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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 

I.1.1 Sejarah Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia 

 

Masa orde baru dapat dikatakan sebagai masa kelam keterbukaan informasi di 

Indonesia. Bahkan pers yang semestinya menjadi tumpuan masyarakat, juga tak 

banyak berperan. Pers yang memberitakan kinerja pemerintah yang kurang baik 

atau mengkritisi pemerintah langsung dibredel.1 Harian Sinar Harapan, Harian 

Indonesia Raya, dan Majalah Tempo adalah beberapa nama dari sekian banyak 

media yang pernah dibredel oleh rezim Orde Baru.2 Selama masa itu, rezim 

penguasa menguasai dan mengontrol pesan atau informasi dan khalayak 

menerimanya tanpa memiliki peluang luas untuk memberikan feedback atau 

umpan balik.3 Bahkan, pengelolaan dan pemberitaan informasi harus selaras 

dengan narasi pemerintah. Ketika ada pemberitaan yang tidak sejalan dengan 

pemerintah, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai upaya makar dan 

dapat diberi sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).4 

 

Selesainya masa pemerintahan Orde Baru serta dimulainya era reformasi ditandai 

salah satunya dengan lahirnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governence). Adapun konsep mengenai good 

governance mencakup beberapa faktor seperti transparansi, akuntabilitas, rule of 

law, dan partisipasi publik.5 Atas dasar tersebut, masyarakat sipil pada waktu itu 

menuntut adanya mekanisme yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

menuntut akuntabilitas tata laksana pemerintahan, yang salah satunya melalui 

keterbukaan informasi publik. Selain untuk menjamin kinerja pemerintah, 

mekanisme ini juga penting dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi masalah akut selama masa orde baru.  

 

Salah satu aspek penting dalam akses publik untuk menuntut akuntabilitas tata 

kelola pemerintahan yang baik ialah keterbukaan informasi. Hal ini dikarenakan 

kebebasan memperoleh informasi merupakan prasyarat untuk mengoptimalkan 

                                                 
1 Jalil, Arifudin. Potret Keterbukaan Informasi Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2017. Hlm 80; 
2 Habib, Zaimul Haq Elfan. "Majalah Yang Pernah Dibredel Pada Era Soeharto." MerahPutih. May 

03, 2018. Diakses pada 12 februari 2019. https://merahputih.com/post/read/majalah-yang-
pernah-dibredel-pada-era-soeharto; 

3 Wira Respati, Transformasi Media Massa menuju Era Masyarakat Informasi di Indonesia, 
Humaniora5 No. 1, 2014. Hlm40 

4 Akhmad Rifai, Kemerdekaan Informasi: Catatan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik, Jurnal DakwahIX, No. 2, (2008), hlm 101 

5 Mohit Sharma dan Sanjiv Singh Bhadauvira. "Right to Information: Pros and Cons." International 
Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education3, no. 6 (2017) hlm 615; 
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pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan 

lembaga-lembaga negara lainnya untuk mendorong pemerintahan yang 

akuntabel.6 Selain itu, jaminan atas akses terhadap informasi sejatinya juga 

merupakan sarana sekaligus strategi untuk mendorong pemerintahan terbuka, 

sehingga masyarakat sebagai pelaku kedaulatan dapat turut serta berpartisipasi 

dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan.7  

 

Pasca orde baru, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak 

atas informasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Kecenderungan negara-negara 

dunia yang menjadi semakin demokratis juga berakibat pada semakin populernya 

ide mengenai keterbukaan informasi publik, yang secara internasional dikenal 

dengan istilah freedom of information act (FOIA). Pada tahun 2000, misalnya, saat 

masyarakat sipil Indonesia mulai merumuskan ide mengenai legislasi peraturan 

tentang hak atas informasi, banyak negara-negara di dunia yang sudah 

mengesahkan peraturan sejenis. Tercatat, pada saat itu terdapat 47 negara di 

seluruh dunia yang sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai 

kebebasan memperoleh informasi/FOIA, termasuk diantaranya beberapa negara 

Asia seperti Filipina, Hong Kong, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan.8 

 

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya kebebasan memperoleh informasi 

publik ini kemudian diwujudkan dalam bentuk tuntutan masyarakat sipil kepada 

pemerintah untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi publik. 

Salah satu momen penting dalam lahirnya kesadaran kolektif terhadap 

pentingnya informasi publik adalah gugatan Wahana Lingkungan Hidup terhadap 

Inti Indorayon Utama serta lima instansi pemerintah berkaitan dengan hak publik 

atas informasi dalam sektor lingkungan hidup.9  

 

Pada tahun 2000, sejumlah organisasi masyarakat sipil membentuk koalisi 

bertajuk Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dan koalisi inilah 

yang melalui Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mendorong adanya Undang-

undang mengenai kebebasan dalam mengakses informasi, sehingga pada awalnya 

UU KIP bernama Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP).10 Selain itu, 

desakan untuk diadakan pengaturan mengenai keterbukaan informasi juga 

terdapat dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) saat itu dan TAP 

MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan 

                                                 
6 R. Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2011. Hlm 25 
7 ibid., 
8 Roger Vleugels, Overview of All 86 FOIA Countries, 2008 
9 Dhoho A. Sastro, dkk. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Lembaga 

Bantuan Hukum Masyarakat, 2017. Hlm 2; 
10 Ibid., 
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Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).11 UU KIP pada awalnya merupakan salah 

satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa 

bakti 1999-2004.12 Setelah melewati proses yang cukup panjang, karena tuntutan 

akan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan 

adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses 

terjadinya kebijakan publik, maka UU KIP disahkan DPR pada tanggal 3 April 

2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Diberikan waktu dua tahun 

untuk melaksanakan undang - undang ini, sehingga pada tanggal 30 April 2010 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

baru efektif diberlakukan di seluruh Indonesia.13 

 

I.1.2 Hak atas Informasi Publik 

 

Kesadaran masyarakat dunia atas pentingnya hak atas informasi sudah terlihat 

dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 59 (1) Tanggal 14 Desember 1946 yang 

mengatur bahwa Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia 

yang fundamental dan menjadi standar dari seluruh kebebasan yang menjadi 

pusat perhatian PBB. Kesadaran akan hak atas informasi sebagai hak asasi 

manusia tersebut kemudian dinormatifkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (Duham) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. 

Duham itu sendiri merupakan kristalisasi atas kesadaran kolektif masyarakat 

dunia mengenai hak-hak yang melekat secara alamiah dalam diri setiap manusia 

sehingga bersifat universal.14  

 

Lebih lanjut, pengaturan mengenai hak atas informasi juga diatur dalam 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia dengan mengeluarkan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi 

terhadap kovenan internasional tentang hak sipil-politik. Dalam kovenan ini, hak 

atas informasi diatur dalam pasal 19 angka 2 yang mengatur bahwa setiap orang 

berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk 

mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas 

dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, 

karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 

                                                 
11 R. Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2011. Hlm 6 
12 Jalil, Arifudin. Potret Keterbukaan Informasi Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2017. Hlm 

118 
13 Ibid., 
14 Pengakuan ini tercantum dalam pasal 19 Duham yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan menganut 

pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan 

keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-

batas.  
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Hak atas kebebasan memperoleh informasi pada dasarnya merupakan HAM yang 

timbul dari natural right (hak hak yang ada sejak manusia lahir) yang termasuk di 

dalamnya antara lain hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak milik. Hal 

ini terlihat dari berbagai deklarasi atau pengakuan terhadap hak asasi manusia. 

Dari berbagai hak-hak natural tersebut lahirlah hak-hak lain seperti hak untuk 

berekspresi, hak untuk berkumpul, hak informasi dan berbagai hak lainnya yang 

dikenal sebagai hak-hak sipil dan politik.15 Namun, meskipun secara umum hak-

hak sipil dan politik dianggap sebagai HAM generasi pertama yang tidak 

menghendaki campur tangan pemerintah dalam jaminan pelaksanaannya, hak 

atas informasi justru membutuhkan intervensi pemerintah dalam menjamin 

pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Komentar Umum PBB No. 34 tahun 

2011, komite HAM PBB mengajukan penafsiran terhadap ruang lingkup dan 

batasan terhadap hak atas informasi yang tercantum dalam article 19 ICCPR. 

Komentar ini mengafirmasi bahwa article 19 ICCPR melindungi hak atas informasi 

yang dimiliki oleh badan publik dan hak ini membutuhkan tindakan proaktif 

pemerintah dalam menyebarkan informasi tersebut demi kepentingan publik. 

Komentar ini juga menyatakan bahwa penerapan pasal 19 ICCPR membutuhkan 

disahkannya prosedur-prosedur yang dibutuhkan seperti undang-undang demi 

menjamin pemenuhan hak atas informasi.16 

 

Selain sebagai hak asasi sebagaimana telah diakui dalam berbagai instrumen 

hukum internasional, hak atas informasi juga merupakan hak konstitusional 

masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan diaturnya hak atas informasi dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 

khususnya pada pasal 28F yang menyatakan secara tegas bahwa setiap orang 

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

 

Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum bersifat berjenjang-jenjang dan 

berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Artinya, norma yang lebih 

rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma 

yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi 

lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri 

lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Kaidah dasar ini sering disebut dengan 

                                                 
15 Todung Mulya Lubis. In Search of Human Right, Legal and Political Dilemas of Indonesia’s New 

Order 1966-1990, Jakarta: Gramedia. 1993. Dikutip dalam Luluk Saleh. Keterbukaan Informasi 
Publik: Perangkat Baru Menciptakan Good Governance Dalam Pemerintahan Lokal. Jurnal 
Konstitusi3, no. 1 (Juni 2010): hlm 151. 

16 ARTICLE 19, Asia Disclosed: A Review of the Right to Information across Asia, 2015, hlm 5 
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istilah grundnorm atau ursprungnorm.17 Adapun proses pembentukan tata hukum 

dari grundnorm ke norma-norma dibawahnya ini dilakukan melalui sekian 

banyak tindakan individu berupa deduksi dan penerapan oleh para pembuat 

undang-undang, para hakim, bahkan juga oleh pegawai pemerintahan.18 Dalam 

sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hak atas informasi yang masih 

diatur secara abstrak dalam pasal 28F UUD kemudian diatur lebih lanjut dan 

dengan lebih konkret dalam berbagai peraturan perundang-undangan di 

bawahnya seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

dan secara khusus dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP).  

 

Dalam preambul UU KIP, dinyatakan bahwa hak memperoleh informasi 

merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan 

salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.19 Dalam UU ini, 

diatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dengan pengecualian yang 

bersifat ketat dan terbatas berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum 

berdasarkan proses uji konsekuensi 

 

Secara praktik, Hak atas Informasi merupakan hal yang sangat penting karena 

dengan makin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, 

penyelenggaraan negara tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. 

Hal ini disebabkan terbukanya akses publik terhadap informasi dapat mendorong 

Badan Publik agar menjadi lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada 

pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.20 Selain itu, hak setiap orang untuk 

memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau 

pelibatan masyarakat ini tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan 

Informasi Publik.  

 

 

 

 

                                                 
17 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Press , 2008. hlm 

54 
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hlm 282  
19 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik”, (LN 61 2008 TLN4846) 
20 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik”, (LN 61 2008 TLN4846) 
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I.1.3 Situasi Pemenuhan Hak atas Informasi 

 

Kehadiran UU KIP dalam sistem hukum dan tata pemerintahan di Indonesia 

terbukti cukup mendorong pemerintahan untuk menjadi lebih terbuka serta 

publik untuk dapat berpartisipasi secara lebih luas. Berdasarkan pemeringkatan 

yang dibuat oleh World Justice Project pada tahun 202221 Indonesia menempati 

ranking 56 dari 140 negara yang diteliti keterbukaan pemerintahannya dengan 

skor 0,55 dari rentang nilai 0,00-1,00. Penelitian ini memberikan penilaian 

terhadap keterbukaan pemerintahan setiap negara berdasarkan empat kriteria 

keterbukaan pemerintah yakni: Hukum dan data pemerintahan yang dipublikasi, 

hak atas informasi, partisipasi masyarakat sipil, dan mekanisme pengaduan 

individu. Dalam kategori ini, World Justice Project juga meneliti tingkat 

keterbukaan pemerintah setiap negara berdasarkan sejauh mana pemerintah 

membuka informasi, memberdayakan masyarakat dengan alat-alat untuk 

menuntut pertanggungjawaban pemerintah, serta tingkat pelibatan masyarakat 

dalam berbagai pembahasan mengenai kebijakan pemerintah. Berdasarkan 

penelitian tersebut, Norwegia menempati posisi pertama dengan skor 0,87 

sementara Mesir menempati posisi terakhir dengan skor 0,23. Dalam konteks Asia 

Timur dan Pasifik, Indonesia menempati posisi 7 dari 15 negara lainnya, dengan 

nilai keterbukaan pemerintahan diatas Filipina, Thailand, dan Malaysia, namun 

masih di bawah Singapura. Dari segi praktik keterbukaan informasi, posisi ini 

relatif baik menimbang posisi Indonesia berada diatas Thailand yang sudah 

memiliki “Thailand official Information Act”, hukum keterbukaan informasi 

Thailand, sejak tahun 1997, sementara Malaysia sampai saat ini memang belum 

memiliki aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai keterbukaan 

informasi. Peringkat tersebut lebih buruk dibandingan laporan tahun sebelumnya 

yang menempatkan Indonesia pada ranking 43 dari 113 negara 22. 

 

Lembaga lain yang melakukan pemeringkatan terhadap akses terhadap informasi 

publik adalah Centre for Law and Democracy yang berdomisili di Kanada. Dalam 

pemeringkatan yang dilakukan terhadap seluruh negara di dunia yang memiliki 

aturan hukum mengenai keterbukaan informasi, atau yang secara umum 

diistilahkan sebagai Rights to Information law/RTI law, pada laporan mengenai 

RTI tahun 2021 Centre for Law and Democracy menempatkan Indonesia pada 

peringkat 40 dengan total skor 100/150,23 mengalami penurunan dibandingkan 

tahun 2018 38 dengan total skor 101/150. Penelitian ini menilai beberapa aspek 

dari hukum keterbukaan informasi di setiap negara yakni aspek hak atas akses, 

                                                 
21 “Rule of Law Index.” World Justice Project, diakses 24 Januari 2023, 

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/Open%20Government/ 
22 Ibid 
23 “Right to Information Index,” Centre for Law and Democracy, diakses 1 November 2022, 

https://www.rti-rating.org/country-data/ 
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ruang lingkup, mekanisme permohonan, pengecualian dan penolakan, mekanisme 

keberatan/banding, sanksi dan protesi, serta upaya sosialisasi. 

