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KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

DI LEMBAGA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

ALKAFRIZAL 

BISMAR ARIANTO 

AFRIZAL 

 

ABSTRAK 

 

 Pelaksanaan Kebijakan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 

Tentang keterbukaan informasi publik (selanjutnya disebut UU KIP) mengharuskan 

pemerintah dan badan publik memberikan layanan dan informasi public secara luas kepada 

masyarakat.  Pelaksanaan kebijakan KIP pada Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

mendapat respon dan sorotan terkait belum terpublikasinnya kegiatan-kegiatan secara 

kelembagaan. 

 Penelitian mengunakan pendekatan teori kebijakan yakni mencoba mengamati dan 

menjelaskan tentang unsur-unsur yang dapat di gunakan dalam menilai pelaksanaan 

kebijakan yaitu dengan mengamati unsur pelaksana, program aksi dan target sasaran. 

Metode penelitian mengunakan pendekatan kualitatif untuk mengamati secara mendalam 

mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lembaga DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau. 

 Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik 

yang di laksanakan belum terlaksana secara baik, unsur pelaksana diketahui tidak di 

dukung struktur dan oprasionalisasi, program aksi juga tidak menyeluruh dan lengkap 

sesuai dengan UU, sedangkan pelaksanaan kebijakan kepada target sasaran (masyarakat) 

juga tidak terlaksana dengan baik dan luas. Selain itu belum adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) sehingga layanan informasi publik tidak terarah dan sistematis, dan 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyampaian permohonan 

informasi. Untuk saran kedepan dibutuhkan perhatian dan dorongan yang serius dalam 

mengaktualisasi keterbukaan informasi public, sehingga apa yang menjadi keinginan 

sebagaimana Undang-undang KIP bisa terlaksana secara baik. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan kebijakan, keterbukan Informasi Publik 
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IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFROMATION DISCLOSURES 

IN INSTITUTIONS IN THE PROVINCE OF THE RIAU ISLANDS 

 

ABSTRACT 

 Implementation of the Policy of the enactment of Law Number 14 of 2008 On 

public information disclosure (hereinafter referred to as the KIP Law) requires the 

government and public bodies to provide broad public services and information to the 

public. Implementation of the KIP policy at the Riau Islands Provincial Legislative 

Institution got responses and concerns related to the unpublished activities of the 

institution. 

 The research uses the approach of policy theory that is trying to observe and 

explain about the elements that can be used in assessing the implementation of the policy 

that is by observing the implementing elements, action programs and target targets. The 

research method uses a qualitative approach to observe in depth about the implementation 

of public information disclosure in the Provincial Parliament of Riau Islands Province. 

 The result of the research shows that the policy of public information disclosure 

that has been implemented has not been done well, the implementing element is not 

supported by the structure and oprasionalisasi, the action program is not comprehensive 

and complete in accordance with the law, while the implementation of the policy to the 

target (community) Well and broadly. In addition, there is no Standard Operating 

Procedure (SOP) so that public information services are not directed and systematic, and 

lack of public understanding of the mechanism of information request submission. For 

future suggestions, serious attention and urgency in actualizing public information 

disclosure is needed, so that what is wanted is as the KIP Act can be done well. 

 

Keywords: Implementation of policy, Public Information Pollution. 
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A. PENDAHULUAN 

Demokrasi juga mensyaratkan 

adanya keterbukaan yang meliputi 

keterbukaan informasi publik dan 

keterbukaan berupa hak untuk berserikat dan 

mengeluarkan pendapat. Transparansi dan 

kontrol sosial dibutuhkan untuk dapat 

memperbaiki kelemahan mekanisme 

kelembagaan demi menjamin kebenaran dan 

keadilan. Partisipasi secara langsung sangat 

dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di 

parlemen tidak selalu dapat diandalkan 

sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. 

Ini adalah bentuk representation in ideas 

yang tidak selalu inherent dalam 

representation in presence. 

Dalam rangka kehidupan berbangsa 

dan bernegara, eksekutif bersama legislatif 

merumuskan pelaksanaan keterbukaan 

infomrasi tersebut ke dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 

KIP) yang disahkan pada 30 April 2008 dan 

mulai diberlakukan sejak 30 April 2010. 

UUKIP merupakan regulasi yang strategis 

dalam pengembangan masyarakat informasi 

dan sebagai komitmen pemerintah untuk 

membuka akses infromasi di era keterbukaan 

publik di Indonesia  dengan cara pelibatan 

publik untuk mengetahui proses dan alasan 

pengambilan keputusan yang menyangkut 

kehidupan dan kepentingan publik.  

Keberadaan UU KIP sangat penting 

sebagai landasan hukum yang berkaitan 

dengan hak setiap orang untuk memperoleh 

informasi. Kemudahan akses terhadap 

informasi yang diinginkan oleh setiap orang, 

khususnya yang berkaitan dengan ranah 

publik karena dilatarbelakangi oleh beberapa 

alasan, salah satunya dengan kemudahan 

akses dan keterbukaan terhadap informasi 

publik memungkinkan terjadinya perubahan 

pelayanan publik menuju terciptanya good 

governance. Akses dan keterbukaan 

infromasi tersebut dapat diartikan sebagai 

kewajiban badan publik untuk menyediakan 

dan melayani permintaan informasi secara 

cepat, tepat waktu, biaya ringan/ 

proporsional, dan cara sederhana. Semua 

badan publik mempunyai kewajiban untuk 

membuka akses atas informasi publik yang 

berkaitan dengan kinerja badan publik 

kepada masyarakat secara luas. Prinsip 

keterbukaan dalam pelaksanaannya, diyakini 

mampu menciptakan pemerintahan yang 

baik, transparan dan akuntabilitas sebagai 

salah satu prasyarat untuk mewujudkan 

demokrasi yang hakiki.  

Sebagai lembaga negara yang 

mandiri, kemandirian tersebut dimaksudkan 

agar lembaga ini tidak menjadi alat 

kekuasaan yang bisa mengancam 

netralitasnya dalam mengaktualisasikan UU 

KIP. Dinamika pengelolaan informasi publik 

di masing-masing badan publik tentunya 

tidak selalu sama. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh intensitas dan proses pelaksanaan 

pekerjaan tersebut. Dalam rangka 

pengelolaan informasi dari pekerjaan yang 
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dilakukan, tentunya ditemukan berbagai 

kendala seperti diantaranya melakukan 

koordinasi dari unit kerja dan mencipta 

informasi yang bisa di akses publik. 

Salah satu infromasi yang harus di 

publikasikan adalah Kriteria penentuan suatu 

informasi dapat dikategorikan sebagai 

informasi publik dan informasi yang terbatas 

hanya di llingkungan DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau. Kriteria penentuan 

informasi publik ditentukan dari informasi 

yang berasal dari rapat Dewan yang bersifat 

terbuka. Sedangkan kriteria penentuan 

informasi rahasia ditentukan dari informasi 

yang berasal dari rapat Dewan yang bersifat 

tertutup. Walaupun dalam prakteknya hampir 

semua rapat-rapat di Dewan bersifat terbuka, 

yang artinya informasi yang dihasilkan 

adalah jenis informasi publik yang bisa 

diakses oleh publik. Sedangkan kriteria 

informasi terbatas adalah informasi yang 

berasal dari rapat-rapat yang bersifat teknis 

dari kegiatan alat kelengkapan DPRD. Untuk 

hal tersebut maka dapat dipertimbangkan 

kebijakan selama masih dalam proses, 

kegiatan tersebut belum bisa dipublikasikan 

karena informasinya pada saat itu masih 

bersifat tertutup. Alasanya, apa yang masih 

dalam proses belum tentu menjadi keputusan 

sehingga bila dipublikasikan maka 

dikhawatirkan masyarakat akan 

mendapatkan informasi yang keliru. Kecuali 

jika dalam proses tersebut salah satu dari 

anggota Dewan yang hadir ditunjuk untuk 

menyampaikan hasil rapat kepada media 

massa, maka informasi yang disampaikan 

tersebut sudah tidak bersifat rahasia lagi. 

