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SEKAPUR SIRIH
TIM PENELITI

Puji dan syukur kita panjatnya ke hadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya,
kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian “Survey Kepuasan dan Dampak
Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Aceh (KIA)”. Hanya dengan
rahmat dari-Nya, laporan yang sudah lama dinanti ini dapat diselesaikan dengan
baik. Sebab, sebagai segmen penelitian yang sangat baru berkaitan dengan tema di
atas membutuhkan kolaborasi yang serius, sehingga tahapan demi tahapan dapat
dilalui hingga laporan ini ada di tangan Anda, selaku pembaca saat ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pemohon dan termohon
yang mengikuti proses PSI di Komisi Informasi Aceh, sekaligus menggali harapan
pemohon dan termohon sebagai rekomendasi guna memperbaiki dan meningkatan
kualitas penyelenggaraan PSI tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui
bagaimana SKPA dan partai politik memenuhi layanan informasi publik paska proses
PSI termasuk mengetahui terobosan apa saja yang dilakukan SKPA dan partai politik
guna memastikan penerapan UU KIP secara lebih baik setelah proses PSI ke Komisi
Informasi Aceh.
Penelitian ini telah melalui proses panjangan, yang mulai dipersiapkan sejak bulan
Oktober 2018. Prosesnya dimulai dari persiapan kerangka penelitian (desain
penelitian), rekapitulasi data di Komisi Informasi Aceh, pengumpulan data lapangan
dengan mewawancarai pemohon dan termohon yang terpilih sebagai responden.
Setelah itu dilanjutkan dengan pengolahan data dan persiapan laporan awal.
Penelitian ini juga diperkuat dengan workhop yang melibatkan lintas sektor termasuk
Komisioner KIA dan PPID Utama pada tanggal 20 September 2018. Laporan akhir
penelitian ini awalnya diharapkan segera selesai setelah seminar hasil dilakukan
pada tanggal 22 Januari 2019, tetapi proses editing juga membutuhkan waktu. Hal
ini dikarena banyak masukan yang brilian peserta seminar yang diakomodasikan
dalam laporan akhir ini yang harus digali kembali datanya, mengumpulkan sejumlah
informasi baru. Akhirnya, laporan ini baru jadi beberapa kemudian, sebagai
konsekuensi agar lebih lengkap dan menjawab kebutuhan untuk perbaikan di masa
mendatang.
Tim peneliti menghadapi tiga tantangan utama dalam proses penelitian ini. Pertama,
asumsi awal data PSI sudah tersedia dengan baik, nyatanya tidaklah demikian.
Lebih dari dua pekan lamanya, enumerator bekerja keras untuk menginput ulang,
data manual yang tersedia di KIA. Bukan sekedar melakukan input, enumerator
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juga melakukan pemilahan dan crosschek kevalidan data yang tersedia mengingat
datanya sudah cukup lama, dimulai dari sejak KIA menjalankan tugasnya hingga
Juni 2018. Kedua, pemohon dan termohon yang sudah terpilih sebagai responden
tidak seluruhnya nyatanya jadi responden. Sejumlah responden terpilih tidak
bersedia diwawancarai dengan berbagai alasan. Selain itu, ada juga yang nomor
kontak (e-mobile) tidak lagi aktif saat enumerator menghubunginya sesuai nomor
kontak yang tersedia dalam data KIA. Dua hal ini kemudian “memaksa” tim peneliti
melakukan “penyesuaian ulang” data responden terpilih dan kadang juga responden
yang terpilih pada tahap kedua, juga ada yang bernasib sama, tidak bersedia atau
saat dihubungi nomor kontaknya sudah tidak aktif juga. Ketiga, penelitian ini
dapat disebut sebagai penelitian tanpa rujukan yang sudah baku, terkait indeks
kepuasan dalam PSI di Komisi Informasi. Pada tataran KI Pusat pun, hal demikian,
sepengetahuan tim peneliti juga belum pernah dilakukan.
Laporan ini hadir karena dukungan banyak pihak. Karena itu, kami menyampaikan
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas
partisipasinya dalam pelaksanaan penelitian ini, terutama kepada KIA dan jajaran
sekretariatnya yang telah banyak mendukung jalannya penelitian ini, terutama
dalam penyediaan data awal para pihak yang telah mengikuti PSI. Terima kasih pula
kami sampaikan kepada para enumerator, peserta workshop penyusunan kerangka
penelitian dan peserta seminar diseminasi hasil penelitian ini. Keduanya telah
memberikan banyak masukan, termasuk mengoreksi banyak aspek teknis yang
penting dipertimbangkan saat penelitian ini dilakukan.
Tentu dengan segala keterbatasan tersebut, laporan penelitian ini diharapkan dapat
menjadi pembelajaran, refleksi diri dan baseline dalam penyusunan agenda kerja di
masa mendatang, khususnya bagi KIA, Badan Publik SKPA dan Badan Publik Partai
Politik dalam kerangka menjalankan amanat UU KIP. Sekali lagi, bukan tidak ada
perubahan yang terjadi tetapi memang harus diakui bersama masih butuh kerja
keras untuk memastikan keterbukaan informasi publik benar-benar terlembaga
pada setiap Badan Publik, khususnya di Aceh.
Akhirnya kepada Allah SWT jualah kami berserah diri. Semoga karya ini dapat
menjadi bagian amal yang bermanfaat dalam agenda mewujudkan “era terbuka” di
Aceh. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Oleh karena
itu kritikan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Banda Aceh, 1 Mei 2019
Peneliti
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SAMBUTAN
MASYARAKAT TRANSPARANSI ACEH - MaTA