 

Perlu ditekankan bahwa pemeringkatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut 

hanya berdasar kepada substansi yang terkandung dalam aturan hukum 

mengenai keterbukaan informasi yang ada dalam setiap negara, tanpa 

mempertimbangkan bagaimana setiap negara mengimplementasikan aturan 

hukum tersebut. Artinya, meskipun Indonesia ditempatkan pada peringkat 40, hal 

ini harus diartikan bahwa UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik yang dimiliki oleh Indonesia merupakan UU tentang keterbukaan informasi 

terbaik ke-40 di dunia. 

 

Penelitian RTI Law yang dilakukan oleh Centre for Law and Democracy 

menunjukan bahwa dari segi normatif, Indonesia memiliki aturan hukum yang 

relatif baik tentang keterbukaan informasi publik, bahkan lebih baik dari 

Australia, Britania Raya, Selandia Baru, dan Kanada. Artinya, Indonesia memiliki 

aturan hukum yang relatif baik mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga 

urgensi saat ini ialah untuk menilai apakah UU tersebut sudah diimplementasikan 

secara optimal di samping itu Centre for Law and Democracy juga memberikan 

kritik pada keterbukaan informasi di Indonesia. Dua poin utama yang dikritik 

adalah kemungkinan pengecualian atau kewenangan untuk merahasiakan 

informasi publik melalui UU lain selain UU Keterbukaan Informasi Publik serta 

kurang “kuatnya” posisi Komisi Informasi secara kelembagaan khususnya 

“kekuatan mengikat” dari Peraturan Komisi Informasi.24 

 

Berbagai pemeringkatan antar negara tersebut menggambarkan kondisi 

keterbukaan informasi Indonesia di kancah dunia. Apabila dinilai dalam ruang 

lingkup nasional, tingkat keterbukaan informasi di Indonesia dapat dilihat salah 

satunya dari evaluasi terhadap implementasi UU KIP selaku dasar hukum 

keterbukaan informasi publik di Indonesia. Secara normatif, pengaturan dalam 

UU KIP mulai berlaku efektif setelah dua tahun sejak diundangkan, yang artinya 

UU KIP mulai berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010. Namun, pelaksanaan UU 

KIP sejak efektif berlaku pada tahun 2010 berjalan lambat, hal tersebut karena 

informasi publik di Indonesia tidak dimiliki secara sentralistik oleh satu lembaga, 

melainkan dimiliki oleh setiap badan publik. Oleh karena itu, nasib keterbukaan 

informasi di Indonesia, meskipun telah diatur dalam sebuah UU, tetap 

membutuhkan political will serta kinerja yang baik dari setiap badan publik yang 

memiliki informasi publik, untuk membuka informasi yang dimiliki berdasarkan 

UU KIP, baik yang wajib dibuka secara mandiri maupun informasi yang dibuka 

berdasarkan permohonan masyarakat.  

 

                                                 
24 https://www.rti-rating.org/country-data/Indonesia%20/, diakses 1 November 2022 

https://www.rti-rating.org/country-data/Indonesia%20/
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Terhadap kinerja PPID setiap badan publik, Komisi Informasi Pusat setiap 

tahunnya mengeluarkan laporan yang berisi implementasi UU KIP serta 

pemeringkatan terhadap kinerja PPID setiap badan publik. Pada tahun 2021, 

Komisi Informasi Pusat melakukan evaluasi dan monitoring kepada 337 badan 

publik, penurunan dari tahun 2020 yaitu 348 badan publik25 serta dari tahun 

2019 yang diikuti oleh 355 badan publik26 dengan cara menyebarkan 

kuesioner dengan indikator pengembangan website yang terkait dengan PPID 

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Pengumuman Informasi 

Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh 

masyarakat. Menurut, menurut Komisioner KI Pusat penurunan jumlah 

tersebut disebabkan oleh adanya beberapa badan publik khususnya BUMN 

yang dibubarkan oleh pemerintah.27  

 

Dalam monitoring tersebut sebanyak 291 dari 337 badan publik atau 86,35% 

dari badan publik berpartisipasi,28 dengan rincian sebagai berikut:29 

            

 

 Kategori Badan 

Publik 

Jumlah 

Badan 

Publik 

Partisipasi Presentase 

1 Perguruan Tinggi Negeri 85 74 87,06% 

2 
Badan Usaha Milik 

Negara 
101 79 78,22% 

3 Lembaga Non Struktural 33 25 75,76% 

 
4 

Lembaga Negara dan 

Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian 

 
41 

 
37 

 
90,24% 

5 Pemerintah Provinsi 34 33 97,06% 

6 Kementerian 34 34 100% 

                                                 
25 Komisi Informasi Pusat RI, Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 
di Indonesia, https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-
Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf, diakses pada 24 Januari 2023 
26 Naskah Pidato Ketua Komisi Informasi Pusat, Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi 
Publik & Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, Disampaikan di 
Istana Wakil Presiden https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-
penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf, diakses pada 23 September 2020 
27 Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, 
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-
Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf, diakses pada 24 Januari 2023 
28Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, 

https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-
Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf, diakses pada 24 Januari 2023 

29 Laporan Komisi Informasi Pusat tahun 2021, https://komisiinformasi.go.id/v2/laporan-

tahunan, diakses pada 24 Januari 2023 

https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf
https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
https://komisiinformasi.go.id/v2/laporan-tahunan
https://komisiinformasi.go.id/v2/laporan-tahunan
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7 Partai Politik 9 9 100% 

 TOTAL 337 291 86,35% 

 

Gambar: Tabel Partisipasi Badan Publik pada Monitoring dan Evaluasi 

Komisi Informasi Pusat tahun 2021 

 

Survey ini menunjukan bahwa itikad beberapa badan publik di Indonesia terkait 

keterbukaan informasi belum cukup maksimal, dengan parameter masih terdapat 

46 badan publik atau 13,65% tidak kooperatif dengan upaya evaluasi dan 

monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Secara praktik, dapat 

dinyatakan bahwa kinerja PPID beberapa badan publik di Indonesia masih jauh 

dari harapan UU KIP yang menghendaki tercapainya tata kelola pemerintahan 

yang baik melalui konsep pemerintahan terbuka (open government). Hal ini juga 

tergambar dari penilaian Komisi Informasi Pusat terhadap keterbukaan informasi 

oleh Badan Publik pada tahun 2021 sebagai berikut:30  

 

 

 Kualifikasi 

Badan 

Publik 

 
Informatif 

Menuju 

Informatif 

Cukup 

Informatif 

Kurang 

Informatif 

Tidak 

Informatif 

1 
Perguruan Tinggi 

Negeri 
22 15 13 12 23 

2 
Badan Usaha Milik 

Negara 
6 16 16 16 47 

3 
Lembaga Non 

Struktural 
2 7 5 3 16 

 
4 

Lembaga Negara 

dan 

Lembaga 

Pemerintah Non 

Kementerian 

 
16 

 
6 

 
4 

 
6 

 
9 

5 Pemerintah 

Provinsi 

10 11 0 0 3 

6 Kementerian 24 7 2 0 1 

7 Partai Politik 4 2 4 0 0 

TOTAL 337 BP 84 64 44 37 99 

PROSENTASE 24,92% 18,99% 13,05% 10,97% 29,37% 

Gambar: Tabel hasil penilaian KIP terhadap tingkat keterbukaan informasi 

badan publik, 2021 

 

                                                 
30 Ibid. 
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Menurut Komisi Informasi Pusat, terdapat 84 dari 337 badan publik (24,92%) 

yang didata yang masuk dalam kategori badan publik yang informatif, angka 

tersebut lebih kecil dibanding peosentase 99 (29,37%) yang tergolong tidak 

informatif, sementara 145 badan publik lainnya tersebar dalam kategori menuju 

informatif, cukup informatif, dan kurang informatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas badan publik masih tidak taat kepada UU KIP dalam hal membuka 

informasi publik kepada masyaraka yang berarti bahwa masih terdapat 

kesenjangan antara semangat dalam UU KIP (das sollen) dengan realita 

penerapannya oleh badan publik (das sein). 

 

Jika dibandingkan dengan hasil penilaian KIP mengenai tingkat keterbukaan 

informasi badan publik tahun 2019 pada tabel berikut:31 

 

No  Kualifikasi Badan Publik  Informatif  
Menuju 

Informatif  
Cukup 
Informatif  

Kurang 

Informatif  
Tidak 

Informatif  

1  PerguruanTinggi Negeri  5 BP   5 BP  17 BP  21 BP  37 BP  

2  
Badan Usaha Milik 
Negara  

1 BP  1 BP  8 BP  6 BP  93 BP  

3  Lembaga Non Struktural  2 BP  5 BP  5 BP  0 BP  26 BP  

4  
Lembaga Negara dan 
Lembaga Pemerintan 
Non Kementerian  

6 BP   7 BP  7 BP  7 BP  19 BP  

5  Pemerintah Provinsi  8 BP  7 BP  4 BP  5 BP  10 BP  

6  Kementerian  11 BP  9 BP  8 BP  2 BP  4 BP  

7  Partai Politik  1 BP  4 BP  4 BP  0 BP  0 BP 

TOTAL 355 BP  34 BP  38 BP  53 BP  41 BP  189 BP  

PROSENTASE  9,48 %  10,70 %  14,93 %  11,55%  53,24 %  

 

Jika dibandingkan dengan presentase tahun 2019, angka badan publik yang 

dinyatakan informartif sudah meningkat pesat. Akan tetapi perlu disoroti bahwa 

angka badan publik yang tidak informatif menempati jumlah tertinggi dengan 100 

badan publik. Hal ini menunjukan bahwa begitu banyak badan publik dari tahun 

ke tahun tidak berbenah dan belum menempatkan kerja-kerja informasi publik 

sebagai prioritas.  

 

Berbagai aspek keterbukaan informasi publik yang masih belum optimal telah 

mendorong banyak penelitian untuk mengkaji, mengevaluasi, serta memperbaiki 

kondisi hak atas informasi di Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki 

                                                 
31 Naskah Pidato Ketua Komisi Informasi Pusat, Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & 

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, Disampaikan di Istana Wakil 
Presiden tanggal 21 November 2019. 
https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-
2018_ok_2_final.pdf 

 

https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf
https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf
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fokus pada advokasi isu-isu hak asasi manusia, merupakan salah satu lembaga 

yang secara konsisten melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap 

keterbukaan informasi di Indonesia. Pada tahun 2011, KontraS pernah melakukan 

penelitian tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di institusi Polri. 

Dalam penelitian ini, KontraS mengajukan permintaan informasi dan 

dokumentasi secara tertulis, tatap muka (lisan), sms, telepon, dan mendatangi 

lokasi PPID di masing- masing tingkat kepolisian untuk melihat kelengkapan 

sarana, prasarana dan kecakapan biro PID di masing-masing wilayah serta 

pemantauan melalui website.32 Setelah itu, KontraS juga meneliti mengenai 

pelaksanaan akses informasi publik di 5 komisi negara (Komnas HAM, 

Ombudsman RI, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian) pada 

tahun 2013. Dalam penelitian yang dilakukan bersama Centre for Law and 

Democracy (CLD) ini, KontraS memberikan gambaran mengenai kondisi pada lima 

komisi negara perihal keterbukaan informasi dalam rangka kerja-kerja 

penegakan serta perlindungan HAM. Dalam penelitian ini, kami meneliti perihal 

pemenuhan lima komisi negara tersebut terhadap mandat UU KIP, praktik 

layanan informasi yang diberikan, serta praktik komisi-komisi tersebut dalam 

melakukan uji konsekuensi kepentingan publik untuk penetapan informasi yang 

dikecualikan.33  

 

Pada kesempatan ini, KontraS akan memberikan gambaran kepada publik 

mengenai kondisi pemenuhan hak atas informasi di Indonesia, khususnya ditinjau 

dari aspek pengawasan, evaluasi, serta bantuan Komisi Informasi Pusat kepada 

badan publik dalam mengarusutamakan hak atas informasi dan pemerintahan 

terbuka (open governance) sebagai parameter dalam membuka dan/atau 

mengecualikan informasi publik. Selain itu, kami juga memberi perhatian khusus 

terhadap peran Komisi Informasi dalam menjamin keterbukaan informasi dalam 

sektor-sektor yang sensitif dan berkaitan langsung dengan hajat hidup 

masyarakat luas, seperti sektor pembangunan dan sumber daya alam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (KontraS) ingin meneliti perihal kondisi keterbukaan informasi di 

Indonesia, serta peran Komisi Informasi Pusat kedepannya dalam menjamin 

pemenuhan hak atas informasi masyarakat demi terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 

rule of law, dan partisipasi publik. Penelitian ini dilakukan dengan berangkat dari 

kesadaran kami perihal pentingnya hak atas informasi dalam kehidupan 

bernegara, khususnya dalam kerja-kerja advokasi hak asasi manusia seperti yang 

                                                 
32 KontraS & Tifa Foundation, Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di 

Institusi Polri, 2011 
33 KontraS & CLD, Laporan Penilaian Pelaksanaan Akses Informasi Publik di 5 Komisi Negara, 2013 



14 

 

selama ini dilakukan oleh KontraS. Adapun penelitian ini diharapkan dapat 

menjawab beberapa pertanyaan yakni: 

 

1. Bagaimana kondisi pemenuhan hak atas informasi berdasarkan implementasi 

mekanisme permohonan informasi publik dalam UU KIP?  

2. Bagaimana kinerja Komisi Informasi Pusat dalam melakukan monitoring, 

evaluasi, dan bantuan terhadap badan publik untuk mendorong keterbukaan 

badan publik di Indonesia? 