Berkaitan dengan implementasi 

keterbukaan infromasi publik sebagaimana 

amanat UU KIP, ternyata semangat 

keterbukaan informasi publik direspon positif 

di Provinsi Kepulauan Riau. Sejak UU KIP 

disahkan pada tahun 2010, Gubernur 

Kepualaun Riau merespon dengan 

mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Komisi Infromasi 

Provinsi Kepulauan Riau. Dengan 

dibentuknya Komisi Infromasi Daerah 

(selanjutnaya disebut KID)akan menjadi 

suatu hal yang positif bagi penyelenggara 

pemerintahan di daerah dalam menciptakan 

Good governenc di Provinsi Kepulauan Riau. 

Kenyataannya setelah proses pembentukan 

KID di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah 

daerah menyadari bahwa KID harus dibantu 

kerjanya dengan membentuk PPID di dalam 

tubuh pemerintahan itu sendiri, maka lahirlah 

Surat Keputusan Gubernur Nomor 336 tahun 

2011 yang kemudian disempurnakan kembali  

dalam Peraturan Gubernur Nomor 659 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Meskipun pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau telah berupaya memenuhi 

keterbukaan informasi publik melalui 

sejumlah kebijakan dan regulasi aturan, 

namun upaya tersebut belum mampu 

merubah citra pemerintah daerah yang 
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trasparan dan kauntabilitas terkhusus dalam 

keterbukaan memberikan informasi publik. 

Bedasarkan data awal dijumpai bahwa 

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

belum memaksimalkan akses website yang 

ada,  jika dibuka dan diakses terlihat muatan 

atau publikasi keterbukaan infromasi sangat 

minim sekali, semua data di website hanya 

menampilkan gambaran umum mengenai 

pofil Sekretariat DPRD dan aat kelengkapan 

organisasi saja, hampir semua infromasi yang 

di perlihatkan tidak berhubungan dengan 

realisasi kinerja anggota dewan, dan tidak 

adanya informasi tentang pembangunan dan 

penggunaan anggaran yang bersumber dari 

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) maupun Angaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) tidak dipublikasi. 

Kondisi tersebut tentu akan menimbulkan 

ketidakpuasan publik dalam memperoleh 

infromasi, sehingga tidak sedikit publik 

mengkritisi dan memperkarakan menjadi 

sengketa informasi. Sebagai lembaga publik 

akses keterbukaan infromasi semestinya 

menjadi perhatian serius sehingga 

perselisihan faham antara masyarakat dan 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai 

lembaga perwakilan rayat tidak terjadi.  

Dalam melakukan penelitian 

penulis juga memperhatikan penelitian 

terdahulu sebagai referensi dan bahan telaah 

keritis, mengingat penelitian terkait tentang 

keterbukaan informasi publik ini terlebih 

dahulu sudah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian-penelitian yang 

dimaksud diantaranya dila kukan oleh 

Adinda Permatasari Rahadian (2012) dengan 

judul Analisis Implementasi Kebijakan 

Tentang Keterbukaan Infromasi Publik 

Setudi Kasus Pada Kementerian Pertanian. 

Penelitian ini menguji implementasi 

penerapan kebijakan pengungkapan publik di 

Kementerian Pertanian. Dengan 

menggunakan teori yang diusulkan oleh 

Daniel W. Bromley dan Edward III, 

penelitian ini mengamati kesesuaian 

kebijakan pengungkapan publik harus 

menjadi kebijakan yang diterapkan oleh 

Departemen Pertanian dan efektifitas 

kebijakan publik. penelitian berfokus pada 

pelaksanaan kebijakan KIP  dalam hal ini 

melihat pelaksana dalam hal ini penguatan 

kelembagaan PPID yang ada Kementrian 

Pertanian sebagai pelaksana kebijakan 

dimana beliau melihat pada tahap PPID harus 

membuka diri untuk melaksanakan kebijakan 

sehingga keberhasilan pencapaian kebijakan 

bisa terpenuhi. penelitian selanjutnya 

Alfiyyatur Rohmah (2011) yang berjudul 

Diskursus dan Implementasi Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU 

KIP), penelitian ini, mengunakan pendekatan 

sosiologis dimana menitikberatkan pada 

proses internalisasi kebijakan KIP melalui 

proses diskursus yang terjadi pada 

masyarakat sehingga kebijakan KIP dapat 

diimplementasikan dengan baik.  

Sedikit berbeda dengan kedua hasil 

penelitian diatas, penelitian tentang 

kebijakan keterbukaan informasi publik yang 
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ingin penulis dilakukan menggunakan 

pendekatan konsep kebijakan yakni meliputi 

tiga unsur yaitu meliputi Unsur pelaksana, 

unsur program aksi dan unsur Target sasaran. 

Sehingga diperoleh informasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan keterbukaan 

informasi publik. Penelitian ini nantinya akan 

menghasilkan gambaran menyeluruh dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan keterbukaan 

informasi publik (KIP) di lembaga DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau. Hasil analisis 

kebijakan yang telah dilaksanakan akan 

menginformasikan proses pelaksanaan UU 

KIP tersebut telah berjalan dengan baik atau 

masih menemui kegagalan dalam 

implementasi kebijakan.  

B. LANDASAN TEORI 

1. Pelaksanaan Kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan mengacu pada 

mekanisme, sumberdaya, dan hubungan 

terkait dengan pelaksanaan program 

kebijakan (Mthethwa, 2012). Tanpa 

pelaksanaannya, kebijakan yang telah 

ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, 

pelaksanaan kebijakan mempunyai 

kedudukan yang esensial dalam kebijakan 

public. 

Pelaksanaan kebijakan merupakan 

kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan 

penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan 

kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan- 

tindakan yang dilakukan, baik oleh individu 

maupun kelompok pemerintah, yang 

diorientasikan pada pencapaian tujuan- 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan. 

Implikasi dari pelaksanaan kebijakan 

merupakan konsekuensi yang muncul 

sebagai akibat dari dilaksanakannya 

kebijakan- kebijakan tersebut. Hasil evaluasi 

pada pelaksanaan kebijakan dapat 

menghasilkan dampak yang diharapkan 

(intended) atau dampak yang tidak 

diharapkan (spillover negative effect). 

Secara luas, pelaksanaan kebijakan 

digambarkan sebagai apa yang ditetapkan 

secara jelas oleh pembuat kebijakan 

(pemerintah) yang akan memiliki dampak 

tertentu. Jann & Wegrich (2007) 

menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

akan mencakup unsur inti sebagai berikut: 

1. Spesifikasi rinian program, yakni 

bagaimana dan di mana lembaga 

atau organisasi harusmenjalankan 

program, dan bagaimana hukum 

atau program ditafsirkan 

2. Alokasi sumberdaya, yakni 

bagaimana anggaran 

didistribusikan, personil yang akan 

melaksanakan program dan 

organisasi yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan program. 

3. Keputusan, yakni bagaimana 

keputusan akan dilakukan. 

Proses pelaksanaan kebijakan tidak 

hanya menyangkut perilaku badan-badan 

administratif/ pemerintahan yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan 
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program dan menimbulkan ketaatan pada diri 

kelompok sasaran, melainkan juga 

menyangkut jaringan pada kekuatan- 

kekuatan politik, ekonomi, dan social yang 

secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku dari para pihak yang 

terlibat (stakeholders). 

Kesalahan atau ketidaksempurnaan 

suatu kebijakan biasanya akan dapat 

dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, 

begitu juga keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang 

ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan 

kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat 

mencakup isi kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, dan dampak kebijakan. 