Masyakat Trasparansi Aceh (MaTA) merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil
yang fokus pada isu pemberantasan korupsi, tata kelola anggaran publik termasuk
memastikan terwujudkanya good dan clean governance di Aceh. Sejak lahirnya
UU KIP, MaTA telah melakukan sejumlah advokasi mulai dari uji akses informasi
ke berbagai Badan Publik, hingga bermitra dengan Pemerintah Daerah termasuk
dengan PPID Utama dan Komisi Informasi Aceh.
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, MaTA menjadi mitra SETAPAK juga
melakukan hal serupa yang fokus pada isu sumber daya alam. MaTA juga pernah
melakukan pemantauan termasuk tracking kandidat Komisioner untuk menjadi
Komisioner KIA pada periode kedua ini. Selain itu, bersama PPID Utama dan KIA juga
memperkuat sejumlah Pemerintah Kabupaten untuk penerapan UU KIP tersebut di
Aceh seperti di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh
Utara, dan Kabupaten Aceh Timur. Sasaranya bukan hanya memastikan setiap Badan
Publik (SKPK) menjalanan keterbukaan berdasarkan Standar Layanan Informasi
Publik (SLIP) belaka tetapi juga benar-benar punya komitmen dan kesadaran yang
utuh bahwa siapa pun warga negara di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan
punya hak atas informasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Di sisi lain, tak dapat dipungkiri kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak atas
informasi publik juga semakin tinggi di tengah pasang surut kesadaran Badan Publik
untuk terbuka. Berdasarkan catatan Komisi Informasi Aceh, sejak tahun 2013 sampai
dengan tahun 2018, permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) cenderung
mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya, Pertanyaan kemudian
adalah apakah para pihak (pemohon dan termohon) merasa puas dengan kinerja
Komisioner KIA dalam proses PSI tersebut? Sayangnya, sejak KIA dibentuk hingga
menjelang habis masa kerja komisioner KIA jilid dua ini pun, belum ada sebuah kajian
untuk melihat situasi demikian. Kondisi inilah yang kemudian MaTA memandang
perlu ada kajian untuk melihat sejauhmana kepuasan para pihak dalam menempuh
jalur PSI dan apa saja dampaknya ketika PSI selesai.
Gayung pun bersambut, KIA mendukung penuh dan bersepakat untuk menjadikan
hasil kajian ini menjadi masukan penting bagi KIA dalam kerangka perbaikan
kinerja ke depan. KIA menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah
perbaikan khususnya dalam proses PSI di masa mendatang dengan merujuk pada
temuan kajian yang dilakukan oleh MaTA. Tentu ini sebuah komitmen yang patut
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diapresiasi agar siapa pun warga negara mendapatkan layanan terbaik dalam
menempuh jalur PSI. Semoga laporan penelitian ini berkontribusi, menjadi bagian
penting dalam mendukung perbaikan kinerja KIA di masa mendatang.
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Adi Warsidi (peneliti utama),
tema-teman enumerator dan rekan Abdullah Abdul Mutahleb yang sudah
mendesain kerangka penelitian ini sejak awal, termasuk melakukan proses editing
sebelum akhirnya tiba di tangan Anda selaku pembaca. Sekali lagi terima kasih untuk
dukungan semua pihak dan selamat membaca!