 

Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif 

dengan mendata seluruh permohonan informasi yang diajukan oleh KontraS 

dalam periode tahun 2015-2021 serta jawaban setiap badan publik terhadap 

permohonan tersebut, pengumpulan penetapan hasil uji konsekuensi pada 12 

Pemerintah Provinsi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode 

studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait 

keterbukaan informasi di Indonesia serta doktrin-doktrin dan dokumen hukum 

internasional yang ada terkait keterbukaan informasi.  
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BAB II 

KERANGKA PENELITIAN 

 

II.1.Kerangka Teoritis 

 

II.1.1 Hak atas Informasi  

 

Hak atas informasi memiliki pengertian bahwa setiap orang memiliki hak untuk 

dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh badan pemerintahan. Hal ini 

berangkat dari hak setiap orang atas kebebasan berekspresi yang mencakup hak 

untuk “mencari serta menerima informasi”.34 Perlu untuk ditekankan bahwa hak 

atas informasi tidak boleh hanya didefinisikan hanya sebatas hak untuk mencari 

informasi, melainkan mencakup hak untuk mencari, mendapat, dan menyimpan 

informasi. Hal ini selaras dengan Right to Information Act, 2005, di India yang 

menjelaskan bahwa hak atas informasi mencakup hak untuk mencari, mendapat, 

dan menyimpan informasi. Artinya, pemenuhan hak atas informasi tidak dapat 

dianggap selesai ketika setiap orang sudah memiliki kapasitas untuk mencari 

informasi, melainkan perlu ada tindakan aktif dari pemerintah atau badan publik 

untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Untuk itu, meskipun 

hak atas informasi didefinisikan sebagai hak asasi yang dimiliki secara alamiah 

oleh manusia, namun pemenuhan terhadap hak ini faktanya membutuhkan peran 

aktif dari negara, mulai dari pengakuan, perlindungan, sampai pemenuhan.  

 

Secara global, pengakuan terhadap hak atas informasi terus-menerus mengalami 

tren yang positif baik dalam ruang domestik maupun internasional.35 Awalnya, 

pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai hak asasi manusia yang 

fundamental pertama kali muncul dalam resolusi 59 (I) yang diadopsi dalam 

sidang umum PBB tahun 194636. Pengakuan ini kemudian dipertegas oleh Abid 

Hussain, pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, 

yang menyatakan bahwa kebebasan akan kehilangan maknanya apabila 

masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi, karena akses terhadap 

informasi tersebut merupakan prinsip yang mendasar dalam kehidupan yang 

demokratis37. Pernyataan ini juga selaras dengan pandangan World Bank Institute 

yang dalam bukunya menyatakan bahwa karena demokrasi merupakan sistem 

yang ada berdasarkan konsensus dari masyarakat, maka pemerintah memiliki 

kewajiban untuk membuka informasi mengenai aktivitasnya kepada masyarakat 

sebagai bagian dari bentuk pengakuan hak masyarakat untuk turut berpartisipasi 

                                                 
34 World Bank Institute, The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing 

Conflicts, 2011. Hlm 5 
35 Maeve McDonagh, The Right to Information in International Human Rights Law,  
36 United Nations Development Programme, Right to Information Practical Guide Note 
37 Ibid., 
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dalam kegiatan pemerintahan yang merupakan salah satu faktor penting dalam 

demokrasi. 38   

 

Lebih lanjut, UNDP mengajukan tiga alasan utama kenapa hak atas informasi 

sangatlah penting yakni untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih 

demokratis, mengurangi kemiskinan, dan melawan korupsi.39 Dalam rangka 

membentuk tatanan masyarakat yang demokratis, hak atas informasi berperan 

dalam menjamin partisipasi masyarakat dalam perumusan berbagai keputusan 

pemerintahan. Apabila tidak ada keterbukaan informasi, maka dapat dipastikan 

partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan tersebut tidak akan bisa 

maksimal. Dalam rangka mengurangi kemiskinan, keterbukaan informasi 

memiliki peran untuk memastikan partisipasi masyarakat miskin dalam 

perumusan kebijakan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, 

keterbukaan informasi juga merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan 

masyarakat miskin. Dalam rangka melawan korupsi, keterbukaan informasi 

memiliki peran dalam menjamin pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan 

sehingga memberikan kesan bahwa tindakan korup akan diketahui oleh publik 

sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya korupsi.40  

 

Pada praktiknya, partisipasi masyarakat berdasarkan hak atas informasi terbukti 

sangat berguna, terutama sebagai upaya masyarakat dalam menjamin hak-hak 

baik sipil politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya yang lain dengan cara 

menguak praktik-praktik pemerintahan yang korup dan sewenang-wenang. 

Contoh ini bisa dilihat misalnya melalui pengalaman seorang aktivis di Rajasthan, 

India, yang menggunakan hak atas informasinya untuk menguak korupsi di sektor 

distribusi makanan dan seorang Ibu di Thailand yang menggunakan hak atas 

informasinya untuk mencari tahu alasan kenapa anaknya ditolak oleh sebuah 

sekolah.41 Di tingkat lokal, hak atas informasi juga kerap digunakan untuk 

membela hak-hak masyarakat, misalnya ketika ada sengketa tanah atau 

kerusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh penggunaan hak atas informasi ini 

bisa dilihat dalam pengalaman Forest Watch Indonesia (FWI) dalam menuntut 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (Kementrian 

ATR/BPN) untuk membuka informasi mengenai daftar dokumen Hak Guna Usaha 

(HGU) perkebunan kelapa sawit yang masih berlaku sampai tahun 2016 di Pulau 

Kalimantan.42 

 

                                                 
38 World Bank Institute, The Right to Information. Hlm 5; 
39 UNDP, Rights to Information. Hlm 9 
40 Ibid.; 
41 Ibid.; 
42 Forest Watch Indonesia (FWI), Putusan Sengketa Informasi antara FWI dengan Kementrian 

ATRuang/BPN. http://fwi.or.id/publikasi/putusan-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-
kementerian-atruangbpn/. Diakses pada tanggal 22 Maret 2019; 

http://fwi.or.id/publikasi/putusan-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-kementerian-atruangbpn/
http://fwi.or.id/publikasi/putusan-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-kementerian-atruangbpn/


17 

 

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak atas 

informasi memiliki peranan penting dalam menjaga jalannya tata kelola sebuah 

pemerintahan. Adapun jaminan atas pemerintahan yang baik ini akan memiliki 

dampak yang signifikan terhadap hak-hak yang lainnya, sehingga hak atas 

informasi dapat dianggap sebagai hak asasi yang bersifat komplementer dengan 

hak-hak lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan dalam rangka menjunjung 

pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam 

praktiknya, hak atas informasi meskipun merupakan bagian dari hak sipil dan 

politik tetap membutuhkan intervensi pemerintah, terutama dalam membuka 

informasi pemerintahan kepada masyarakat baik secara otomatis maupun 

berdasarkan permohonan masyarakat.  

 

 

II.1.2 Good Governance 

 

Sejauh ini, belum ada konsensus umum mengenai definisi good governance. 

Awalnya, terminologi good governance digunakan oleh World Bank dalam 

laporannya mengenai Afrika Sub-Sahara, yang diistilahkan oleh World Bank 

sedang berada dalam kondisi “crisis of governance”43. Semenjak sering digunakan 

pada awal tahun 90-an, terdapat banyak definisi dan ruang lingkup good 

governance yang diajukan oleh berbagai pihak sehingga membuatnya menjadi 

tidak definitif. Berbagai definisi ini membuat adanya kebingungan mengenai 

batas-batas atau ruang lingkup dari good governance itu sendiri44. Namun, 

terdapat semacam “pemahaman umum”, setidaknya mengenai elemen-elemen 

kunci dari good governance, yang digunakan dalam berbagai literatur serta oleh 

berbagai organisasi internasional dalam menjalankan fungsi-fungsinya.  

 

World Bank Institute, misalnya, menyatakan bahwa terdapat 6 elemen dalam good 

governance yang terdiri atas akuntabilitas, efektivitas, beban birokrasi yang 

minim, rule of law, independensi badan peradilan, dan bebas dari korupsi45. Di sisi 

lain, United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific 

(UNESCAP) memberikan 8 karakteristik utama good governance yang terdiri atas 

partisipatif, orientasi pada kesepakatan, akuntabel, efektif dan efisien, imparsial, 

inklusif, dan tunduk pada rule of law,46 hal serupa dapat ditemukan dikemukakan 

oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang menyatakan bahwa 

good governance setidaknya terdiri dari 10 prinsip utama yaitu: partisipasi, kerja 

                                                 
43 Carlos Santiso, Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality, 7 GEO. 

PUB. POL'V REV. 1, 3 (2001), dalam  Friedl Weiss, Transparency as an Element of Good Governance 
in the Practice of the EU and The WTO: Overview and Comparison, Fordham International Law 
Journal, Vol. 30, 5, 2006. Hlm1547 

44 Ibid., 
45 Ibid., 
46 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), What is 

Good Governance? Hlm 1 
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kerangka hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, 

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, dan kerja yang 

berorientasi pada konsensus.47 Michael Johnston dalam artikelnya hanya 

memasukan rule of law, transparansi, dan akuntabilitas sebagai elemen-elemen 

good governance.48  

 

Pada sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip good governance dikenal dengan 

istilah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang secara khusus 

diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 

Administrasi Pemerintahan. Meski juga tak memberikan suatu pengertian tentang 

AAUPB, Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan meyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan AAUPB adalah kepastian hukum; kemanfaatan; 

ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; 

keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.49 

 

Dalam keadaan tidak adanya kesepakatan universal mengenai definisi good 

governance maka tulisan ini akan mengacu pada elemen-elemen yang secara 

umum dipahami sebagai bagian dari good governance, yang salah satunya adalah 

transparansi. 

 

Dalam sebuah publikasi mengenai good governance, UNESCAP menyatakan bahwa 

elemen transparansi dalam konteks good governance mengacu pada keadaan 

dimana keputusan yang diambil beserta penerapannya dilakukan berdasarkan 

peraturan yang berlaku. Selain itu, transparansi juga berarti informasi harus 

tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara langsung bagi siapapun yang 

akan terkena dampak dari keputusan tersebut beserta penerapannya. Informasi 

tersebut juga harus tersedia dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.50 

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Setidaknya ada 6 prinsip 

transparansi yaitu51:   

 

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara 

pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), 

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail 

keuangan, 

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam 

perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, 

4. Laporan tahunan, 

                                                 
47https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Towards_SustainingMDGP

rogress_Ch8.pdf, diakses 7 November 2022 
48 Michael Johnston, Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability,2019. 
49 UU Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Ps. 10    
50 UNESCAP, What is Good Governance? Hlm 2 
51 Dimas Rizky Gunawan, Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya), Akrual 8 (1), 2016. Hlm 88  

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Towards_SustainingMDGProgress_Ch8.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Towards_SustainingMDGProgress_Ch8.pdf
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5. Website atau media publikasi organisasi, dan  

6. Pedoman dalam penyebaran informasi 

 

Selain oleh HFI, prinsip transparansi dalam konteks pemerintahan juga diatur 

dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, Recital 58 GDPR 

menyatakan bahwa informasi apa pun yang ditujukan kepada publik atau kepada 

subjek data harus ringkas, mudah diakses dan mudah dipahami, bahasa yang jelas 

dan lugas dan jika perlu menggunakan visualisasi.52 

 

Berbagai elemen dalam prinsip transparansi ini penting untuk diperhatikan 

karena transparansi dengan sendirinya tidak dapat memastikan adanya good 

governance dan hanya akan memberikan dampak apabila dapat memperkuat 

masyarakat sipil.53 Selain itu, pemerintahan yang tidak transparan dan menutup-

nutupi informasi, utamanya mengenai sumber daya alam, juga berpotensi 

mengakibatkan pola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

sangat tersentralisasi sehingga dapat mengakibatkan dipinggirkannya 

kepentingan masyarakat demi kepentingan pasar global.54  

 

Demi transparansi yang dapat memperkuat masyarakat tersebut, maka 

dibutuhkan mekanisme keterbukaan informasi yang dijalankan oleh instrumen-

instrumen negara. Adapun mekanisme tersebut dapat diukur melalui tiga 

indikator yakni adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan 

standarisasi semua proses pelayanan publik, adanya mekanisme yang 

memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan 

pelayanan publik, dan adanya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun 

penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam 

kegiatan melayani.55 

 

Sebagai salah satu elemen good governance, prinsip transparansi bersifat tidak 

bisa dipisahkan dengan prinsip-prinsip good governance lainnya seperti 

akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law. Sebuah pemerintahan tidak dapat 

dikatakan telah melaksanakan good governance apabila telah berjalan sesuai 

dengan rule of law, namun tidak transparan, karena dalam kondisi tersebut klaim 

bahwa pemerintahan telah dijalankan berdasarkan rule of law tidak dapat diuji. 

Selain itu, transparansi juga merupakan instrumen yang penting dalam 

mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara utuh. Dalam 

                                                 
52Recital 58, General Data Protection Regulation, diakses dari https://gdpr-info.eu/recitals/no-

58/#:~:text=The%20principle%20of%20transparency%20requires,where%20appropriate%2
C%20visualisation%20be%20used.  

53 Madhu, Madhu, What is Good Governance?, SSRN Electronic Journal, 10.2139/ssrn.1766267, 
2011. Hlm 5 

54 Ibid., 
55 Nunuk Febriananingsih, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka menuju 

Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal Rechtsvinding Vol 1 (1), April 2012. Hlm 153 
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konstruksi ini, maka keseluruhan prinsip-prinsip good governance bersifat saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga seluruhnya harus dipenuhi56.  

 

II.2 Kerangka Penelitian 

 

Keterbukaan informasi di Indonesia tetunya tidak dapat dipisahkan dari semangat 

reformasi yang salah satu tujuannya adalah tata kelola pemerintahan yang 

baik/good governance. Oleh karena itu, perumusan norma serta penerapan 

keterbukaan informasi publik itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari konteksnya 

sebagai upaya menuju terwujudnya good governance. good governance ini bukan 

hanya merupakan tuntutan dalam demokrasi, melainkan juga bentuk tanggung 

jawab negara terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Meskipun belum ada definisi yang disepakati secara universal terhadap good 

governance, namun ada kesepakatan umum terhadap aspek-aspek yang terdapat 

dalam good governance. Adapun aspek dari good governance yang diakui secara 

umum adalah transparansi, akuntabilitas, rule of law, dan partisipasi publik.  