2. Kebijakan Publik 

Secara teoretik, ada sejumlah teori yang 

dikemukakan oleh para ahli di bidang kajian 

ini. Kata “kebijakan” merupakan terjemahan 

dari “policy”yang biasanya dikaitkan dengan 

keputusan pemerintah karena pemerintahlah 

yang memiliki wewenang atau kekuasaan 

untuk mengarahkan masyarakat dan 

bertanggung jawab untuk melayani 

kepentingan umum (Abidin, 2012:3) 

Sedangkan secara etimologis, 

“policy”berasal dari kata “polis” dalam 

bahasa Yunani yang berarti negara-kota. 

Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi 

“politia” yang berarti negara. Masuk dalam 

bahasa Inggris lama (the middle English), 

kata tersebut menjadi “policie” yang 

pengertiananya berkaitan dengan urusan 

pemerintah atau administrasi pemerintah 

(Dunn, 2003: 7). 

Sementara pengertian publik dalam 

rangkaian kata “public policy”memiliki tiga 

konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan 

umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi 

subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. 

Dalam dimensi subjek, kebijakan publik 

adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga 

salah satu ciri kebijakan adalah “what 

government do or not to do”. Kebijakan dari 

pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai 

kebijakan yang resmi, sehingga mempunya 

kewenangan yang dapat memaksa 

masyarakat untuk mematuhinya (Abidin, 

2012: 7) 

Thomas R. Dye, dalam Miftah Thoha 

(2011: 107) mengemukakan “public 

policy”atau kebijakan publik adalah apapun 

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 

ataupun untuk tidak dilakukan (whatever 

government choose to do or not to do). 

Pengertian seperti ini, memperlihatkan pusat 

perhatian dari kebijakan publik tidak hanya 

pada apa saja yang dilakukan oleh 

pemerintah, melainkan juga termasuk dari 

apa saja yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah. 

Friedrich mengartikan kebijakan publik 

merupakan serangkaian tindakan atau 

kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah, dalam suatu 

lingkungan tertentu yang menunjukkan 

hambatan-hambatan dan kesempatan-
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kesempatan yang mana kebijakan tersebut 

diusulkan dan dimanfaatkan dalam upaya 

mengatasi dan mencapai atau mewujudkan 

tujuan atau sasaran. Menurut Leo Agustino 

(2006: 41), definisi yang dikemukakan oleh 

Friedrich tersebut menunjukkan bahwasanya 

kebijakan publik mengandung beberapa 

maksud atau tujuan,walaupun maksud atau 

tujuan tersebut tak terlihat, namun ide yang 

terkandung didalamnya merupakan bagian 

penting dari definisi kebijakan. 

Parsons (2008: 3) mengatakan bahwa ide 

kebijakan publik mengandung anggapan 

bahwa ada suatu ruang atau domain dalam 

kehidupan yang bukan privat atau murni 

milik individual, tetapi milik bersama atau 

milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas 

manusia yang dipandang perlu untuk diatur 

dan diintervensi oleh pemerintah atau aturan 

sosial, atau setidaknya mengatur tindakan 

bersama. 

3. Pelaksanaan Kebijakan Publik 

Sebagai salah satu aktivitas dalam proses 

kebijakan publik, implementasi kebijakan tak 

jarang bertolak belakang dengan apa yang 

diharapkan. Bahkan, jika tidak dilakukan 

secara hati-hati alias ceroboh, maka dalam 

implementasinya akan jadi batu sandungan 

bagi pembuat kebijakan itu sendiri.Oleh 

karena itu, sebelum diimplementasikan, 

sebuah kebijakan publik harus melalui proses 

perencanaan hingga menjadi rumusan 

kebijakan yang benar-benar sesuai dengan 

teori/konsep dan kondisi obyektif 

masyarakat. Tahapan implementasi menjadi 

begitu penting karena suatu kebijakan tidak 

berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan 

secara maksimal dan dapat mencapai 

tujuannya. implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 

2012:674) 

Selanjutnya Rusli (2013: 81) 

mengatakan bahwa pencapaian tujuan ini 

suatu hal yang sangat penting untuk 

mengukur kinerja pelaksana, meskipun tidak 

berarti apapun cara yang digunakan bisa 

ditempuh demi pencapian tujuan. Sebuah 

kebijakan yang berhasil dilaksanakan, tapi 

tidak mencapai tujuan yang diharapkan 

adalah kebijakan yang gagal dalam 

implementasinya.  

Lebih lanjut, Djadja Saefullah (dalam 

Arifin, 2011: 83) menyatakan bahwa studi 

kebijakan publik dapat dipahami dari dua 

perspektif, yakni; Pertama, perspektif politik, 

bahwa kebijakan publik di dalamnya 

perumusan, implementasi, maupun 

evaluasinya pada hakekatnya merupakan 

pertarungan berbagai kepentingan publik di 

dalam mengalokasikan dan mengelola 

sumber daya (resources) sesuai dengan visi, 

harapan dan prioritas yang ingin 

diwujudkan.Kedua, perspektif administratif, 

bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal 

berkaitan dengan sistem, prosedur, dan 

mekanisme, serta kemampuan para pejabat 

publik (official officers) di dalam 



10 

 

 

 

menterjemahkan dan menerapkan kebijakan 

publik, sehingga visi dan harapan yang 

diinginkan dicapai dapat diwujudkan di 

dalam realitas. Memahami kebijakan publik 

dari kedua perspektif tersebut secara 

berimbang dan menyeluruh akan membantu 

kita lebih mengerti dan maklum mengapa 

suatu kebijakan publik tersebut meski telah 

dirumuskan dengan baik namun dalam 

implementasinya sulit terwujudkan. 

Pendapat lainnya dikemukakan Michael 

Howlett dan M. Ramesh (1995:153), bahwa 

implementasi kebijakan itu adalah “the 

process whereby program of policies are 

carried out. It denotes the translation of plans 

into practice”. Sementara itu, Gordon (1986 

: 20) mengatakan implementasi kebijakan 

berkenaan dengan berbagai kegiatan yang 

diarahkan pada realisasi program. 

Administrator dimungkinkan untuk mengatur 

cara untuk mengorganisir, 

menginterpretasikan dan menerapkan 

kebijakan yang telah diseleksi.  

Mengorganisir bisa diartikan sebagai 

kegiatan mengatur sumber daya unit-unit, 

dan metode-metode untuk rialisasi program. 

Interpretasi bisa diartikan berkenaan dengan 

menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah 

program kedalam rencana-rencana dan 

petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan 

feasible, sedangkan menerapkan berarti 

menggunakan instrumen-instrumen, 

mengerjakan atau memberikan pelayanan 

rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. 

Atau dengan kata lain implementasi 

merupakan tahap merealisasi tujuan-tujuan 

program. Dalam hal ini yang perlu 

diperhatikan adalah persiapan implementasi, 

yaitu memikirkan dan menghitung secara 

matang berbagai kemungkinan keberhasilan 

dan kegagalan termasuk hambatan atau 

peluang-peluang yang ada dan kemampuan 

organisasi yang diserahi tugas untuk 

melaksanakan program.  

Dengan demikian, menurut Pressman 

dan Wildavsky (1973), Howlett dan M. 

Ramesh (1995) dan Gordon (1986), 

implementasi kebijakan publik memiliki 

prasyarat yaitu : 

Implementasi kebijakan publik 

mengandung sesuatu/beberapa maksud atau 

tujuan;  

1. Dalam kebijakan publik terdapat 

sesuatu ide yang mendasari 

munculnya kebijakan tersebut;  

2. Pada kebijakan publik terdapat 

serangkaian kegiatan-kegiatan yang 

diarahkan pada realisasi program.  