Alfian HS
Koordinator
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SAMBUTAN PROGRAM SETAPAK THE ASIA FOUNDATION

The Asia Foundation melalui Progam SETAPAK II (Selamatkan Hutan dan Lahan melalui
Perbaikan Tatakelola) dengan dukungan Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris
(UK Climate Change Unit—UKCCU) merupakan inisiatif yang dikembangkan untuk
memberi perhatian terhadap upaya-upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan
di Indonesia. Berbagai upaya tersebut sebagai strategi utama dalam menurunkan
emisi gas rumah kaca dan memastikan bahwa manfaat-manfaat sumber daya hutan
dan lahan dapat terdistribusi dengan baik, dengan mengedepankan asas kelestarian,
keadilan, dan kesetaraan. Program SETAPAK memaknai tata kelola hutan dan lahan
meliputi proses, mekanisme, aturan dan kelembagaan yang semuanya mesti
dilakukan secara partisipatif, akuntabel dan penegakan hukum secara efektif yang
didukung dengan keterbukaan informasi (transparansi) publik.
Program SETAPAK-2 menyadari bahwa tata kelola yang baik merupakan hal vital bagi
pengelolaan hutan dan lahan yang adil dan lestari, sehingga program ini berupaya
untuk memperbaiki tata kelola tersebut dengan cara memperkuat transparansi,
akuntabilitas dan penegakan hukum oleh pemerintah, serta meningkatkan kapasitas
dan jejaring masyarakat sipil. Program ini menerapkan pendekatan kolaboratif
dengan mengidentifikasi individu-individu, kelompok-kelompok dan organisasiorganisasi yang tepat untuk dilibatkan dalam membangun koalisi, mengembangkan
kapasitas advokasi yang terarah, serta menyediakan dukungan sumberdaya dan
pendampingan teknis. Program SETAPAK bekerja sama erat dengan pemerintah
pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, media massa
dan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap tata kelola
hutan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Sebagai salah satu isu utama dalam tata kelola, keterbukaan informasi publik sudah
menjadi agenda kebangsaan yang sudah lama disuarakan di Indonesia. Lahirnya
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi penanda
bahwa bangsa ini menghendaki iklim yang memberikan ruang secara transparan,
partisipatif dan akuntabel dalam segala aspek pembangunan nasional, termasuk
dalam skema perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Dasar inilah yang
menjadi penting bagi The Asia Foundation, melalui Program SETAPAK mendukung
setiap upaya memperkuat pelembagaan keterbukaan informasi publik, termasuk
yang selama ini dipelopori oleh Masyarakat Trasparansi Aceh (MaTA) di Aceh.
Tentunya, mendorong keterbukaan informasi tidak cukup dengan hanya melakukan
sosialisasi semata tetapi juga harus terus dilembagakan melalui dukungan
penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kebijakan, termasuk penguatan
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Komisi Informasi, yang di Aceh secara khusus disebut Komisi Informasi Aceh (KIA).
Sebagai lembaga negara, Komisi Informasi Aceh tetap memerlukan “kontrol” publik
agar jalannya kewenangan, fungsi dan tugasnya tersebut dapat secara optimal
dalam memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan informasi publik. Kajian
yang dilakukan MaTA ini adalah bagian dari kolaborasi dengan KIA dalam upaya
penguatan dan pengawasan kelembagaan komisi informasi sekaligus menggali
banyak masukan dari para pihak yang selama ini terlibat dalam permohonan
sengketa informasi (PSI) agar KIA dapat juga merefleksikan diri dan terus berbenah
diri sehingga dapat bekerja sesuai harapan masyarakat.
Sebagai kajian perdana di Indonesia, maka laporan ini diharapkan dapat dijadikan
referensi bagi siapa pun yang berharap UU KIP tersebut semakin membumi di
Indonesia. Tentu akan menjadi sangat menarik jika pemangku kepentingan di tingkat
nasional seperti Komisi Informasi Pusat menjadikan hasil kajian ini sebagai bahan
pertimbangan, kajian awal untuk didiskusikan kembali secara lebih dalam, sehingga
dapat didorong untuk menjadi standar yang berlaku secara nasional. Artinya,
menjadi penting bila ke depan apa yang dilakukan MaTA ini menjadi sebuah standar
yang diberlakukan pada seluruh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi di Indonesia.
Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada MaTA atas kerja kerasnya dalam
melakukan kajian ini, berkolaborasi dengan banyak pihak terutama dengan KIA,
semoga laporan ini menjadi referensi penting bagi Indonesia. Keterbatasan pasti
ada, tetapi tanpa keterbatasan maka tidak ada hal baru yang penting untuk kita
perbaiki bersama di masa mendatang.