 

Dari keempat aspek ini, aspek transparansi memiliki keterkaitan yang erat dengan 

keterbukaan informasi publik. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses 

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Informasi yang 

dimaksud disini adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah 

yang dapat diakses dan dijangkau oleh publik. Prinsip transparansi menekankan 

pada dua aspek penting yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak 

masyarakat terhadap akses informasi (Krina P, 2003).57 Hak masyarakat terhadap 

akses informasi tergambarkan dengan cukup baik dalam Right to Information Act, 

2005, di India, yang menjelaskan bahwa hak tersebut tidak berhenti pada hak 

untuk mengakses/memohonkan informasi, namun mencakup pula hak untuk 

mendapat dan menyimpan informasi tersebut. Pada praktiknya, pemenuhan hak 

atas informasi tersebut berperan vital dalam rangka pemenuhan hak sipil dan 

politik setiap orang sebagaimana telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum 

internasional dan nasional 

 

Secara universal, hak atas informasi merupakan hak asasi yang pengakuannya 

tercantum dalam DUHAM dan ICCPR yang keduanya telah diratifikasi oleh 

Indonesia. Meskipun secara umum hak-hak sipil dan politik dianggap sebagai 

bagian dari HAM generasi pertama (hak-hak sipil & politik) yang pada umumnya 

tidak menghendaki campur tangan pemerintah dalam jaminan pelaksanaannya, 

hak atas informasi justru membutuhkan intervensi pemerintah dalam menjamin 

                                                 
56 Michael Johnston, Good Governance. hlm 2 
57 Krina P, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, 2003 
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pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Komentar Umum PBB No. 34 tahun 

2011, dimana komite HAM PBB mengajukan penafsiran terhadap ruang lingkup 

dan batasan terhadap hak atas informasi yang tercantum dalam article 19 ICCPR. 

Komentar ini mengafirmasi bahwa article 19 ICCPR melindungi hak atas informasi 

yang dimiliki oleh badan publik dan hak ini membutuhkan tindakan proaktif 

pemerintah dalam menyebarkan informasi tersebut demi kepentingan publik. 

Atas dasar tersebut, pemenuhan hak atas informasi selain membutuhkan payung 

hukum juga membutuhkan infrastruktur kelembagaan dan itikad politik/political 

will yang mendukung keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, infrastruktur 

kelembagaan dan political will dapat dinilai dari upaya badan publik dalam 

membuka informasi secara proaktif dan merespon permohonan informasi yang 

diajukan oleh masyarakat. 

 

Saat ini, Indonesia sudah memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai 

payung hukum yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-

hak masyarakat terhadap informasi publik. Selain itu, UU ini juga telah mengatur 

aspek kelembagaan dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik, 

yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk Komisi Informasi. Pada praktiknya, 

UU ini telah dalam badan publik yang ada di Indonesia untuk memiliki mekanisme 

internal untuk membuka informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) badan publik. Namun,  sampai Januari 2018, belum 

seluruh badan publik telah memenuhi kewajibannya untuk menunjuk PPID, 

melainkan baru 80% badan publik yang telah menunaikan kewajibannya tersebut. 

80% badan publik yang telah menunjuk PPID tersebut juga tidak bisa serta-merta 

dianggap telah memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik, karena 

penilaian terhadap aspek tersebut harus dilihat pula dari bagaimana badan publik 

secara riil membuka informasi wajib secara proaktif serta memenuhi 

permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Untuk itu, selain 

dari aspek infrastruktur kelembagaan, penilaian terhadap keterbukaan informasi 

publik harus turut mempertimbangkan bagaimana infrastruktur kelembagaan 

tersebut menjalankan fungsinya dalam memberikan akses terhadap informasi 

publik. 

 

Berdasarkan UU KIP, kewajiban badan publik dalam membuka informasi publik 

terbagi atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 

informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib 

tersedia setiap saat. Ketiga jenis informasi ini adalah informasi publik yang secara 

proaktif disediakan dan diumumkan oleh badan publik dalam kurun waktu 

tertentu. Selain ketiga informasi publik ini, Badan Publik juga memiliki kewajiban 

untuk menyediakan dan memberikan informasi publik berdasarkan permohonan 

informasi yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Badan Publik dapat 

memutuskan apakah akan mengabulkan ataupun menolak permohonan informasi 

masyarakat berdasarkan uji konsekuensi untuk menentukan apabila informasi 



22 

 

publik yang dimohonkan termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang 

dikecualikan atau tidak. Karena kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi 

dan juga mengecualikan informasi publik terdapat pada setiap badan publik, maka 

penilaian terhadap penerapan UU KIP tidak dapat lepas dari penilaian terhadap 

PPID badan publik dalam melakukan uji konskuensi terhadap informasi publik, 

serta terhadap Komisi Informasi dalam melakukan baik pengayaan maupun 

pengawasan dan evaluasi terhadap PPID badan publik. 

 

Maka dari itu, KontraS hendak meneliti perihal penerapan UU KIP yang telah 

menginjak umur 14 tahun apakah sudah optimal dalam memastikan transparansi 

pemerintahan sebagai salah satu pilar good governance. Dalam hal ini, kami 

hendak menilai respon berbagai lembaga negara terhadap permohonan informasi 

yang kami ajukan pada periode tahun 2015-2021. Terhadap seluruh surat 

permohonan informasi tersebut, beserta surat keberatan dan surat jawaban akan 

ditabulasi untuk menghitung berapa banyak permohonan informasi yang 

dipenuhi dari seluruh permohonan informasi yang dikeluarkan oleh KontraS. 

Tabulasi data ini, selain menggambarkan respon berbagai badan publik terhadap 

permohonan informasi, juga akan menunjukan tipologi informasi yang biasanya 

dikecualikan oleh berbagai badan publik. Selain itu, kami juga akan mengambil 

beberapa sampel keputusan uji konsekuensi badan publik untuk menilai 

kesesuaian uji konsekuensi yang dilakukan dengan UU KIP serta proses 

pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh KIP kepada badan publik dalam 

melakukan uji konsekuensi. Data ini diperlukan untuk menilai penerapan UU KIP 

karena kewenangan untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan 

informasi berdasarkan uji konsekuensi dimiliki oleh PPID masing-masing badan 

publik. Selain ketaatan kepada UU KIP, kami juga akan memberikan penilaian atas 

efektivitas uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID badan publik dalam rangka 

memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik. Berbagai data ini 

kemudian akan diperdalam dan dikonfirmasi dengan melakukan wawancara 

dengan beberapa pihak.  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi masyarakat sipil 

terkait KIP sebagai salah satu mekanisme advokasi yang selama ini menopang 

kerja-kerja advokasi pembelaan HAM. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan bahan oleh KIP dalam merumuskan berbagai kebijakan khususnya yang 

berkaitan dengan monitoring serta evaluasi terhadap kondisi keterbukaan 

informasi dalam berbagai badan publik.  

 

II.3 Batasan Penelitian 

 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan sebagai berikut: 

 



23 

 

1. Badan Publik yang dimasukan dalam data mengenai tanggapan terhadap surat 

permohonan informasi KontraS bersifat acak. Hal ini dikarenakan kami tidak 

mengirimkan surat tersebut secara spesifik untuk melakukan penelitian ini, 

melainkan kami menggunakan seluruh respon Badan Publik terhadap seluruh 

permohonan informasi yang dikirimkan dalam rangka kerja-kerja KontraS 

selama kurun waktu 2015-2021 sebagai data dalam penelitian ini; 

 

2.  Data dalam penelitian ini mencerminkan pengalaman KontraS dalam 

mengakses informasi publik dalam kurun waktu tahun 2015-2021, sehingga 

tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa data ini berlaku bagi seluruh 

Badan Publik atau seluruh Pemohon Informasi; 

 

3. Sampel yang digunakan terkait uji konsekuensi dalam penelitian ini terbatas 

pada Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga kesimpulan yang kami dapatkan 

tidak dapat serta merta diterapkan kepada seluruh Badan Publik. Hal ini 

dikarenakan kami mencari Badan Publik yang kami anggap krusial dalam 

menyediakan informasi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 

Berdasarkan kewenangannya, kebijakan Pemerintah Provinsi bersentuhan 

langsung dengan hajat hidup setiap orang di wilayahnya. 

 

4. Sebagian surat permohonan informasi yang kami kirim tidak mendapat 

konfirmasi bahwa sudah diterima oleh lembaga yang dituju. Dalam beberapa 

kasus, lembaga yang bersangkutan menyatakan tidak menerima surat 

permohonan informasi saat kami mengirimkan surat keberatan atas tidak 

ditanggapinya surat permohonan informasi, sehingga tidak menutup 

kemungkinan adanya surat permohonan informasi yang tidak ditanggapi 

dalam data temuan kami yang tidak diterima oleh lembaga yang bersangkutan. 

Kami tetap mencantumkan data tersebut menimbang kami selalu 

mengirimkan surat permohonan informasi kami kepada saluran surat-

menyurat resmi setiap lembaga (email/fax/alamat resmi) sehingga kesalahan 

teknis seperti lembaga yang dituju sudah mengganti alamat email atau nomor 

fax namun belum memperbarui informasi tersebut dalam kanal informasi 

resmi lembaga berada di bawah tanggung jawab lembaga tersebut 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

III.1. Temuan KontraS 

 

III.1.1. Surat Permohonan Informasi 

 

Dalam melakukan kerja-kerjanya sebagai lembaga non-pemerintahan yang 

bergerak di isu HAM melalui berbagai kegiatan penelitian, kampanye publik, dan 

advokasi hukum maupun kebijakan, KontraS mengumpulkan data-data untuk 

mendukung kerja KontraS melalui berbagai metode, salah satunya dengan 

menggunakan mekanisme permohonan informasi publik berdasarkan UU KIP. 

Mekanisme KIP penting untuk kami gunakan sebagai data pembanding yang 

berasal langsung dari lembaga terkait terhadap sumber-sumber data kami yang 

lain seperti data pemantauan media, data pendampingan kasus, dan data dari 

jaringan KontraS di berbagai daerah. Data-data ini juga memiliki keunikan karena 

dapat memberikan gambaran mengenai perspektif lembaga-lembaga negara 

terhadap isu-isu yang ditekuni oleh KontraS. Dalam penelitian ini, kami mencatat 

seluruh surat permohonan informasi KontraS tahun 2015-2021, beserta 

tanggapan Badan Publik terhadap permohonan informasi yang kami kirim. 

Selama 6 tahun tersebut, kami telah mengirim sebanyak 657 surat permohonan 

informasi kepada berbagai badan publik mulai dari TNI-Polri, Lembaga 

Pemerintahan, sampai Perusahaan, dengan detail sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Tabulasi surat permohonan informasi KontraS tahun 2015-2021 

 

Secara umum, dari total 657 surat permohonan informasi yang dikirimkan, kami 

hanya menerima 229 jawaban dari berbagai badan publik yang menerima 

permohonan kami. Artinya, hanya 35% atau hanya sekitar 1/3 surat permohonan 

kami mendapat respon dari badan publik mulai dari yang memberikan informasi 

yang dimohonkan, memberikan sebagian informasi yang dimohonkan, menolak 

memberikan informasi, sampai memohon waktu untuk mencari informasi yang 

dimohonkan. Di sisi lain, sebanyak 428 surat atau 65% surat permohonan 

informasi yang kami kirimkan tidak mendapat tanggapan apapun dari badan 

publik yang dituju meskipun kami telah mengirimkan surat keberatan atas tidak 

ditanggapinya permohonan informasi yang dikirimkan.  
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Gambar: Tabulasi Jawaban Permohonan Informasi tiap Badan Publik 

 

Dalam periode 2015 – 2021, jawaban atas permohonan informasi yang kami 

kirimkan berasal dari berbagai badan publik, dengan Polri menempati urutan 

pertama dengan 79 surat jawaban. Setelah itu, terdapat Kementerian dengan 69 

jawaban kemudian Lembaga Non Kementerian (LNK) dan Komisi Negara dengan 

36 surat jawaban. Adapun LNK yang merespon surat kami beberapa diantaranya 

adalah BPOM, BNN, LPSK, Bawaslu, Ombudsman, dan KPU sementara Komisi 

Negara yang merespon surat-surat kami terdiri atas Komnas HAM, Komnas 

Perempuan, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan 

Komisi ASN. Meskipun begitu, data ini secara berdiri sendiri tidak dapat dijadikan 

acuan untuk menilai respon masing-masing badan publik terhadap permohonan 

informasi karena jumlah surat permohonan informasi yang kami kirim kepada 

setiap lembaga jumlahnya berbeda-beda. Untuk itu, perlu juga untuk melihat 

grafik perbandingan surat kami yang dibalas oleh badan publik berikut ini 

 

 
Gambar: Perbandingan Tanggapan Permohonan Informasi Per-Badan Publik 
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65%

PRESENTASE SURAT DIJAWAB TAHUN 2015-
2021

Surat Dijawab

Tidak Ditanggapi

 

Secara umum, badan publik yang paling responsif terhadap surat permohonan 

informasi yang kami kirimkan adalah lembaga yudisial (Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer, MA, dan KY) yang menjawab 39,13% atau 

9 dari 23 surat permohonan informasi kami. Berikutnya, terdapat Lembaga Non-

Kementerian dan Komisi Negara dan Kementerian dengan tingkat respon surat 

permohonan informasi sebesar 38,29% atau 36 jawaban dari 94 surat 

permohonan informasi untuk LNK-Komisi dan 69 jawaban dari 126 permohonan 

informasi untuk Kementerian. Di sisi lain, badan publik yang bukan merupakan 

lembaga negara justru sama sekali tidak responsif terhadap surat permohonan 

informasi. Berdasarkan temuan kami, BUMN sama sekali tidak menanggapi surat 

permohonan informasi yang kami kirimkan. Padahal, berdasarkan UU KIP, definisi 

Badan Publik mencakup lembaga non pemerintahan yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumbangan masyarakat, 

sehingga definisi badan publik mencakup perusahaan yang sebagian atau seluruh 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Maka dari itu PT. Perusahaan Listrik Negara 

(PLN), PT. Pertamina, PT. Kawasan Berikat Nusantara, dan PT Jakarta Industrial 

Estate Pulogadung yang turut kami kirimkan surat permohonan informasi 

merupakan badan publik yang turut tunduk kepada UU KIP karena sebagian 

sahamnya dimiliki oleh negara.  