3. Dalam merealisasikan program, 

tugas administrator pemerintahan 

(birokrasi) melakukan intepretasi, 

mengorganisir dan menerapakan 

kebijakan tersebut.  

4. Implementasi kebijakan 

membutuhkan berbagai instrumen-

instrumen dan sumber daya.  

Keberhasilan pencapaian tujuan 

kebijakan, tergantung dari aktor-aktor di 

dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena 

itu sejumlah pendapat diatas,menjelaskan 

bahwa implementasi kebijakan bisa berwujud 

sebagai proses interaksi strategis yang terjalin 
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dari kerjasama antar sejumlah aktor yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk 

mencapai tujuan mandat kebijakan. 

Partisipasi dari kelompok perorangan 

tersebut dalam penerapan kebijakan bisa jadi 

memiliki beberapa bentuk dan bekerjasama 

dengan badan-badan pemerintah. 

Keberhasilan Implementasi kebijakan 

tergantung pada akotor-aktor yang terlibat 

khususnya para birokrat di pemerintahan 

sehingga apa yang semsestinya dilaksanakan 

bisa berjalan dengan baik. Jika dikaitkan 

dengan kebijakan di pemerintahan maka, 

implementasi kebijakan mencakup berbagai 

kegiatan badan-badan atau lembaga 

pelaksana yang oleh aturan perundang-

undangan diberikan kewenangan dan 

tanggung jawab untuk memanfaatkan 

sumber-sumber yang ada dan dibutuhkan 

untuk kelancaran kegiatan.  

Dengan demikian, dari berbagai definisi 

implementasi kebijakan sebagaimana yang 

telah dikemukakan sebelumnya, penulis 

dapat bahwa implementasi kebijakan bukan 

hanya bicara dalam tahap proses mencapai 

tujuan publik saja melainkan terjadinya suatu 

proses dan hubungan baik oleh individu-

individu maupun pejabat-pejabat dan aparat 

pemerintah pemerintah yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu diasumsikan 

bahwa keberhasilan suatu kebijakan 

tergantung pada kemampuan aktor-aktor 

yang ikut terlibat dalam rialisasi kebijakan 

tersebut.  

Pelaksanaan program aksi kebijakan 

tersebut dijalankan oleh unsur pelaksana, 

baik organisasi maupun perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, 

pelaksanaan dan pengawasan dari proses 

implementasi kebijakan. Untuk itu 

dibutuhkan kesadaran dan pemahaman 

(pelaku pelaksana kebijakan) terhadap 

kompleksitas pelaksanaan kebijakan 

sehingga kebijakan dapat dilaksanakan 

secara sistematis dan terencana. 

4. Konsep Trasparansi 

Transparansi menurut Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukan 

Informasi Pulik, adalah upaya untuk 

menciptakan kepercayaan antar pemerintah, 

dunia usaha dan masyarakat melalui 

penyediaan informasi di dalam memperoleh 

informasi yang akurat dan memadai. 

Di dalam prinsip transparansi, terdapat 

dua aspek yang diharapkan dapat berjalan, 

yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan 

hak masyarakat terhadap akses informasi. 

Transparansi juga harus seimbang dengan 

kebutuhan dan kerahasiaan lembaga maupun 

informasi yang mempengaruhi hak-hak 

privasi individu. Karena itu, kewajiban akan 

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai 

pembatasan, yang mencakup kriteria yang 

jelas dari para aparat publik tentang jenis 

informasi apa saja yang mereka berikan, 

siapa yang bertanggung jawab 
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mempublikasikan informasi dan kepada siapa 

informasi tersebut diberikan.  

Menurut Lalolo, (2003:13), bahwa 

transparansi sebagai prinsip yang menjamin 

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan proses 

pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil -

hasil yang dicapai. 

Transparansi (transparency) adalah 

adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi 

adalah informasi mengenai setiap aspek 

kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau 

publik. Keterbukaan informasi diharapkan 

akan menghasilkan persaingan politik yang 

sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 

beradsarkan preferensi publik. Transparansi 

berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah 

dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan seumber daya 

publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi. 

Transparansi merupakan salah satu 

aspek mendasar bagi terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Perwujudan tata pemerintahan yang baik 

mensyaratkan adanya keterbukaan, 

keterlibatan, dan kemudahan akses bagi 

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan 

pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan 

informasi penyelenggaran pemerintahan 

memberikan pengaruh untuk mewujudkan 

berbagai indikator lainnya. 

Makna dari transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 

dilihat dalam dua hal yaitu: (1) salah satu 

wujud pertanggung jawaban pemerintah 

kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan 

manajemen pengelolaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, 

korupsi dan nepotisme (KKN). Transparansi 

sebagai penyediaan informasi tentang 

pemerintahan bagi publik dan dijaminnya 

kemudahan di dalam memperoleh informasi-

informasi yang akurat dan memadai. Dari 

pengertian tersebut dijelaskan bahwa 

transparansi tidak hanya sekedar 

menyediakan informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, namun harus 

disertai dengan kemudahan bagi masyarakat 

untuk memperoleh informasi tersebut. 

Menurut Lalolo, (2003:14-15), ada tiga 

variable yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan, Pertama, 

mengukur tingkat keterbukaan proses 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang 

ditempuh harus dipublikasikan secara 

terbuka dan mudah duiketahui oleh yang 

membutuhkan, serta berusaha menjelaskan 

alasannya. variabel Kedua, merujuk pada 

seberapa mudah peraturan dan prosedur 

pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan 
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stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur 

tersebut bersifat “simple, straightforward 

and easy to apply” (sederhana, langsung dan 

mudah diterapkan) untuk mengurangi 

perbedaan dalam interpretasi. Dan variabel 

Ketiga, merupakan kemudahan memperoleh 

informasi mengenai berbagai aspek 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Informasi tersebut bebas didapat dan siap 

tersedia (freely dan readily available). 

Pemerintahan yang terbuka berisi 

badan-badan publik yang terbuka kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan. 

Transparansi memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk mengetahui proses 

perumusan dan pelaksanaan sebuah 

kebijakan. Transparansi memungkinkan 

publik untuk mengawasi dan menilai 

jalannya sebuah kebijakan dengan 

memastikan alokasi dan peruntukan sebuah 

kebijakan secara tepat, efisien serta sesuai 

dengan kerangka anggaran yang ditentukan. 

Pemerintahan yang dinamis dan responsif 

bergantung pada bagaimana pemerintah 

mampu menjadi inspirasi, memanfaatkan dan 

memupuk keterlibatan yang mantap dari 

seluas mungkin sektor-sektor masyarakat. 

a. Keterbukaan Informasi Publik 

  Sejak disahkannya UU Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP), seluruh badan 

publik khususnya lembaga negara yang 

tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari 

APBN dan/atau APBD, berkewajiban 

menyediakan, memberikan, menerbitkan 

informasi publik yang berada di bawah 

kewenangannya kepada pemohon atau 

pengguna informasi publik. Pada bagian 

konsideran menimbang UUKIP tersebut, 

dinyatakan bahwa hak memperoleh 

informasi merupakan hak asasi manusia 

dan keterbukaan informasi publik 

merupakan salah satu ciri penting negara 

demokrasi yang menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik 

(Budiman, 2011: 1)  

 Informasi sebagai sarana 

menambah pengetahuan yang pada 

dasarnya digunakan dalam pengambilan 

keputusan, dengan menerima dan 

menggunakan informasi dapat 

memastikan pemahaman umum kita 

untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Oleh karena itu, 

hakekat informasi merupakan bagian 

dari hak asasi manusia dalam 

memperoleh informasi dan berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, 

termasuk keterbukaan informasi yang 

muncul di media dan pengumuman 

resmi pemerintah (baca dalam Roger 

Cartwright, et al., 2001:109). 

