalam

praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas antara lain mencakup

pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja pemerintah dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah.

Dari aspek akuntabilitas, implementasi UU KIP di Kota Surakarta masih cukup

rendah. Adanya PPID di Kota Surakarta dinilai belum berpengaruh secara signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, baik yang berupa laporan kegiatan, laporan

keuangan, maupun bentuk lainnya. Secara umum, pemerintah Kota Surakarta sudah

melakukan pelaporan kinerja secara rutin, namun kualitas laporan yang disajikan masih

sama dengan sebelum adanya UU tersebut. Terutama untuk laporan keuangan, tidak ada

paparan anggaran untuk masing-masing program kerja yang sudah dilakukan, padahal

masyarakat membutuhkan data tersebut.

Implementasi UU KIP di Kabupaten Lombok Barat belum memenuhi aspek

akuntabilitas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dalam Pasal 9

ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi
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publik secara berkala” dan dalam ayat (2) poin c disebutkan bahwa informasi publik

meliputi informasi mengenai laporan keuangan. Aturan ini dalam praktiknya tidak

diimplementasikan, justru sebagian pegawai masih menganggap bahwa laporan keuangan

adalah informasi tertutup. Seorang pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum menyebutkan

bahwa laporan keuangan bersifat tertutup sehingga tidak seharusnya laporan tersebut

diketahui oleh masyarakat.

“Karena masalah keuangan itu nggak seharusnya diketahui oleh masyarakat. Itu

sensitif.” (FGD di Kabupaten Lombok Barat, 20 Oktober 2011)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemahaman pegawai akan jenis informasi yang

terbuka atau tertutup masih relatif kurang. Akibatnya, pertanggungjawaban pemerintah,

baik kegiatan maupun keuangan, tidak berjalan dengan baik karena kurangnya

pemahaman dari para pegawai. Meskipun demikian, terdapat beberapa unit yang sudah

mulai melakukan pelaporan kegiatan secara rutin. Misalnya yang dilakukan di Dinas

Pekerjaan Umum, setiap proses tender diumumkan melalui papan pengumuman di unit

tersebut.

“Kemudian untuk mengenai tender itu terbuka. Di PU itu ada papan

pengumuman kemudian mengenai permintaan-permintaan data itu terbuka juga

jika mintanya dengan prosedur secara resmi. Kalau mintanya langsung ke kepala

dinas saya kurang tahu. Kebetulan saya dibagian umumnya, jadi kita membalas

suratnya kemudian kita beri datanya.” (FGD di Kabupaten Lombok Barat, 20

Oktober 2011)

Selain memberikan pelaporan mengenai kegiatan tender, Dinas Pekerjaan Umum juga

memberikan pelaporan kegiatan ke masyarakat, meskipun masih sebatas kepada tokoh

masyarakat saja. Kegiatan tersebut terlaksana melalui kerjasama dengan aparat desa

untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan paparan di atas, implementasi UU KIP di kedua daerah dapat dilihat

dalam tabel perbandingan berikut.

Tabel 2 Perbandingan Penerapan Good Governance dalam Implementasi UU KIP

Prinsip Good Governance Kota Surakarta Kabupaten Lombok Barat

Transparansi Baik Buruk

Partisipasi Baik Buruk

Akuntabilitas Buruk Buruk

Sumber: Data primer RUUI KIP, 2011
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4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Undang-undang KIP yang dimaksudkan untuk menjamin transparansi

penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi pengungkit bagi terwujudnya prinsip good

governance lainnya. Keterbukaan informasi ini sejatinya diharapkan dapat menghasilkan

persaingan politik yang sehat, toleran, dan pada akhinya diharapkan dapat mengarahkan

kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan preferensi publik. Dari penelitian yang

dilakukan menunjukkan bahwaPemerintah daerah yang telah membentuk Komisi

Informasi Daerah dan memiliki PPID relatif lebih terbuka atas akses publik terhadap

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan fungsi kelembagaan ini dapat

dimanfaatkan sebagai sentra informasi bagi masyarakat. Walaupun masih muncul

persepsi yang berbeda di kalangan apartaur birokrasi terkait dengan ragam kategori

informasi publik yang dapat diakses masyarakat. Sementara itu bagi pemerintah daerah

yang belum membentuk Komisi Informasi Daerah dirasakan adanya kegamangan dalam

menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh

improvisasi yang dilakukan oleh SKPD dalam menyediakan informasi publik kepada

masyarakat.

4.2. Rekomendasi

Dengan mendasarkan pada beberapa temuan permasalahan/kendala dalam

implementasi UU KIP, maka dibutuhkan solusi yang komprehensif untuk dapat

mengefektifkan implementasi UU ini. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini

mencakup tiga pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

4.2.1. Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat :

a. Melakukan program sosialisasi yang berkelanjutan atas lahirnya UU KIP untuk

membangun kesadaran masyarakat dalam rangka mendukung good governance

terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas.

b. Melakukan program monitoring atas implementasi UU KIP sehingga maksud dan

tujuan lahirnya UU ini dapat dipantau secara terus menerus.

c. Melanjutkan pemberian penghargaan bagi daerah yang secara konsisten telah

menerapkan UU KIP sebagai wujud apresiasi.
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4.2.2. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah:

a. Memberikan pemahaman kepada aparatur birokrasi tentang pentingnya implementasi

UU ini sebagai pengungkit tegaknya good governance di daerah. Warisan budaya

yang secara dominan mempengaruhi sikap pegawai untuk membatasi informasi yang

dapat diakses oleh masyarakat telah menghambat implementasi UU ini.

b. Segera mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai

langkah awal yang penting dalam rangka implementasi UU. Political will dari

pemerintah daerah dibutuhkan dalam rangka menyukseskan implementasi UU KIP.

c. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan UU KIP.

Hal ini dimaksudkan agar implementasi UU KIP dapat berjalan dengan baik.

d. Membangun kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka

implementasi UU KIP secara efektif dan efisien.

4.2.3. Rekomendasi kepada Masyarakat:

a. Menumbuhkan dan membangun kesadaran atas hak-haknya yang telah dijamin oleh

UU untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka

mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga.

b. Melakukan monitoring atas diberlakukannya UU KIP di daerah sebagai salah satu

wujud partisipasi dalam menegakkan good governance guna mencapai kesejahteraan

masyarakat.
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