 

Sementara itu, Kepolisian yang merupakan lembaga yang paling banyak 

mengirimkan jawaban atas permohonan informasi, ternyata hanya menjawab 

29,58% atau 79 jawaban dari 267 surat permohonan informasi yang kami 

kirimkan, yang kebanyakan merupakan permohonan terhadap Surat 

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Selain itu, TNI 

menempati posisi terakhir sebelum BUMN dalam hal respon terhadap surat 

permohonan informasi kami dengan hanya menjawab 18,96% atau 11 jawaban 

dari 58 surat yang kami kirim. 
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Pada umumnya, surat permohonan informasi yang kami kirimkan kepada 

berbagai badan publik tidak ditanggapi sama sekali. Surat keberatan yang kami 

kirimkan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi pun tetap tidak 

ditanggapi. Sebanyak 428 dari 657 surat permohonan informasi yang kami kirim 

atau sebesar 65% tidak mendapat tanggapan apapun dari badan publik yang 

menerima permohonan informasi kami.  

 

Berdasarkan data surat permohonan informasi publik yang kami kirim kepada 

Badan Publik, terlihat bahwa tingkat respon badan publik terhadap surat tersebut 

hanya sebesar 35%.  

 

Secara umum, temuan KontraS dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Ketentuan dalam UU KIP Temuan KontraS 

Badan Publik wajib menanggapi 

permohonan informasi publik 

Kemungkinan Badan Publik 

menanggapi permohonan informasi 

publik yang diajukan oleh KontraS 

hanya 35% 

Penolakan terhadap permohonan 

informasi publik wajib didasarkan dan 

disertai dengan hasil uji konsekuensi 

Mayoritas tidak dipenuhinya 

permohonan informasi publik KontraS 

dikarenakan tidak ada tanggapan 

sama sekali dari badan publik, 

sehingga tidak bisa diketahui hasil uji 

konsekuensi terhadap informasi yang 

dimohonkan oleh KontraS 

Badan Publik tidak hanya mengacu 

pada lembaga pemerintahan, namun 

setiap badan 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 seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbangan masyarakat, dan/atau luar 

negeri. 

Badan Publik non-lembaga negara 

seperti BUMN tidak menanggapi surat 

permohonan informasi KontraS sama 

sekali.  
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III.1.2 Kasus Dampingan 

 

Selain menyajikan data yang berasal dari surat permohonan informasi yang kami 

ajukan kepada berbagai Badan Publik, kami juga mencatat pengalaman kami 

dalam melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang kami dampingi. Dari tahun 

2016-2019, kami melakukan pendampingan dalam dua kasus yang 

mengharuskan kami untuk menjalani proses sengketa informasi di Komisi 

Informasi karena kami merasa tidak puas dengan tanggapan badan publik 

terhadap permohonan informasi yang kami ajukan. Dua kasus tersebut antara lain 

kasus pembunuhan berencana terhadap Munir Said Thalib dan kasus dugaan 

pelanggaran oleh Hakim yang dialami oleh Samuri bin Karmin. 

 

III.1.2.1 Permohonan Informasi terhadap Hasil Tim Pencari Fakta (TPF) 

Kasus Pembunuhan Berencana terhadap Munir Said Thalib58 

 

Pada 22 Desember 2004, Presiden RI saat itu yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono 

mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir. Tim diketuai 

Marshudi Hanafi. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden, sebagaimana disebutkan dalam penetapan Kedua Keppres, 

dengan tugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan 

penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap peristiwa 

meninggalnya Munir, sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketiga. 

Selanjutnya, pada penetapan Kesembilan disebutkan bahwa Pemerintah 

mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada masyarakat.  

 

Tim TPF telah bekerja selama 6 (enam) bulan dan telah menyerahkan laporan 

penyelidikan terkait meninggalnya Munir pada 24 Juni 2005 atau sehari setelah 

berakhirnya masa kerja anggota TPF Munir. Namun demikian, laporan yang 

diserahkan tersebut hingga hari ini belum pernah diumumkan secara resmi oleh 

Pemerintah c.q Presiden RI kepada publik sebagaimana mandat Penetapan 

Kesembilan dari Keppres dimaksud. 

 

Atas dasar tersebut, KontraS telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik 

Pemerintah RI c.q Presiden RI c.q Kementerian Sekretariat Negara (Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemensetneg) pada tanggal 17 

Februari 2016 melalui surat keberatan No. 80/SK-KontraS/II/2016 dan dijawab 

oleh Termohon melalui Surat Kemensetneg No.B-028/Kemensetneg/D-

2/Humas/HM.01.00/03/2016 dengan argumentasi bahwa Termohon tidak 

memiliki dan menguasai informasi tersebut. Berdasarkan jawaban dari 

Termohon, maka Pemohon kemudian melayangkan keberatan atas jawaban 

                                                 
58 KontraS, 2016 
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Termohon tertanggal 2 Maret 2016 melalui surat No. 114/SKKontraS/III/2016. 

Surat ini kembali ditanggapi oleh Termohon dengan Surat Kemensetneg No.B-

1866/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.03/04/2016 yang menyatakan bahwa 

Termohon tidak memiliki dan menguasai informasi dimaksud serta tidak 

mengetahui keberadaan informasi dan badan publik yang menguasai informasi 

dimaksud. Jawaban Mensetneg atas surat keberatan yang kami layangkan 

akhirnya disengketakan secara ajudikasi di Komisi Informasi Pusat.  

 

Berdasarkan sidang ajudikasi tersebut, Komisi Informasi Pusat mengeluarkan 

putusan nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 pada tanggal 10 Oktober 2016 yang pada 

bagian amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon (KontraS) 

sehingga Pemerintah Republik Indonesia harus segera mengumumkan secara 

resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada 

masyarakat. Namun, Mensesneg selaku termohon dalam sengketa ini mengajukan 

keberatan atas putusan KIP tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Jakarta. Atas keberatan ini, PTUN Jakarta mengeluarkan putusan Nomor 

3/G/KI/2016/PTUN-JKT pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada intinya 

mengabulkan keberatan Pemohon dan membatalkan putusan Komisi Informasi 

Pusat nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 20 Oktober 2016. Atas putusan 

terhadap keberatan ini, KontraS mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung 

(MA) pada tanggal 27 Februari 2017, namun putusan di tingkat kasasi 

menguatkan putusan PTUN yang membatalkan putusan KIP. 

 

III.1.2.1 Permohonan Informasi Samuri bin Karmin atas Keputusan Komisi 

Yudisial 

Dalam putusan atas perkara pidana pencurian dengan Samuri sebagai terdakwa, 

terdapat kesalahan pengetikan oleh Majelis Hakim sehingga Samuri bersama 

KotraS melaporkan majelis hakim dalam perkara tersebut kepada Komisi Yudisial 

(KY) atas dugaan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua 

Mahakamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 

047/KMA/SKBIV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman 

Perilak Hakim Angka 8 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) jis 

Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor: 

02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Atas dasar tersebut, KY pada 

tanggal 25 Maret 2014 memberikan hasil keputusan sidang pleno dengan nomor 

surat 104/SP/KY/LX/2013 kepada Samuri yang didalamnya memutuskan: 

1. Menyatakan terlapor Sdr. Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., Sdr. C. H. Retno 

Damayant, S.H., dan Sdr Agustina Dyah P., S.H., telah terbukti melanggar 

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahakamah Agung RI dan Ketua Komisi 

Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilak Hakim Angka 8 dan sebagaimana 



30 

 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) jis Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama 

MA RI dan KY RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 

2. Memberikan peringatan tertulis kepada terlapor Sdr. Loise Betti Silitonga, 

S.H., M.H., Sdr. C. H. Retno Damayant, S.H., dan Sdr Agustina Dyah P., S.H., 

agar lebih cermat dan tertib dalam menandatangani putusan sehingga 

tidak terjadi kesalahan penulisan. 

Namun, dalam surat ini Samuri belum mendapatkan penjelasan mengenai alasan 

kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Cibinong dalam 

putusan nomor 02 Pid.B/2012 /PN.Cbn, dan kesalahan tersebut terletak di bagian 

apa. Informasi ini dapat menentukan apakah Samuri bersalah atau tidak karena 

telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, 

Samuri bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (KontraS) melalui surat nomor 134/SK-KontraS/IV/2017 mengajukan 

permohonan informasi kepada Komisi Yudisial untuk meminta penjelasan terkait 

dengan surat keputusan Komisi Yudisial nomor: 104/SP/KY/LX/2013. 

 

Pada tanggal 19 April 2017 Komisi Yudisial mengirimkan jawaban melalui surat 

nomor 241/AL/LI 06/4/2017 yang menjelaskan bahwa permohonan informasi 

yang dimintakan termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan. Pada 

tanggal 12 Mei 2017, Samuri bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan 

Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui surat nomor: 39/SK-

KontraS/II/2018 mengajukan keberatan atas jawaban dari surat nomor Komisi 

Yudisial 241/AL/LI 06/4/2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial. Atas surat 

tersebut Komisi Yudisial memberikan jawaban melalui surat nomor 1444 

/SET./Ll .06/6/2017 perihal tanggapan keberatan atas permohonan informasi 

mengenai penjelasan kesalahan penulisan yang dirujuk dalam surat keputusan 

Komisi Yudisial nomor 104/SP.KY/LX/2013.  

 

Pada tanggal 3 Juni 2017, melalui KontraS, Samuri mengajukan permohonan 

sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Dalam sengketa tersebut, 

Majelis Komisioner mengeluarkan putusan Nomor 085/VII/KIP-PS-A/2017 

tanggal 17 Januari 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Majelis 

Komisioner mengabulkan permohonan pemohon, dalam hal ini Samuri, dan 

menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon tidak termasuk informasi yang 

dikecualikan, melainkan informasi publik yang terbuka dan wajib tersedia setiap 

saat. Namun, sampai saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan oleh Komisi 

Yudisial. 

 

III.1.3 Penetapan Uji Konsekuensi Pemerintah Provinsi  

 

Dalam penelitian ini, kami juga mengirimkan permohonan informasi kepada 12 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia untuk mencari tahu informasi apa 
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saja yang dikecualikan oleh masing-masing Pemprov. 12 Provinsi tersebut adalah 

Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan 

Selatan, dan DKI Jakarta. Dari 12 Pemprov tersebut, 9 Pemprov memberikan 

jawaban baik yang berisi salinan ketetapan mengenai hasil uji konsekuensi 

maupun keterangan bahwa Pemprov tersebut belum melakukan uji konsekuensi 

yang dimaksudkan untuk digunakan terus-menerus. Sembilan Pemprov yang 

menanggapi permohonan informasi kami adalah Pemprov Aceh, Sumatera Utara, 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, 

dan NTT (terlampir). Sementara itu, Provinsi Papua, Sulawesi Selatan, dan 

Kalimantan Timur tidak memberikan tanggapan. Berdasarkan data yang kami 

dapatkan, Provinsi Kalimantan Selatan, Aceh, Jatim, Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta 

memiliki penetapan uji konsekuensi sebelum ada permohonan informasi 

sehingga penetapan uji konsekuensi tersebut berlaku terus menerus. Di sisi lain, 

Pemprov Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara belum melakukan 

uji konsekuensi sebelum menerima permohonan informasi sehingga baru akan 

melakukan uji konsekuensi ketika ada permohonan informasi. Namun, ketiga 

Pemprov ini mengindikasikan bahwa mereka akan mengajukan uji konsekuensi 

yang berlaku terus menerus seperti 9 pemprov lainnya dengan menyatakan 

bahwa mereka “belum” melakukan uji konsekuensi. Pemprov Sumatera Utara 

bahkan menyatakan akan melakukan bimbingan teknis terkait uji konsekuensi 

terhadap seluruh PPID di lingkungan Pemprov Sumatera Utara pada akhir bulan 

ini.  

 

Kasus Dampingan Catatan KontraS 

Dokumen TPF Munir Putusan komisi informasi tidak 

menjamin dipenuhinya hak 

masyarakat terhadap informasi publik 

karena bisa dibatalkan oleh PTUN 

 Terdapat ketidakselarasan antara KIP 

dengan Hakim-hakim PTUN terkait 

keterbukaan informasi publik 

Samuri Bin Karmin Tidak adanya jaminan bahwa putusan 

Komisi Informasi mengenai perintah 

untuk membuka informasi publik akan 

dilaksanakan tanpa penundaan yang 

tidak jelas oleh Badan Publik 

Informasi mengenai SDA oleh Pemda Pemda cenderung melakukan uji 

konsekuensi terhadap berbagai 

kategori informasi sebelum mendapat 

permohonan informasi publik yang 
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cenderung mempersulit akses 

informasi publik. 

 

 

III.2 Pembahasan 

 

III.2.1 Ketaatan Badan Publik atas Kewajiban Menanggapi Permohonan 

Informasi dari Masyarakat Masih Rendah. 

 

Berdasarkan UU KIP, Badan Publik memiliki beberapa kewajiban atas 

keterbukaan informasi, diantaranya menunjuk PPID, menyediakan dan 

mengumumkan informasi secara berkala, mengumumkan informasi secara serta 

merta, menyediakan informasi yang harus tersedia setiap saat, dan menjawab 

permohonan informasi baik dalam bentuk penerimaan ataupun penolakan. 

Terhadap kewajiban menunjuk PPID, Komisi Informasi Pusat melalui Laporan 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 menyatakan bahwa 

masih terdapat 30% badan publik yang belum menunjuk PPID.59 

 

Selain itu, data yang kami temukan menunjukan bahwa Badan Publik yang sudah 

memiliki PPID pun belum tentu menjalankan kewajibannya dengan baik dalam hal 

membuka informasi publik. Berdasarkan temuan kami, presentase kemungkinan 

ditanggapinya surat permohonan informasi yang kami kirimkan kepada berbagai 

badan publik hanya sebesar 35% surat yang dibalas.  

 

Lembaga peradilan, sebagai lembaga yang paling tinggi presentase balasannya 

terhadap surat permohonan informasi kami pun hanya membalas sekitar 39% 

atau kurang dari setengah dari seluruh surat permohonan informasi yang kami 

kirimkan. Secara total, 65% surat permohonan informasi yang kami kirim dalam 

periode tahun 2015-2021 tidak mendapat tanggapan apapun dari Badan Publik 

yang menerima permohonan informasi tersebut.  