 Dengan membuka akses publik 

terhadap informasi diharapkan semua 
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badan publik termotivasi untuk 

bertanggung jawab dan berorientasi pada 

pelayanan rakyat dengan sebaik-

baiknya. Keterbukaan informasi bukan 

hanya menguntungkan bagi masyarakat 

tetapi juga penyelenggara pemerintahan, 

baik eksekutif dan legislatif, maupun 

yudikatif, dalam hal memanfaatkan 

pengawasan oleh masyarakat untuk 

meningkatkan kinerja dan gerak 

organisasi hingga ke daerah-daerah 

(Subagiyo, dkk, 2009: 4). 

 Pemerintahan terbuka (open 

government) berinisiatif menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan terbuka terhadap publik. 

Pemerintahan yang terbuka 

mensyaratkan adanya jaminan atas lima 

hal, yaitu: 

1. hak untuk memantau perilaku 

pejabat publik dalam 

menjalankan peran publiknya; 

2. hak untuk memperoleh 

informasi;  

3. hak untuk terlibat dan 

berpartisipasi dalam proses 

pembentukan kebijakan publik;  

4. kebebasan berekspresi yang 

antara lain diwujudkan dalam 

kebebasan pers; dan 

5. hak untuk mengajukan 

keberatan terhadap penolakan 

atas keempat hak terdahulu 

(Mas Achmad Santosa, 2001: 

22). 

1. Badan Publik Dalam UU KIP 

Menurut UU KIP memiliki kewajiban 

memenuhi hak masyarakat atas 

informasi. Yang dimaksud badan publik 

dalam UU KIP ini mencakup : 

(a) Lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif;  

(b) Badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, yang 

sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara 

dan/atau anggaran pendapatan dan 

belanja daerah; atau  

(c) Organisasi non pemerintah 

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. 

 Dicantumkannya pasal ini (Pasal 12) 

dimaksudkan untuk mendorong tranparansi 

dan akuntabilitas badan publik dan sebagai 

sarana untuk mengukur kinerja badan publik 

dalam melakukan pelayanan informasi. Di 

sisi lain, pengumuman/pelaporan ini dapat 

digunakan oleh pengambil kebijakan, baik 

badan publik itu sendiri atau Komisi 

Informasi, dalam mengidentifikasi 

kekurangan atau hambatan yang dihadapi 

badan publik dalam memberikan layanan 



15 

 

 

 

informasi publik. Dengan mengetahui jumlah 

permintaan informasi yang diterima serta 

jangka waktu untuk memenuhinya, badan 

publik dapat menghitung jumlah permintaan 

informasi yang dapat dipenuhi tepat waktu 

dan yang tidak, mengidentifikasi hambatan 

yang dihadapi untuk memenuhi informasi 

sesuai jangka waktu yang diberikan UU, dan 

mengidentifikasi solusi bagi masalah yang 

dihadapinya tersebut. Dengan demikian, 

badan publik diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan informasinya. Di sisi lain, 

laporan ini juga dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk mengukur tingkat kesadaran 

masyarakat akan hak atas informasi mereka 

dan mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk meningkatkan demand 

masyarakat (Subagiyo, dkk, 2009 : 147). 

Terkait kewajiban badan publik, Pasal 52 UU 

KIP mengatur Badan Publik yang dengan 

sengaja tidak menyediakan, tidak 

memberikan, dan/atau tidak menerbitkan 

Informasi Publik berupa Informasi Publik 

secara berkala, Informasi Publik yang wajib 

diumumkan secara sertamerta, Informasi 

Publik yang wajib tersedia setiap saat, 

dan/atau Informasi Publik yang harus 

diberikan atas dasar permintaan sesuai 

dengan Undang-Undang ini, dan 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain 

dikenakan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

2. Pejabat Pengelola Infromasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

 PPID yang dimaksud dalam UU KIP 

juga berarti seorang pejabat yang menduduki 

posisi jabatan tertentu pada masing-masing 

badan publik dan bertindak sebagai 

penanggungjawab fungsi pelayanan 

informasi pada unit pelayanan informasi 

masing-masing badan publik. Dalam pasal 19 

UU KIP, PPID juga merupakan pejabat yang 

berwenang melakukan pengujian tentang 

konsekuensi (consequential harm test) dan 

pertimbangan kepentingan umum yang lebih 

besar (balancing public interest test) terhadap 

permohonan informasi yang dikecualikan. 

Adapun tugas dan tanggung jawab PPID 

diantaranya adalah : 

(a) Penyediaan, penyimpanan, 

pendokumentasian, dan 

pengamanan informasi; 

(b) Pelayanan informasi sesuai dengan 

aturan yang berlaku;  

(c) Pelayanan informasi publik yang 

cepat, tepat, dan sederhana;  

(d) Penetapan prosedur operasional 

penyebarluasan informasi publik;  

(e) Pengujian konsensus;  

(f) Pengklasifikasian informasi 

dan/atau pengubahnya;  

(g) Penetapan informasi yang 

dikecualikan yang telah habis 

jangka waktu pengecualiannya 

sebagai informasi publik yang dapat 

diakses; dan  
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(h) Penetapan pertimbangan tertulis 

atas setiap kebijakan yang diambil 

untuk memenuhi hak setiap orang 

atas informasi publik.   

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui Keterbukaan Infromasi Publik di 

Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 

untuk itu penulis menggunakan jenis 

penelitian Kualitatif. Menurut Nawawi 

(2006:67), Penelitian kualitatif digunakan 

untuk memahami fenomena sosial dari sudut 

atau perspektif partisipan secara obyektif, 

nyata, dan alamiah. Dimana partisipan adalah 

orang-orang yang diajak wawancara, 

diobservasi, diminta memberikan data, 

pendapat, pemikiran dan persepsinya. Alasan 

penggunaan model penelitian kualitatif 

dalam penelitian ini adalah untuk mencari 

jawaban atas permasalahan pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik dengan cara 

memahami makna dibalik data yang tampak; 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 

Ketertarikan penulis dilandasi pada 

kenyataan pengamatan dan ovservasi awal 

dimana minimnya akses infromasi publik 

yang di dipublikasikan masihh belum 

maksimal, selain itu penulis mendapat 

keluhan dari sejumlah masyarakat, yang pada 

akhirnya menjadi daya tarik sendiri bagi 

penulis untuk mengkaji. Selain itu alasan 

lainnya yang mempengaruhi penulis 

mengambii lokasi di kantor DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau dilatarrbelakangi oleh, watu 

dan lokasi yang bisa dijangkau guna 

menggali infromasi dan data lebih lanjut. 

Teknik analisis data kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini, mengacu 

pada teknik analisis yang dikemukakan Miles 

dan Huberman (1992: 32-38) bahwa “proses 

analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur 

kegiatan utama yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.” 

Pertama, reduksi data, sebagai proses 

pemilihan, pemusatan fokus pada 

penyederhanaan dan abstraksi serta 

transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, 

penyajian data, dimaknai sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang 

Terdapat variasi bentuk yang dapat 

digunakan dalam penyajian, antara lain; 

matriks, grafik, jaringan, serta bagan-bagan. 

Ketiga, menarik kesimpulan/verifikasi, 

merupakan kegiatan analisis yang amat 

penting sebagai suatu kesimpulan penelitian 

yang menjadi tujuan akhir. 

Dari analisis tersebut, penulis 

melakukan penafsiran data pada penelitian 

yang tidak semata-mata bertujuan deskripsi 

semata-mata, melainkan penulis akan 

melakukan analisis, dengan cara 

mengembangkan analisis lebih lanjut atas 

deskripsi umum penelitian. Analis data 

dilakukan selama proses penelitian sejak 

pengumpulan data dilakukan.  
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Analisa penelitian ini bersifat eksplanatif, 

maka penyajian data disajikan dalam bentuk 

narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau 

menggambarkan bentuk-bentuk aktivitas 

humas sekaligus menjelaskan hasil analisis 

terkait kondisi dan fakta dilapangan 

mengenai penyelenggaraan pelayananan 

informasi publik di lembaga DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau.  