 

Polri, dari seluruh tanggapannya terhadap surat permohonan informasi kami, 

mayoritas merupakan jawaban terhadap permohonan Surat Pemberitahuan 

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang mana Penyidik memang 

diwajibkan untuk memberikan SP2HP kepada pelapor dalam Peraturan Kapolri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Artinya, dalam 

menanggapi permohonan SP2HP yang merupakan bagian dari permohonan 

informasi publik, tanggapan Polri turut didorong oleh peraturan internal lembaga 

yang mewajibkan penyidik untuk membuka informasi tersebut, alih-alih hanya 

mengacu kepada UU KIP saja. 

                                                 
59 Komisi Informasi Pusat, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 
Informasi Publik di Indonesia tahun 2021, hlm. 9 
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Badan Usaha Milik Negara, apabila dilihat melalui UU Keterbukaan Informasi 

Publik, termasuk dala kategori Badan Publik. Hal ini dikarenakan sebagian saham 

dalam BUMN dimiliki oleh Negara, sehingga berdasarkan pasal 1 angka 3 UU KIP 

BUMN dikategorikan sebagai Badan Publik yang turut tunduk pada UU KIP. 

Namun, catatan kami menunjukan bahwa surat permohonan informasi publik 

terkait dokumen MoU antara TNI dengan masing-masing BUMN yang kami 

kirimkan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, PT. 

Kawasan Berikat Nusantara, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung sama 

sekali tidak mendapat tanggapan. Surat keberatan yang kami layangkan juga tidak 

mendapatkan tanggapan. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian Kementerian 

BUMN selaku kementerian yang menaungi BUMN sekaligus memegang saham 

BUMN untuk turut mengawasi ketaatan BUMN kepada UU KIP. 

 

Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten juga menempati 

posisi yang rendah dalam hal tingkat tanggapan terhadap permohonan informasi 

yang kami kirim, dengan hanya menanggapi 31% atau 18 dari 57 surat 

permohonan informasi yang kami kirimkan. Selain pengawasan dan evaluasi dari 

KIP, hal ini juga sepatutnya menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri dalam 

melakukan pengawasan terhadap Pemda dalam menanggapi permohonan 

informasi yang diajukan oleh masyarakat. Selain Kemendagri, kementerian terkait 

seperti KLHK untuk masalah lingkungan atau KKP untuk masalah pesisir, 

kelautan, dan perikanan juga dapat menghimbau Pemda untuk membuka 

informasi sesuai dengan tupoksi masing-masing kementerian.  

 

III.2.2 Efektivitas Mekanisme Permohonan Informasi Publik Sampai Tahap 

Sengketa di Komisi Informasi Sebagai Mekanisme Jaminan Hak atas 

Informasi Publik  

 

Apabila mengacu pada UU KIP, maka Badan Publik memiliki waktu 10 hari kerja 

untuk menanggapi surat permohonan informasi. Dalam hal permohonan 

informasi tidak ditanggapi, maka pemohon informasi dapat mengirimkan surat 

keberatan kepada atasan Badan Publik, dan Badan Publik tersebut memiliki 30 

hari kerja untuk menanggapi keberatan terhadap permohonan informasi. Apabila 

kembali tidak mendapat tanggapan, maka pemohon informasi baru dapat 

mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi.  

 

Apabila dijumlahkan, maka pemohon informasi baru dapat mempersengketakan 

permohonan informasi di Komisi Informasi kurang lebih dua bulan sejak pertama 

kali mengajukan permohonan informasi. Waktu dua bulan ini pun belum 

termasuk waktu yang diperlukan untuk bersengketa di KI yakni maksimal 100 

hari kerja atau kurang lebih 5 bulan lamanya. Apabila dijumlahkan, mekanisme 

yang disediakan oleh UU KIP memungkinkan pemohon informasi untuk 
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menunggu 7 bulan sebelum mendapatkan penetapan KI terkait informasi yang 

dimohonkan. Setelah mendapatkan penetapan dari Majelis Komisioner pun, 

pemohon masih harus menunggu upaya keberatan dan kasasi yang dapat diajukan 

oleh Badan Publik, atau menunggu eksekusi dari Badan Publik yang tidak ada 

kepastian waktunya. Dalam contoh kasus Samuri yang kami dampingi, meskipun 

sudah mendapat putusan Komisi Informasi sejak tanggal 17 Januari 2019, namun 

sampai sekarang (23 April 2019) Komisi Yudisial selaku termohon belum juga 

mengeksekusi putusan tersebut. Berkaca dari kasus TPF Munir, Mensesneg selaku 

termohon justru mengajukan upaya hukum banding di PTUN dan memenangkan 

gugatan tersebut. Mekanisme tuntutan pidana terhadap badan publik yang tidak 

mengeksekusi putusan Komisi Informasi pun masih sangat minim yurisprudensi. 

 

Secara praktik, mekanisme yang disediakan oleh UU KIP bagi pemohon informasi 

dalam memperjuangkan haknya atas informasi melalui mekanisme keberatan 

sampai sidang KIP sangatlah tidak realistis. Pertama, apabila mengacu pada data 

kami, 65% surat permohonan informasi yang kami ajukan tidak mendapat 

tanggapan, padahal kebanyakan dari informasi yang dimohonkan tersebut 

dibutuhkan untuk kegiatan advokasi yang sifatnya mendesak. Tentunya apabila 

harus menunggu setidak-tidaknya 7 bulan untuk mendapatkan informasi yang 

dimohonkan, maka hal tersebut akan sangat menghambat kegiatan advokasi yang 

sedang dilakukan. Kedua, mengikuti mekanisme UU KIP berupa keberatan sampai 

sidang advokasi terhadap 65% atau 428 surat permohonan informasi yang kami 

kirimkan bukanlah suatu hal yang tidak memungkinkan dari segi waktu dan 

tenaga yang dibutuhkan. Di sisi lain, dari segi Badan Publik selaku termohon, tidak 

menanggapi permohonan informasi publik oleh masyarakat tidak akan 

memberikan kerugian apapun bagi mereka, karena kemungkinan pembiaran 

tersebut akan dipersengketakannya cukup rendah, dan tidak ada sanksi apapun 

yang akan mereka dapatkan. Dari skema ini, dapat disimpulkan bahwa UU KIP 

masih memberikan kenyamanan yang besar bagi Badan Publik dan menyulitkan 

masyarakat selaku pemohon informasi untuk mengakses informasi publik, 

meskipun sejatinya mereka berhak atas informasi publik. 

 

Lebih lanjut mengenai sengketa informasi, mekanisme sengketa informasi yang 

kini berlaku juga cukup menyulitkan masyarakat. Terhadap putusan dari Komisi 

Informasi selaku lembaga yang berwenang memutus sengketa informasi, badan 

publik yang keberatan dengan putusan Komisi Informasi tersebut dapat 

mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). 

Berkaca dari kasus yang kami advokasi yaitu sengkete informasi terhadap hasil 

TPF Munir Said Thalib, dapat dinyatakan bahwa putusan sengketa informasi oleh 

Komisi Informasi dapat “dengan mudah” dibatalkan oleh PT TUN. 

 

Mudahnya putusan Komisi Informasi dibatalkan oleh PT TUN menurut kami 

karena pada dasarnya, PT TUN memiliki memiliki kewenangan untuk mengadili 
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sengketa administrasi, sementara sengketa informasi sendiri sesungguhnya tidak 

hanya mengandung unsur administrasi melainkan juga unsur hak atas informasi 

serta kebebasan untuk mendapatkan informasi. Dengan kata lain sesungguhnya 

dibatalkannya putusan Komisi Informasi mengenai sengketa informasi oleh PT 

TUN dapat disebabkan oleh kurangnya perspektif dari PT TUN (hakim) sendiri 

mengenai prinsip dasar hak atas informasi serta kebebasan untuk memperoleh 

informasi. 

 

III.2.3 Kewenangan badan publik dalam melakukan uji konsekuensi terlalu 

besar dan minim akuntabilitas 

 

Berdasarkan UU KIP, Badan Publik memiliki hak untuk menolak memberikan 

informasi yang dikecualikan. Dalam menentukan informasi yang dikecualikan ini, 

Badan Publik melalui PPID-nya wajib melakukan uji konsekuensi untuk 

menentukan apakah informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang 

dikecualikan. Namun, UU KIP tidak mengatur lebih lanjut mengenai teknis dan 

batasan-batasan terhadap uji konsekuensi yang dimaksud. Pengaturan ini 

kemudian terdapat dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik yang mengatur bahwa uji 

konsekuensi dapat dilakukan sebelum adanya permohonan informasi publik, 

pada saat adanya permohonan informasi publik, atau pada saat penyelesaian 

sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner. Pada praktiknya, 

beberapa badan publik, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, cenderung memilih 

untuk melakukan uji konsekuensi terhadap seluruh informasi sebelum adanya 

permohonan informasi publik. Berdasarkan temuan kami, uji konsekuensi 

sebelum adanya permohonan informasi publik ini dilakukan oleh 9 Pemprov 

yakni Pemprov Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, dan NTT (terlampir).  

 

Kesembilan Pemprov yang melakukan uji konsekuensi sebelum menerima 

permohonan informasi tersebut tidak menuangkan hasil uji konsekuensi tersebut 

dalam bentuk hukum yang sama. Pemprov Jawa Tengah, misalnya, menuangkan 

hasil uji konsekuensinya dalam bentuk Penetapan PPID, sementara Pemprov Aceh 

menuangkan hasil uji konsekuensi tersebut dalam bentuk Keputusan Gubernur, 

dan Pemprov DKI Jakarta menuangkannya dalam bentuk Keputusan Sekretaris 

Daerah Provinsi DKI Jakarta.  

 

Kami menilai bahwa uji konsekuensi oleh badan publik, dalam hal ini Pemprov, 

yang dilakukan sebelum adanya permohonan informasi publik cenderung 

merugikan masyarakat sebagai pemohon informasi. Dalam Keputusan Gubernur 

Aceh Nomor 065//926/2018 tentang Penetapan Informasi Publik yang 

Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh, Pemprov Aceh mengecualikan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang terdiri atas 
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puluhan informasi mulai dari koordinat dan peta wilayah izin usaha 

pertambangan, data pemegang saham perusahaan, data cadangan mineral dan 

batu bara, data areal proyek, data kelayakan ekonomi tambang, data kelayakan 

teknis pertambangan, peta kehutanan, IUPHHK, dan sebagainya. Pada praktiknya, 

dikecualikannya informasi-informasi tersebut merugikan masyarakat yang 

menempati daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak dari aktivitas 

eksplorasi/ekstraksi sumber daya alam seperti tambang atau hutan industri.  

 

Dalam kasus penolakan tambang oleh PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Aceh 

yang kami turut dampingi, kami kesulitan dalam mengakses informasi-informasi 

mengenai aktivitas penambangan karena ditolak oleh Pemprov Aceh dengan dalih 

dikecualikan berdasarkan SK Gubernur. Padahal, dalam sebuah dokumen bisa saja 

mengandung informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikecualikan, 

dan Perki 01/2017 telah mengatur bahwa dalam kasus seperti ini Badan Publik 

dapat memberikan informasi dengan menghitamkan bagian-bagian informasi 

yang dikecualikan. Namun, fakta yang kami hadapi di lapangan menunjukan 

bahwa Badan Publik cenderung mengecualikan seluruh dokumen apabila 

mengandung informasi yang dikecualikan. Hal ini menunjukan bahwa 

kewenangan Badan Publik dalam mengecualikan informasi sebelum mendapat 

permohonan informasi publik oleh masyarakat rentan digunakan untuk menutupi 

informasi publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat 

 

Kami juga menemukan fakta bahwa tidak ada standar yang setara pada uji 

konsekuensi dalam penentuan informasi yang dikecualikan antar badan publik 

satu dengan lainnya. Hal tersebut tercermin dalam permohonan KIP yang kami 

mintakan kepada dua badan publik, yakni TNI dan Polri pada 23 Maret 2021. Pada 

surat permohonan kepada dua instansi tersebut, pada intinya kami memintakan 

tiga hal yakni: Jumlah jumlah personel yang dikirimkan ke Papua?; Tujuan dari 

pengiriman personel tersebut?; dan di daerah mana saja personel yang dikirimkan 

tersebut ditempatkan. Kami mendapatkan jawaban yang berlainan terhadap dua 

surat dengan permohonan informasi yang persis sama. Polri menjawab seluruh 

pertanyaan yang ditanyakan, sementara TNI menyatakan bahwa seluruh 

informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan. 

 

Hal tersebut tentu saja menunjukan bahwa setiap badan publik memiliki standar 

masing-masing dalam menentukan informasi yang dikecualikan lewat mekanisme 

uji konsekuensi. Sementara belum ada upaya penyeramataan standar baku uji 

konsekuensi antara seluruh badan publik. Hal itu pada akhirnya membuat 

kewenangan badan publik dalam menentukan suatu informasi sebagai bagian dari 

dikecualikan menjadi sangat besar.  

 

Kewenangan Badan Publik dalam mengecualikan informasi yang sangat besar 

juga tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang baik. Berdasarkan 
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temuan kami melalui wawancara dengan tenaga ahli Komisi Informasi Pusat, 

Komisi Informasi (KI) tidak dapat melakukan intervensi apapun terhadap proses 

uji konsekuensi yang dilakukan oleh Badan Publik, karena ditakutkan akan timbul 

konflik kepentingan apabila nantinya hasil uji konsekuensi tersebut 

dipersengketakan di KI. Monitoring dan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh KIP 

untuk menilai kondisi keterbukaan informasi publik di Indonesia setiap tahunnya 

juga masih terbatas pada penilaian terhadap hal-hal yang bersifat formil seperti 

pengembangan website yang terkait dengan PPID dan pengumuman informasi 

publik dengan metode pengisian kuesioner dan presentasi oleh Badan Publik60. 

Monitoring dan evaluasi oleh KIP ini harus diperluas sehingga tidak hanya menilai 

hal-hal yang bersifat formil seperti penunjukan PPID dan website PPID, namun 

juga hal-hal yang bersifat tata kelola lembaga seperti bagaimana Badan Publik 

menanggapi permohonan informasi yang ia terima. 

 

Fakta bahwa wewenang badan publik dalam mengecualikan informasi rentan 

menghambat pemenuhan hak masyarakat atas informasi, tentunya tidak dapat 

didiamkan oleh KI yang memiliki mandat untuk memastikan berjalannya UU KIP. 