D. PEMBAHASAN 

1. Unsur Pelaksana 

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 

selanjutnya disebut dengan UU KIP, 

dikatakan bahwa setiap badan atau lembaga 

publik berkewajiban menyampaikan akses 

infromasi menyangkut  aktifitas 

penyelenggaraan pemerintahan secara luas 

kepada masyarakat. Oleh Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau amanant dari 

ketentuan undang-undang tersebut di respon 

secara baik, hal ini dapat dilihat dari  di 

terbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi 

Kepulauan Riau Nomor 659 Tahun 2010 

untuk membentuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 

organisasi perangkat di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PPID 

maupun PPID pembantu inilah yang 

dianggap badan publik sebagai unsur 

pelaksana kebijakan keterbukaan informasi 

publik di pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau, untuk PPID diberikan kepada Kepala 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau dan dibantu oleh 

47 PPID Pembantu. PPID Pembantu di 

bentuk pada masing-masing organisasi 

perangkat daerah (OPD) dari unsur pejabat 

setingkat sekretaris atau Kepala Bagian di 

lingkungan dinas, badan dan sekretariat 

pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang 

melaksanakan fungsi kehumasan. Adapun 

bagan struktur hubungan kerja antara PPID 

utama, PPID Pembantu yang sebagaimana 

yang sudah ditetapkan oleh Gubernur 

Kepulauan Riau. 

Pada kantor sekretariat DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau, PPID pembatu adalah 

kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai 

pejabat yang di tunjuk yang bertugas 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 

apabila membutuhkan informasi publik di 

khususnya di lingkungan DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau, serta berkewajiban 

mengumumkan informasi publik yang dapat 

diakses baik pada media informasi badan 

publik (papan pengumuman dan meja 

informasi) maupun pengumuman informasi 

publik melalui media media online. Di 

lingkungan DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Fungsi dan tanggung jawab atasan PPID 

yang dimaksud dalam metode sentralisasi, 

bersifat melekat dengan jabatan (ex-officio) 

para pejabat yang lebih tinggi. Misalnya 

atasan langsung PPID dari sekretaris OPD 

adalah Kepala Dinas, Kepala 

Badan/Lembaga. Sedangkan atasan 

langsung PPID dari Kepala Dinas dan 

Kepala Badan/Lembaga adalah Sekretaris 
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Daerah. Kemudian atasan langsung PPID 

dari Sekretaris Daerah adalah Gubernur. 

Meskipun demikian struktur birokrasi 

pelaksanaan UU KIP dengan metode 

sentralisasi ini tidak pernah jelas. Menurut 

UU KIP, apabila masyarakat pemohon 

informasi tidak puas terhadap pelayanan 

PPID, maka sebelum mengajukan gugatan 

harus terlebih menyampaikan keberatan 

kepada atasan langsung PPID, misalnya 

kepada Kepala OPD (Dinas, 

Badan/lembaga), Sekretaris Daerah atau 

Gubernur, sehingga atasan langsung PPID 

yang akan memberikan alasan/jawaban 

mengenai pelayanan publik yang diberikan. 

Namun pada kenyataannya mekanisme ini 

tidak pernah dilakukan atau gugatan 

keberatan layanan informasi kepada atasan 

langsung PPID tidak direspon dengan baik. 

Sehingga masyarakat pemohon informasi 

banyak yang menyampaikan gugatan 

sengketa langsung kepada KID Provinsi. 

Berdasarkan Pasal 9 dan 11, informasi 

yang wajib diumumkan dan tersedia setiap 

saat merupakan informasi tentang kinerja 

badan publik, laporan keuangan, keputusan 

dan kebijakan yang dibuat badan publik, 

serta perjanjian badan publik dengan pihak 

ketiga. Namun informasi yang diumumkan 

sebagian besar hanya sekedar laporan-

laporan kegiatan badan publik yang sifatnya 

seremonial. Sedangkan laporan kegiatan 

secara menyeluruh seringkali tidak update 

bahkan tidak diumumkan sama sekali. 

Misalnya informasi tentang laporan 

keuangan, yang hampir tidak pernah 

diumumkan di lingkungan Pemerintah 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 

Dalam Pasal 13 UU KIP menyatakan 

bahwa untuk mewujudkan pelayanan 

informasi publik yang cepat dan tepat, PPID 

harus dibantu oleh pejabat fungsional. 

Pejabat fungsional yang dimaksud seperti 

pranata komputer, pranata humas dan 

arsiparis di asing-masing PPID Pembantu. 

Pejabat fungsional yang dimaksud pada 

pasal 13 UU KIP salah satunya harus 

memiliki fungsi humas sehingga khusus 

dapat melayani dengan baik setiap 

permohonan informasi dan dokumentasi 

yang diminta oleh publik. 

Tugas PPID pembantu yang selama ini 

dipegang oleh Kepala bagian Umum 

sekretariat DPRD Kepulauan Riau 

sebenarnya cukup memberatkan, karena 

Kepala Biro juga memiliki beban tugas lain 

(berdasarkan tupoksi) yang sebenarnya 

diluar urusan PPID Pembantu. Terlebih lagi, 

urusan PPID Pembantu sampai saat ini 

masih berupa fungsi sampingan bukan 

fungsi utama yang masuk kedalam tupoksi 

OPD. 

Sebenarnya persoalan keterbukaan 

informasi publik yang diberikan pasti  sangat 

menyita waktu, tenaga dan pikiran, sehingga 

sesungguhnya membutuhkan perhatian dan 

konsentrasi yang khusus. Terkait beratnya 

pelaksanaan tugas dan urusan PPID 

pembantu dan tidak disertai dengan 

pemberian imbalan reward yang jelas 
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(perhitungan kinerja), membuat aparat 

pelaksana khususnya PPID Pembantu di 

DPRD Kepulauan Riau kurang termotivasi 

untuk memenuhi tugas tersebut. 

Dalam hal kesiapan pelayanan 

informasi publik di DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau, PPID pembantu sampai 

saat ini belum menetapkan standar 

operasional prosedur (SOP) terkait 

pelaksanaan teknis pelayanan informasi 

publik. Alasan belum ditetapkannya SOP 

karena SOP masih dibahas di Biro Humas 

dan Protokol. Alasan ini tentu saja tidak 

logis untuk diterima, karena tiap-tiap PPID 

Pembantu dimasing-masing OPD 

sesungguhnya dapat menyusun SOP-nya 

sendiri yang ditetapkan oleh masing-masing 

kepala OPD dan diketahui Biro Humas dan 

protokol sekretariat daerah Provinsi 

Kepulauan Riau. Hal ini diharapkan agar 

pelayanan informasi kepada publik 

terlaksana dengan baik dan efektif. 

Pemikiran perlu adanya struktur organ 

tersendiri terkait pelaksanaan KIP di 

pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 

karena juga adanya kekhawatiran pelayanan 

informasi yang diberikan masing-masing 

OPD tidak dapat berjalan secara maksimal. 

Dalam rangka pembentukan struktur/organ 

khusus tersebut, PPID pembantu dapat 

maksimal membantu pendukung kinerja dari 

PPID utama.  