Dengan segala keterbatasan wewenang KI berdasarkan UU KIP, KI tetap dapat 

memberikan panduan kepada Badan Publik dalam melakukan uji konsekuensi 

yang tidak hanya bersifat formil seperti penggunaan matriks uji konsekuensi, 

namun juga hal-hal yang bersifat materiil seperti penelaahan terhadap materi 

informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP. Hal ini 

sangat penting untuk dilakukan karena butir-butir dalam pasal 17 UU KIP 

mengatur secara sangat umum, seperti dalam pasal 17 huruf d yang 

mengecualikan informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam 

Indonesia. KI perlu mengkaji butir-butir informasi ini untuk menentukan detil 

informasi apa saja yang patut dikecualikan dan yang tidak patut dikecualikan, 

untuk nantinya diedarkan kepada Badan Publik untuk dijadikan pedoman dalam 

melakukan uji konsekuensi. Selain dapat lebih menjamin pemenuhan hak atas 

informasi masyarakat, hal ini juga dapat meringankan kinerja KI nantinya dengan 

meminimalisir potensi dipersengketakannya tanggapan atas permohonan 

informasi di KI. 

 

Atas dasar tersebut kami menilai bahwa klausul dan pengaturan mekanisme uji 

konsekuensi yang tercantum dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi dapat 

dijadikan sebagai celah bagi badan publik untuk menutupi informasi mereka. 

Sebab, kewenangan yang sangat besar tersebut diserahkan seutuhnya kepada 

                                                 
60 Komisi Informasi Pusat RI, Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan 

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018. 
https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-
2018_ok_2_final.pdf 

 

https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf
https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf
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PPID masing-masing badan publik. Selain itu, pengaturan batasan serta 

pengawasan juga belum dirumuskan secara tegas dan jelas.  

 

Untuk itu, Komisi Informasi Pusat seharusnya dapat berperan secara lebih aktif 

dalam rangka menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan 

informasi badan publik serta secara lebih tegas memberikan teguran kepada 

badan publik yang tingkat keterbukaan dan akuntabilitasnya masih minim. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan membuat pengaturan mengenai mekanisme 

pengawasan secara lebih tegas. 

 

III.3 Peran Keterbukaan Informasi Publik dalam Menjaga Demokrasi dan 

HAM  

 

III.3.1 Keterbukaan Informasi dan HAM 

 

Sebelum lebih jauh mengkaji kaitan antara keterbukaan informasi publik dengan 

demokrasi, terlebih dulu perlu dijelaskan keterkaitan keterbukaan informasi 

publik dengan HAM secara lebih lanjut mengingat HAM dan demokrasi 

merupakan dua hal yang sesunguhnya saling terkait, demokrasi sebagai bentuk 

pemerintahan dapat dipandang sebagai tolak ukur bagi perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia karena demokrasi menyediakan ruang untuk 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang efektif.  

 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, keterbukaan informasi 

publik mengandung hak atas informasi atau right to information yang juga dikenal 

sebagai freedom of information dan merupakan bagian dari hak sipil dan politik 

yang secara khusus tercantum dalam pasal 19 angka 2 ICCPR. Pasal 9 angka 2 

ICCPR menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini 

termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan 

gagasan dalam segala jenis, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, 

tertulis atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang 

dipilihnya. 

 

Sebelum diatur dalam ICCPR, pada tahun 1946 Majelis Umum PBB melalui 

Resolusi 59 (1) menyatakan bahwa kebebasan atas informasi adalah hak asasi 

manusia yang fundamental dan merupakan batu uji dari semua prinsip kebebasan 

dan kemerdekaan yang djunjung oleh PBB. Pentingnya kebebasan atas informasi 

kemudian ditegaskan oleh Pelapor Khusus PBB mengenai Kebebasan Berekspresi 

yang menyatakan bahwa kemerdekaan akan menjadi tak berguna jika masyarakat 

tidak memiliki akses yang bebas terhadap informasi, karena akses terhadap 

informasi merupakan hal mendasar dari kehidupan demokratis dan oleh karena 
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itu kecenderungan pemerintah untuk menahan informasi harus diawasi dengan 

ketat.61 

 

Office of High Commissioner of Human Rights (OHCHR) PBB lebih lanjut 

memberikan penjelasan bahwa hak untuk mencari dan menerima informasi 

tersebut mencakup hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan atau 

lembaga publik, informasi yang dimaksud termasuk arsip yang dipegang oleh 

badan publik, terlepas dari bentuk maupun “tempat” informasi tersebut disimpan, 

sumbernya dan tanggal dikeluarkannya.62 Untuk menjamin hak atas informasi 

tersebut negara harus memastikan informasi tersebut dapat diakses pada domain 

publik. Serta harus melakukan segala upaya untuk memastikan akses yang mudah, 

cepat, efektif, dan praktis terhadap informasi tersebut.63 Negara juga perlu 

memastikan akan adanya aturan yang memastikan warga negara bisa mengakses 

informasi dalam bentuk UU Keterbukaan Informasi.64 

 

Selain OHCHR, United Nations Education, Social and Cultural Organization 

(UNESCO) pada tahu 2010 juga mengeluarkan Deklarasi Brisbane yang salah satu 

isinya adalah mendorong negara-negara untuk membuat undang-undang atau 

produk legislasi nasional yang menjamin hak atas akses terhadap informasi,65 

organisasi internasional lainnya seperti Organisation of American States and the 

Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) juga membuat joint 

declaration yang menyatakan bahwa hak atas informasi atau yang mereka sebut 

dengan istilah access right merupakan bagian dari hak fundamental yang harus 

dipenuhi secara maksimal.66 

 

Berdasarkan berbagai pengaturan tersebut, dapat dinyatakan bahwa prinsip 

keterbukaan informasi telah diakui dalam pengaturan internasional mengenai 

HAM. Jika diperhatikan lebih lanjut, maka keterbukaan informasi publik 

sesungguhnya mengandung dua dimensi yaitu hak warga negara terhadap 

informasi dan kewajiban negara untuk menyediakan akses terhadap informasi 

tersebut, karena hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi 

sesungguhnya membebankan kewajiban pada Negara untuk memastikan akses 

terhadap informasi untuk dipenuhi.67 Teori HAM juga mengenal istilah tripartite 

tipology yaitu kewajiban negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to 

protect) dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia. Dimensi kewajiban negara 

yang terutama dalam konteks keterbukaan informasi publik adalah kewajiban 

                                                 
61 UN Doc. E/CN.4/1995/32, . 35 
62 OHCHR, ICCPR General Comment No. 34, CCPR/C/GC/34 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Maeve McDonagh, The Right to Information in International Human Rights Law, “Oxford 

University Press Human Rights Law Review, February 2013, hlm. 30 
66 Ibid 
67 UN Doc. E/CN.4/1999/64, p. 12. 
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untuk memenuhi (to fulfill), yaitu kewajiban untuk mengambil langkah efektif dan 

berperan secara aktif agar pemenuhan HAM tercapai secara maksimal.68 

Keterlibatan aktif negara untuk memenuhi hak atas informasi dalam konteks 

keterbukaan informasi menjadi penting karena tanpa peranan negara maka 

penikmatan hak atas informasi akan terhambat. 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengandung hak 

atas  akses terhadap informasi yang merupakan bagian dari HAM khususnya hak 

sipil dan politik dan penikmatan terhadap hak tersebut harus dijamin oleh negara 

untuk dipenuhi. 

 

III.3.2 Keterbukaan Informasi Publik dan Demokrasi 

 

Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi tersebut kemudian 

terkandung dalam Resolusi OHCHR 2002/46 tentang Langkah-Langkah Lebih 

Lanjut Untuk Mempromosikan dan Mengkonsolidasikan Demokrasi (Further 

measures to promote and consolidate democracy). Resolusi tersebut memuat 

delapan elemen esensial demokrasi yaitu:69 

● Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk 

kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan kebebasan berserikat; 

● Akses ke kekuasaan dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum; 

● Penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil secara berkala 

dengan hak pilih universal dan dengan pemungutan suara rahasia sebagai 

ekspresi dari kehendak rakyat; 

● Sistem partai dan organisasi politik yang pluralistik; 

● Pemisahan kekuasaan; 

● Independensi peradilan; 

● Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik; 

● Media yang bebas, mandiri dan pluralistik. 

 

Salah satu elemen di atas yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi 

publik, memerlukan jaminan terhadap keterbukaan informasi publik karena 

akses terhadap informasi kini dipandang sebagai prasyarat untuk transparansi 

dan akuntabilitas pemerintah serta sebagai cara memfasilitasi warga untuk 

mendapatkan informasi penting, dan sebagai alat untuk melindungi warga negara 

dari korupsi dan maladministrasi70 maka transparansi dan akuntabilitas yang 

                                                 
68 https://www.ohchr.org/en/human-rights/economic-social-cultural-rights/state-obligations 
69 OHCHR, Further measures to promote and consolidate democracy, Human Rights Commission 
Resolution 2002/46, diakses dari https://www.ohchr.org/en/about-democracy-and-human-
rights#:~:text=Democracy%20as%20a%20form%20of,democracies%20appear%20to%20be%
20backsliding. 

70 Jake H.M. Schaper, Freedom of Information for Planning Research and Practice in Australia: 
Examples, Implications, and Potential Remedies, “Urban Policy and Research, Vol. 39, 2021, hlm. 
109 
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dimaksud pada dasarnya mengandung dua dimensi yaitu kewajiban dari badan 

publik untuk mempublikasikan aktivitasnya dan hak dari masyarakat untuk 

meminta informasi dari badan publik.71 

 

Keterbukaan terhadap informasi publik menjadi penting karena setiap informasi 

yang diterima dan dimiliki oleh badan publik dan pejabat publik sesungguhnya 

dibuat bukan untuk kepentingan badan publik tersebut sendiri melainkan bagi 

kepentingan publik secara luas,72 maka dari itu informasi tersebut seharusnya 

dapat diakses dan “dinikmati” oleh publik. Pada sisi lain keterbukaan informasi 

publik juga menjadi alat bagi warga negara untuk secara tidak langsung 

mengawasi badan publik yang beroperasi dengan menggunakan pajak yang 

dipungut dari warga negara, informasi yang diperoleh dapat pula digunakan oleh 

warga negara untuk menentukan pilihan politiknya atau yang dikenal dengan 

istilah informed consent.  

 

Keterbukaan informasi, secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mendorong partisipasi publik yang merupakan esensi dasar demokrasi, dalam 

penyelenggaraan demokrasi partisipasi publik tersebut tidak hanya diartikan 

sebagai partisipasi dalam pemilihan umum namun juga partisipasi untuk 

mengetahui dan sampai batas tertentu mengawasi produk kebijakan pemerintah 

yang telah dipilih oleh publik. Oleh karena itu pembatasan terhadap keterbukaan 

informasi merupakan pelanggaran mendasar terhadap esensi demokrasi karena 

menutup partisipasi publik dalam penyelenggaraan demokrasi. 

 

Berkaitan dengan penyelenggaraan demokrasi, untuk menjamin pelaksanaan 

wewenang dalam mengeluarkan putusan atau mengambil tindakan khususnya 

yang berkaitan dengan hayat hidup warga negara dikembangkanlah prinsip-

prinsip good governance atau yang juga dikenal sebagai asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB digunakan sebagai prinsip acuan bagi 

penggunaan wewenang pejabat publik agar tidak terjadi penyalahgunaan serta 

untuk menjamin pemerintahan yang baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari 

kezaliman.73 Pada konteks hukum adminstrasi Indonesia, asas keterbukaan yang 

diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat 

pemerintah untuk melayani masyarakat mendapatkan akses dan memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskiminatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.74  

 

                                                 
71 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/ 
72 Toby Mendel, Freedom of Information as Internationally Protected Human 

Rights,www.article19.org 
73 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 234 
74 UU Adminstrasi Pemerintahan, Penjelasan Pasal 10 
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Keterbukaan informasi juga turut didorong oleh Sustainable Development Goals 

(SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, SDGs sendiri merupakan 

rangkaian program utnuk mendesak negara maju dan berkembang dalam 

kemitraan global untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesehatan dan 

pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi.75 

Salah satu hal yang disoroti dalam SDGs adalah persoalan kedamaian, keadilan 

serta penguatan institusi penegakan hukum, poin ke 16 target keenam dari SDGs 

sevara khusus bertujuan mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel dan 

transparan untuk semua lapisan.76 Terlihat bahwa dalam konsep SDGs, 

transparansi dari institusi pemerintahan dianggap sebagai target yang harus 

dipenuhi dalam rangka penguatan institusi publik, jika ditelisik lebih jauh 

keterbukaan informasi akan berjalan bersama dengan partisipasi publik dalam 

pemerintahan yang akan menjadikan legitimasi badan publik semakin kokoh. 

 

III.3.3 Pengaturan dan Praktik Keterbukaan Informasi di Beberapa Negara 

 

Sebagai bagian dari HAM dan salah satu prinsip esensial demokrasi, keterbukaan 

informasi diatur dalam berbagai aturan hukum nasional negara demokratis. 

Bagian ini akan memaparkan beberapa pengaturan terkait keterbukaan informasi 

di beberapa negara kemudian membandingkannya dengan Indonesia. Negara 

yang dipilih adalah Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara dengan sistem 

hukum common law atau Anglo-Saxon dan Belanda sebagai negara dengan sistem 

hukum civil law atau Eropa Kontinental. Kami juga akan sepintas menilik 

pengaturan mengenai keterbukaan informasi di Uni Eropa untuk melihat 

pengaturan serupa pada level Kawasan. 