Pelaksana (PPID) yang dijalankan di 

Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

tidak didukung oleh organ pelaksana yang 

menunjang penunjang, Padahal menurut UU 

KIP, pelaksanaan tugas PPID perlu dibantu 

oleh aparat khusus menangani urusan PPID 

dan layanan informasi publik, sehingga 

pelaksanaan tugas dan fungsi PPID tidak 

menjadi beban dan memberatkan. Tidak 

adanya integrasi dan koordinasi terkait 

pelaksanaan teknis UU KIP di lingkup 

organisasi juga memberikan pengaruh 

terhadap belum terlaksanannya keterbukaan 

infromasi publik.  

Pelaksana (PPID) yang dijalankan di 

Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

belum sepenuhnya menjalankan 

kewenangan dalam hal menyediakan 

dukungan kebijakan berupa kebijakan 

umum, petunjuk pelaksana dan petunjuk 

teknis pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik, sebagaimana yang diamanatkan UU 

KIP. Tidak ada kebijakan umum dan 

petunjuk pelaksana teknis membingungkan 

badan publik dalam pelaksanaan layanan 

informasi publik.  

2. Program Aksi 

Organisasi perangkat daerah (OPD) 

salah satunya Sekretariat DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau dalam menjalankan 

kebijakan keterbukaan informasi publik (UU 

KIP), berkomitmen mengedepankan prinsip 

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas 

dalam Penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan.  

Wujud dari komitmen tersebut 

sesungguhnya sudah menjadi prinsip tata 

kelola pemerintah daerah yang baik dan 
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bersih yang dilaksanakan secara konsisten. 

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, 

seharusnya dibuat pembuatan daerah khusus 

karena sangat relevan sebagai payung hukum 

peningkatan pelayanan publik dalam 

mengakses informasi dan membuka ruang 

bagi publik menjalankan fungsi kontrol 

sosialnya. Namun demikian, sangat 

disayangkan bahwa sampai saat ini 

Pembentukan Perda khusus mengenai 

tentang tata kelola dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik belum ada, sehingga 

pengukuran kinerja pemerintahan belum 

benar-benar terlihat secara baik. Berdasarkan  

Dengan adanya peraturan daerah 

tersebut diyakini dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab seluruh jajaran aparat 

pemerintah di lingkungan Pemerintah 

Kepulauan Riau untuk secara terbuka 

memberikan informasi-informasi kepada 

publik mengenai kinerja Pemerintah, 

sehingga masyarakat dapat menilai 

efektifitas, efisiensi kinerja Pemerintah serta 

sebagai upaya masyarakat dalam mengawasi 

birokrasi Pemerintah yang bersih dan bebas 

kolusi-korupsi. 

Belum adanya peraturan-peraturan dan 

kebijakan umum yang dibuat oleh 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam 

implementasi UU KIP, setidaknya bisa 

meghambat keterbukaan informasi publik di 

daerah khususnya layanan informasi bublik. 

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, 

harus dirumuskan program aksi yang akan 

dijalankan agar tujuan dari kebijakan dapat 

tercapai. Program aksi yang harus dilakukan 

di DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait 

pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

berupa pengumuman informasi publik yang 

dapat diakses masyarakat dengan cepat, tepat 

dan murah. Sebelum mengumumkan 

informasi publik, Sekretariat DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau terlebih dahulu harus 

menyusun Daftar Informasi Publik 

diantaranya: 

1. Informasi yang tersedia setiap saat; 

2. Informasi yang diumumkan secara 

berkala; 

3. Informasi yang diumumkan secara 

serta merta, dan  

4. Informasi yang dikecualikan.  

Penyusunan daftar layanan informasi 

dan klasifikasi informasi publik 

sesungguhnya menjadi kewenangan PPID 

Pembantu untuk membuatnya. Agar tidak 

terjadi kesalahan klasifikasi informasi publik, 

maka PPID Pembantu terlebih dahulu harus 

melakukan uji konsekuensi publik 

(consequency harm test) dan uji kepentingan 

publik (public interest test) terhadap 

dokumen dan informasi-informasi tersebut. 

Setelah melakukan kedua uji ini barulah 

PPID Pembantu dapat membuat klasifikasi 

informasi, mana informasi yang dapat 

disediakan setiap saat, informasi yang 

diumumkan secara berkala, informasi yang 

dikecualikan dan informasi yang tidak dapat 

diberikan karena diluar penguasaan badan 

publik yang bersangkutan.  

Dalam UU KIP informasi yang 

sifatnya dikecualikan harus melalui metode 
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uji konsekuensi bahaya (consequential harm 

test) sebagai dasar penentuan suatu informasi 

yang harus dirahasiakan apabila informasi 

tersebut dibuka. Untuk menjamin suatu 

informasi dapat dibuka atau ditutup secara 

obyektif, maka metode uji konsekuensi 

bahaya tersebut bisa dilengkapi dengan uji 

kepentingan publik (balancing public interest 

test) yang mendasari penentuan informasi 

harus benar- benar ditutup sesuai dengan 

kepentingan publik. Lebih lanjut, 

pengklasifikasian akses informasi harus 

disertai pertimbangan tertulis tentang 

implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, 

sosial budaya dan pertahanan keamanan. 

Terkait sosialisasi dan pendidikan 

tentang implementasi UU KIP, Komisi 

Infrmasi sebenarnya sudah melaksanakan 

serangkaian pelatihan dan bimbingan-

bimbingan teknis (bimtek) untuk seluruh 

jajaran aparat Pemerintah yang ada di 

wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan 

pelaksanaan bimbingan-bimbingan teknis 

(bimtek) juga pernah diselenggarakan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informasi 

(Diskominfo).   

Sebenarnya UU KIP sudah sangat 

rinci dalam menjelaskan tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan terkait pelaksanaan dari 

kebijakan ini. Misalnya adanya aturan bahwa 

badan publik wajib memberikan layanan 

informasi kepada masyarakat. Sikap 

pengabaian terhadap permohonan informasi 

dari badan publik pemerintah menodai 

semangat reformasi birokrasi dalam hal 

keterbukaan informasi publik, maka tidak 

heran pengabaian tersebut akan mengundang 

sengketa informasi. 

3. Target Group (kelompok sasaran) 

Dalam hal permohonan dan pelayanan 

informasi publik, tidak banyak dari elemen 

masyarakat memahami mekanisme 

pelaksanaan UU KIP di kepulauan riau. 

Sebagian besar masyarakat yang memohon 

pelayanan informasi umumnya langsung 

menyampaikan permohonan pelayanan 

informasi tersebut ke Unsur pimpinan atau 

Anggota DPRD Kepulauan Riau. Meskipun 

tidak sedikit pula yang langsung mengakses 

informasi di website resmi DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau. Masyarakat yang memohon 

informasi publik umumnya belum terlalu 

memahami bahwa kebutuhan informasi dapat 

mengunjungi langsung PPID di OPD masing-

masing. 

Ketidaktahuan masyarakat mengenai 

mekanisme permohonan informasi publik 

menimbulkan image negatif masyarakat 

terhadap pemerintah khususnya di Provinsi 

Jawa Barat. Dalam UU KIP, suatu badan 

publik tidak dapat memberikan informasi 

yang tidak dikuasai. Oleh karena itu, badan 

publik yang bersangkutan akan memberitahu 

kepada pemohon informasi tentang badan 

publik yang menguasai informasi tersebut.  

Masyarakat umumnya tidak mau tahu 

dan ingin segera mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. Kasus ini sering terjadi, 

dimana ketika masyarakat mengajukan 
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permohonan pelayanan informasi, diantara 

badan publik terkesan saling lempar, 

sehingga ketidakjelasan informasi yang 

dikuasai menimbulkan kekesalan dan 

kekecewaan publik. Maka opini yang 

terbentuk adalah pemerintah Provinsi Jawa 

Barat menghambat permohonan informasi 

dan menutup-nutupi informasi yang diminta 

oleh publik. 

Kurangnya sosialisasi di masyarakat 

juga terkait keberadaan PPID Pembantu di 

lingkungan DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

masih belum banyak diketahui oleh 

masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat 

yang belum mengetahui secara transparan 

dan jelas tentang program-program yang 

telah dan akan dilaksanakan. Masyarakat 

juga belum mengetahui berbagai fasilitas 

permohonan informasi yang seharusnya 

dapat diperoleh dari pemerintah.  

Pelaksanaan kebijakan informasi publik 

juga diatur masalah sengketa informasi. Data 

dari Komisi Informasi (KID) Provinsi 

Kepulauan Riau menunjukkan, baru ada dua 

kasus yang dilaporkan terkait permintan 

informasi publik di sekretariat DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau 

Pada UU KIP ini menekankan target 

sasaran pada peningkatan partisipasi 

masyarakat yang cerdas dalam pengetahuan 

dan melek informasi, melalui diberikannya 

kesempatan dan kemudahan dalam 

mengakses informasi dan mengevaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Kenyataannya, masyarakat yang memohon 

informasi umumnya tidak memahami 

prosedur yang ditetapkan Pemerintah untuk 

memperoleh informasi publik yang 

diinginkan.   

4. Adannya sikap tertutupnnya 

pelayanan infromasi oleh Badan 

Publik  

Budaya kerja dalam pelaksanaan 

pelayanan informasi kepada publik dinilai 

masih lemah. Aparat badan publik belum 

terlihat melaksanakannya dengan 

baikkondisi ini terlihat dari lemahnnya 

kegiatan melakukan update informasi yang 

wajib diumumkan pada di website dprd.go.id. 

Selain itu, adannya sikap aparatur yang tidak 

mahu merespon tuntutan permohonan 

informasi publik dari masyarakat (terutama 

informasi-informasi yang senisitif) 

disebabkan karena adanya budaya 

ketertutupan yang mengkhawatirkan 

informasi yang diakses oleh publik dapat 

mengungkapkan informasi rahasia negara 

yang tidak boleh diakses publik.  

 

5. Belum adannya kewewenangan dan 

struktur yang  jelas 

PPID pembantu sebagai pengelola 

infomasi di sekretariat DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau yang bertugas melayani 

permohonan informasi yang diminta 

masyarakat, tidak dijelaskan siapa yang 

menjadi atasan PPID pelaksana yang 

bertanggungjawab dan menangani segala 

pelayanan informasi skala OPD. 

Ketidakjelasan struktur dan kewenangan ini 
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menyulitkan dalam melakukankomunikasi 

dan koordinasi sehingga aliran informasi 

kepada publik tidak terkontrol dengan baik. 

Selain itu bagi pelaksana pelayanan informasi 

publik tidak diberikan reward sebagaimana 

mestinya berupa perhitungan kinerja karena 

urusan informasi pelayanan publik. PPID 

Pembantu masih menjadi fungsi sampingan 

bukan fungsi utama yang masuk dalam 

tupoksi, meskipun urusan layanan informasi 

publik ini dimungkinkan akan menyita 

waktu, tenaga dan pikiran, dan sesungguhnya 

membutuhkan perhatian dan konsentrasi 

khusus.  

6. Belum adannya kebijakan 

pendukung sehingga terjadi 

multiintepretasi terhadap 

informasi publik  

  Masih adanya perdebatan antara 

pemerintah, masyarakat terkait informasi 

publik yang dapat dibuka dan informasi 

publik yang dikecualikan. Hal disebabkan 

oleh belum adanya kebijakan pendukung 

khususnya mengenai mekanisme 

pelaksanaan uji informasi. Tidak adanya 

klasifikasi dan daftar informasi mengundang 

multi intepretasi dan sulitnyta tercapai 

kesepakatan mengenai akses informasi 

publik.  

7. Intepretasi Kebebasan Dan 

Kepercayaan Masyarakat  

  Demokrasi dan prinsip kebebasan 

sering disalahartikan oleh masyarakat yang 

tidak mau mematuhi ketentuan yang ada 

dalam aturan-aturan terkait hak akses 

pelayanan informasi publik. Aturan dan 

mekanisme dalam memperoleh informasi 

publik seringkali dianggap sebagai 

penghambat hak masyarakat dan menodai 

semangat keterbukaan informasi publik. 

Untuk menghapus persepsi tersebut, 

pemerintah harus membuktikan 

komitmennya terhadap pelaksanaan 

kebijakan informasi publik dengan cara 

membuka seluas-luasnya akses masyarakat 

terhadap informasi yang dikuasai pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

8. Keterbatasan Anggaran sebagai 

sumber daya pendukung 

  Keterbatasan angggaran 

menyebabkan Sekterariat DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau hanya mengandalkan 

sosialisasi eksternal melalui website DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak 

melakukan sosialisasi di media massa. Tidak 

dianggarkannya urusan pelayanan informasi 

publik karena urusan ini masih dianggap 

urusan sampingan padahal seharusnya 

menjadi urusan utama yang dimasukkan ke 

dalam Tupoksi tiap-tiap OPD sehingga 

fungsi tersebut akan dilekatkan alokasi 

anggaran yang khusus terkait urusan PPID di 

tiap-tiap OPD. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan revisi SOTK (Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja) dengan memasukan fungsi 

PPID di tiap-tiap OPD. Sumber daya 

pendukung dan SDM dalam memanfaatkan 

teknologi dan informasi juga masih kurang, 

aparat yang melayani urusan informasi publik 
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perlu difasilitasi (baik perangkat maupun 

pengetahuan) sehingga pelayanan publik 

dapat terlaksana dengan baik. 

E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan 

penelitian terdapat beberapa kekurangan 

dalam proses pelaksanaan Kebijakan 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di 

Lingkungan DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

diantaranya : 

1. Aparat sebagai unsur pelaksana 

keterbukaan infromasi public kurang 

termotivasi karena urusan layanan 

informasi publik masih menjadi 

fungsi tambahan dari tugas pokok 

dan bukan bagian dari fungsi yang 

hanya melekat pada jabatan dalam 

struktur Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD), hal ini 

mengakibatkan tidak diperolehnya 

reward dalam bentuk perhitungan 

kinerja pegawai yang bersangkutan. 

Selain itu Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu di DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau tidak dilengkapi 

aparat/pejabat pelaksana fungsional 

seperti pranata komputer, humas dan 

arsiparis, sehingga layanan informasi 

publik menjadi tidak optimal dan 

profesional;  

2. Target sasaran yakni masyarakat 

masih belum memahami mekanisme 

permohonan informasi sehingga 

timbul persepsi bahwa Pemerintah 

lamban dalam merespon 

permohonan informasi publik, selain 

itu, Sekretariat DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau enggan melayani 

permohonan informasi yang sering 

dijadikan modus ‘pemerasan’ atau 

pemanfaatan informasi diluar tujuan 

keterbukaan informasi publik; 

3. Program aksi dalam implementasi 

kebijakan keterbukaan informasi 

publik (UU KIP) belum terlaksana 

dengan baik, belum seragamnya 

pemahaman aparat dalam 

melaksanakan keterbukaan informasi 

publik, sehingga beberapa informasi 

terkesan dirahasiakan atau ditutup-

tutupi.  

Berdasarkan simpulan penelitian dirumuskan 

saran, sebagai berikut:  

1. Agar keterbukaan informasi publik 

dapat dilaksanakan dengan baik 

maka perlu dibentuk struktur 

organisasi yang permanen dalam 

pelaksanaan fungsi PPID sehingga 

tercapai kinerja PPID Pembantu 

secara baik; 

2. Jika dimungkinkan susunan 

organisasi perangkat daerah (SOTK) 

dilakukan revisi, dan dimasukan 

PPID/pelayanan informasi kedalam 

tupoksi menjadi salah satu fungsi 

utama dalam organisasi perangkat 

daerah.  
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