 

III.3.3.1 Freedom of Information Act Amerika Serikat 

 

Keterbukaan informasi publik di Amerika Serikat diatur pada UU federal yang 

dinamakan Freedom of Information Act (FOIA), karena FOIA merupakan UU 

federal maka UU tersebut berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh 

negara bagian di Amerika Serikat. Secara umum FOIA mengatur norma yang 

memberikan hak kepada siapa pun untuk meminta akses kepada dokumen 

pemerintah (eksekutif) Amerika Serikat.77  

 

Pada FOIA dapat ditemukan pengaturan terkait dengan informasi yang 

dikecualikan, FOIA menyatakan bahwa informasi yang dilarang diungkap oleh 

                                                 
75 https://sdgs.un.org/goals, diakses 7 November 2022 
76 PWC Global Goals, SDG 16: Peace and Justice; Strong Institutions. 

https://www.pwc.com/mu/en/events/CRA2019/cragoals/Goal16.pdf . Hlm. 4.  
77 https://home.treasury.gov/footer/freedom-of-information-

act#:~:text=The%20Freedom%20of%20Information%20Act%20(FOIA)%20gives%20any%20
person%20the,information%20found%20in%20the%20FOIA. 

https://sdgs.un.org/goals
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undang-undang seperti rahasia dagang atau informasi komersial atau keuangan 

yang diperoleh dari seseorang dan diistimewakan atau rahasia; komunikasi 

lembaga internal, pra-keputusan, produk kerja pengacara, atau catatan 

pengacara-klien; informasi yang jelas-jelas merupakan pelanggaran privasi 

pribadi yang tidak beralasan; catatan penegakan hukum; catatan pemeriksaan 

bank; serta daa mengenai pertambangan merupakan jeins informasi yang dapat 

dikecualikan.78 Lebih lanjut FOIA juga mengatur bahwa masyarakat yang 

permohonan untuk mengakses informasi publik nya ditolak dapat mengambil 

langkah hukum atau langkah administratif.  

 

Pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik di Amerika Serikat dapat 

dinyatkan cukup mirip dengan Indonesia, keduanya mengatur keterbukaan 

informasi publik melalui UU yang berlaku secara nasional dan dalam UU tersebut 

juga termuat beberapa kriteria informasi yang dikecualikan. Pada sisi lain, jika 

Indonesia memiliki Komisi Informasi yang secara khusus ditugasi untuk 

memastikan praktik keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik, Amerika 

Serikat tidak memiliki lembaga serupa, tugas untuk memastikan agar pengaturan 

mengenai keterbukaan informasi publik diemban oleh seorang Chief Freedom of 

Information Act (FOIA) Officer. 

 

III.3.3.2. Freedom of Information Act Inggris 

 

Inggris juga menjadi salah satu negara yang memiliki pengaturan terkait 

keterbukaan informasi yang diatur melalui Freedom of Information Act, UU yang 

disahkan pada tahun 2000 dan bertujuan untuk mewajibkan otoritas publik 

mempublikasikan informasi tertentu tentang kegiatan mereka dan mendorong 

anggota masyarakat untuk mempraktikan hak meminta informasi dari otoritas 

publik.79 

 

UU tersebut mencakup semua informasi terekam yang dipegang oleh otoritas 

publik di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara, dan oleh otoritas publik di seluruh 

Inggris yang berbasis di Skotlandia.80 UU ini juga mencakup berbagai departemen 

pemerintah, pemerintah pada tingkatan lokal, jaminan Kesehatan nasional, 

sekolah negeri dan institusi kepolisian. Pada sisi lain, UU tersebut tidak mencakup 

setiap organisasi masyarakat yang menerima uang publik seperti Yayasan dan 

NGO (non-govermental organization).81  

 

Pelaksanaan dari Freedom of Information Act Inggris diawasi oleh sebuah lembaga 

yang dinamakan Information Commisioner’s Office (ICO). Secara umum 

                                                 
78 Ibid. 
79 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/ 
80 Ibid 
81 Ibid 
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pengaturan keterbukaan informasi serta keberadan lembaga negara untuk 

mengawasi pelaksanaannya di Inggris, serupa dengan yang dimiliki oleh 

Indonesia yang juga memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi 

Informasi, namun patut dicatat bahwa berdasarkan pemeringkatan RTI pada 

tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat lebih tinggi dibanding Inggris terkait 

praktik keterbukaan informasi publik. 

 

III.3.3.3. Keterbukaan Informasi Publik di Belanda 

 

Belanda secara normatif mengatur persoalan keterbukaan informasi publik di 

dalam konstitusinya yaitu Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, pada 

Pasal 110 yang menyatakan: "Dalam melaksanakan tugasnya, badan-badan 

pemerintah harus memperhatikan prinsip transparansi sesuai dengan aturan yang 

akan ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen."82 Parlemen Belanda atau Tweede 

Kamer kemudian mengesahkan Wet Openbaarheid van Bestuur (Undang-undang 

Akses Publik) pada tahun 1980 yang pada kemudian hari diperbarui menjadi Wet 

Open Overheid atau disingkat WOO (Undang-undang Pemerintahan Terbuka).83 

 

WOO mewajibkan pemerintah untuk secara aktif mengungkapkan informasi 
berupa:84 
 

● informasi tentang hukum, peraturan, dan keputusan 
● risalah, catatan, dan dokumen rapat lainnya 
● agenda dan daftar keputusan dan resolusi 
● pendapat dan saran dari badan penasehat atau komisi 
● detail kontak dan penjelasan tentang cara meminta informasi 
● metode kerja organisasi  
● laporan investigasi 
● persiapan, implementasi, penegakan, dan evaluasi kebijakan 
● rencana kerja tahunan dan laporan tahunan 

 
 
Jika ditelaah dengan saksama maka terlihat bahwa aturan mengenai keterbukaan 

informasi publik di Belanda telah lahir jauh sebelum Indonesia memiliki 

pengaturan serupa, aturan tersebut juga telah diperbaharui untuk mengikuti 

perkembangan teknologi seperti penggunaan internet dan gawai dalam 

pemerintahan. Pada sisi lain secara normatif, prinsip keterbukaan informasi 

publik di Belanda diatur dalam konstitusinya secara eksplisit sehingga 

memberikan kesan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan prinsip yang 

telah diakui sebagai staatfundamentalnorm di Belanda. 

 

III.3.3.4. Keterbukaan Informasi Publik di Uni Eropa 

                                                 
82 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, Ps. 110 
83 https://business.gov.nl/regulation/freedom-of-information/ 
84 Ibid. 
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Berdasarkan Pasal 15 Treaty on the Functioning of the European Union, warga 

negara dan penduduk negara-negara Uni Eropa memiliki hak untuk mengakses 

dokumen Parlemen Eropa, Dewan dan Komisi Eropa. Artinya warga negara dapat 

memperoleh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga di bawah Uni Eropa, 

antara lain informasi perundang-undangan, dokumen resmi, arsip sejarah, serta 

risalah dan agenda rapat.85 

 

Patut diperhatikan bahwa organisasi Kawasan terintegrasi seperi Uni Eropa 

mengatur keterbukaan informasi, menunjukkan bahwa pada status quo 

keterbukaan informasi publik dan hak masyarakat untuk mengakses informasi 

publik tidak hanya diakui sebagai prinsip esensial negara demokrasi namun juga 

diakui sebagai prinsip mendasar yang harus dipenuhi oleh organisasi 

internasional, menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai prinsip esensial 

yang kini telah diterima secara global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-

principles/transparency 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

 

Keterbukaan informasi publik memiliki peran yang sangat krusial dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang transparan, yang merupakan salah satu aspek 

dalam kerangka pemerintahan yang baik (good governance). Apabila 

diimplementasikan secara optimal, keterbukaan informasi publik dapat menjadi 

sarana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta mendukung masyarakat 

yang hendak mengadvokasikan hak-haknya. Sembilan Tahun sejak UU Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku secara efektif, 

memang sudah ada cukup banyak kemajuan di bidang keterbukaan informasi di 

Indonesia. Masyarakat kini memiliki kejelasan dalam hal mekanisme yang dapat 

ditempuh untuk memperoleh informasi publik, sampai mekanisme keberatan dan 

sidang sengketa informasi apabila ada sengketa terkait sebuah permohonan 

informasi publik.  

 

Meskipun sekilas terlihat sudah banyak kemajuan, namun temuan kami 

menunjukan bahwa upaya menghadirkan iklim keterbukaan informasi di 

Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah.  

 

Pertama, kami menemukan bahwa Badan Publik yang sejatinya tunduk pada UU 

KIP masih rendah menanggapi permohonan informasi publik yang diajukan oleh 

masyarakat. Dalam hal adanya keengganan Badan Publik dalam membuka 

informasi, mekanisme keberatan dan sidang sengketa informasi publik yang 

disediakan oleh Komisi Informasi Pusat berdasarkan UU KIP masih tidak cukup 

dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat atas hak atas informasi.  Hal ini 

dikarenakan proses permohonan informasi yang terlampau panjang sementara 

informasi yang dibutuhkan bersifat mendesak, dan keengganan Badan Publik 

dalam membuka informasi yang dimohonkan yang masih sangat rendah sehingga 

masyarakat, khususnya lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak di 

bidang advokasi HAM, tidak akan sanggup untuk mempersengketakan seluruh 

permohonan informasi yang dikirimkan. Untuk itu, KIP dan Lembaga Pemerintah 

(Kementerian dan Non-Kementerian) di tingkat nasional harus turut mengawasi 

penerapan UU KIP oleh lembaganya di tingkat nasional dan daerah. 

 

Kedua, kami menilai bahwa rendahnya Badan Publik dalam menanggapi 

permohonan informasi didasari oleh rendahnya mekanisme akuntabilitas Badan 

Publik ketika menolak untuk taat kepada UU KIP. Mekanisme sengketa informasi 

yang seharusnya menjadi mekanisme untuk menuntut akuntabilitas memakan 

waktu terlalu lama sehingga tidak selalu strategis untuk ditempuh oleh 

masyarakat. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIP selaku lembaga 
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eksternal yang melakukan pengawasan terhadap Badan Publik juga harus 

diperluas, tidak hanya mengevaluasi kelembagaan Badan Publik beserta platform 

yang disediakan dalam membuka informasi publik, namun juga mengevaluasi 

bagaimana kelembagaan beserta platform tersebut dioperasionalkan sehari-hari 

dan ketepatannya dalam menyediakan informasi yang relevan kepada setiap 

kelompok masyarakat yang terkait. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh 

KIP adalah dengan mengevaluasi cara setiap Badan Publik menerima permohonan 

informasi, melakukan uji konsekuensi, dan menanggapi permohonan informasi 

publik. 

 

Ketiga, kami menemukan bahwa beberapa Badan Publik seperti Polri memiliki 

peraturan internal yang mengatur bahwa beberapa informasi, dalam hal ini 

SP2HP, wajib dibuka. Penelitian kami menunjukan bahwa peraturan internal 

dengan model seperti ini turut memberikan dampak pada tanggapan Badan 

Publik terhadap permohonan atas informasi tersebut. Peraturan sejenis kami nilai 

dapat diberlakukan pula pada Badan Publik lainnya, yakni membuat peraturan 

yang mewajibkan dibukanya informasi yang dimiliki oleh setiap Badan Publik 

yang dianggap paling krusial bagi hajat hidup orang banyak, misalnya IUP oleh 

Pemprov dan KLHK, HGU oleh BPN, dan sebagainya. 

 

Keempat, berkaitan dengan uji konsekuensi, kami menemukan bahwa dalam 

beberapa kasus, Perki No. 01/2017 yang memperbolehkan dilakukannya uji 

konsekuensi sebelum Badan Publik menerima permohonan informasi publik 

justru rentan disalahgunakan untuk mengecualikan informasi-informasi yang 

sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya informasi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam. Dilakukannya uji konsekuensi sebelum menerima 

permohonan dan dituangkan dalam sebuah produk hukum yang berlaku terus 

menerus berpotensi menggeneralisasi permohonan informasi yang masuk 

sehingga lebih cenderung ditolak dengan alasan dikecualikan. Kedepannya, hal ini 

dapat dicegah dengan mewajibkan Badan Publik untuk melakukan uji 

konsekuensi pada setiap permohonan informasi yang masuk. Sebagai langkah 

preventif, KIP juga dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Badan Publik 

terkait penerapan pasal 17 UU KIP tentang informasi yang dikecualikan secara 

lebih substansial, seperti mensosialisasikan hasil penelitian terkait klausul-

klausul yang bersifat umum seperti “dapat membuka kekayaan alam Indonesia.” 

Selain itu, belum ada standar baku mengenai penyeragaman batasan uji 

konsekuensi badan publik dalam menentukan suatu informasi yang dikecualikan. 

Hal ini akan menjadi celah bagi badan publik untuk dapat seenaknya menentukan 

suatu informasi merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan.  
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IV.2. Saran 

 

Atas dasar tersebut, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada 

Komisi Informasi Pusat ialah: 

 

1. Komisi Informasi Pusat selaku lembaga yang terdepan dalam mengaplikasikan 

UU Keterbukaan Informasi Publik, serta sebagai lembaga pengawas bagi 

Badan Publik dalam hal keterbukaan informasi, harus melakukan pengawasan 

dan evaluasi kepada Badan Publik dalam menanggapi permohonan informasi 

yang diterima dari masyarakat; 

2. Komisi Informasi Pusat agar melakukan panduan kepada Badan Publik dalam 

mengartikan substansi yang dimaksud dalam pasal 17 UU KIP perihal jenis-

jenis informasi yang dikecualikan; 

3. Komisi Informasi Pusat agar meninjau ulang dan merevisi Perki No. 1 Tahun 

2017, khususnya terkait uji konsekuensi sebelum menerima permohonan 

informasi; 

4. Komisi Informasi Pusat dapat membuat suatu standar baku bagi badan publik 

mengenai batasan informasi yang dikecualikan sebagai acuan dari 

dilakukannya uji konsekuensi; 

5. Komisi Informasi Pusat dan agar menghimbau Badan Publik untuk 

mengeluarkan peraturan internal yang mengatur mengenai pembukaan 

informasi-informasi publik tertentu yang krusial bagi masyarakat, misalnya 

HGU, IUP, IUPHHK, dan informasi lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi 

hajat hidup orang banyak; 

6. Badan Publik di tingkat nasional yang memiliki perwakilan daerah seperti 

Kementerian, Polri, TNI, dan badan publik tingkat pusat lainnya agar 

mengawasi penerapan keterbukaan informasi publik oleh perwakilannya di 

daerah serta mengeluarkan peraturan internal yang mengatur tentang 

pembukaan informasi-informasi yang krusial bagi masyarakat. 

7. Komisi informasi agar tidak lepas tangan pasca keluarnya putusan sengketa 

informasi dan turut memberikan tekanan kepada Badan Publik yang memiliki 

kewajiban untuk membuka informasi publik berdasarkan putusan KI agar 

membuka informasi publik tersebut. Hasil pengawasan ini kemudian dapat 

dilaporkan kepada Presiden dan DPR bersamaan dengan penyerahan laporan 

tahunan KI. 
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