Rino Subagyo
Program Officer – Environmental Governance
SETAPAK Program - The Asia Foundation
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RINGKASAN
EKSEKUTIF
Survey Kepuasan dan Dampak PSI ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
kepuasan sekaligus harapan para pihak yang mengikuti PSI. Selain itu juga untuk
mengetahui bagaimana SKPA dan partai politik memenuhi layanan informasi publik
pascaproses PSI sekaligus mendapatkan gambaran terobosan yang dilakukannya
setelah proses PSI selesai KIA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk bagian
Survey Kepuasan sedangkan pendekatan kualitatif diterakan pada survey dampak.
Untuk survey kepuasan, cara pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
purposive sampling sedangkan untuk survey dampak menggunakan menggunakan
rancangan nonrandom (non-probability sampling design). Tim peneliti berpedoman
pada PerMenPAN RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam pelaksanaanya,
dilakukan modifikasi dengan perpaduan indikator antara teorinya SERVQUAL dengan
pedoman yang diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah tersebut.
Pada survey kepuasan disimpulkan bahwa (1) tingkat kepuasan responden
Pemohon (3.08) sedangkan reponden Termohon (3,11). Kedua angka ini
menunjukkan kinerja KIA belum terlalu memuaskan para pihak yang mengikuti PSI.
(2) tingkat kepuasaan responden perempuan lebih rendah dibandingkan responden
laki-laki. (3) Kepuasan Pemohon pada sektor sumber daya alam rata-rata adalah 2.98
atau menunjukkan nilai Kurang Baik. Sedangkan pada survey dampak disimpulkan
bahwa PSI di KIA telah memberikan dampak positif bagi Badan Publik untuk
membenahi pelayanan Informasi Publik, meskipun tidak cukup signifikan. (2) Jika
dibandingkan efektifitas dampak PSI antara Badan Publik SKPA dengan Badan Publik
Partai Politik, dampak lebih kuat terasa pada Badan Publik SKPA. (3) Keterbukaan
informasi pada sektor SDA lebih menguat dibandingkan sebelum adanya banyak
PSI.
Dengan situasi demikian, direkomendasikan agar (1) KI Pusat perlu mengeluarkan
PERKI tentang Standar Pengukuran Kepuasan Pemohon dan Termohon
Dalam PSI pada Komisi Informasi Provinsi. (2) Pemerintah Aceh perlu untuk (a)
mendorong Raqan Aceh tentang Keterbukaan Informasi Publik agar segera dibahas
dan disahkkan oleh DPRA, (b) memaksimalkan alokasi dana kepada KIA dan PPID
Utama Aceh (c) memperkuat kelembagaan KIA dengan dukungan sekretariat yang
memadai. (3) KIA perlu segera melakukan (a) evaluasi internal terhadap proses PSI
yang sudah dan sedang berjalan dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai
“refleksi diri”. (b) melakukan survey secara mandiri setiap tahunnya terkait dengan
tingkat kepuasan Pemohon dan Termohon yang mengikuti PSI, dan (c) melakukan
pembenahan database terkait PSI.
vii

Ringkasan Eksekutif

Sedangkan Badan Publik SKPA dan Partai Politik direkomendasikan untuk (1)
memperkuat komitmen dan kesadaran pejabat di lingkungan Badan Publik.
(2) Memperkuat pengetahuan SDM tentang UU KIP dan aturan pelaksananya.
(3) Mengoptimalkan keberadaan PPID, melengkapi sarana dan prasarana yang
mendukungan kinerja PPID. (4) Mengembangkan mekanisme akses informasi
kepada masyarakat secara mudah dan murah, termasuk jaminan aksesibilitas
terhadap perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
(5) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Khusus untuk Organisasi
Masyarakat Sipil, termasuk kalangan perguruan tinggi (akademisi/peneliti) juga
diharapkan tetap memainkan perannya dalam mendorong advokasi termasuk
memperluas kajian terkait penerapan UU KIP tersebut. Keduanya perlu berkolaborasi
untuk memastikan UU KIP termasuk KIA agar tetap on the track di Aceh.
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Ajudikasi

adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di
dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Badan Publik

adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Gender

Konsep yang mengacu pada pembedaan peran, atribut, sikap, sifat, atau
prilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang
dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan. Gender bukan kodrat dan
bukan hanya bicara tentang perempuan tetapi bicara tentang keduanya,
perempuan maupun laki-laki. Gender dapat juga disebut sebagai peran,
tugas dan tanggungjawab yang pantas dan patut dilakukan oleh laki-laki
maupun perempuan dalam kehidupan sosialnya. Memasak di rumah, ikut
musyawarah di gampong, termasuk melakukan permohonan informasi pubik
ke Badan Publik merupakan bagian dari gender.

Informasi Publik

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Komisi Informasi
Aceh

adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan
pelaksanaannya yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi
Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/
atau ajudikasi non litigasi

Mediasi

adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui
bantuan mediator komisi informasi.

Mediator

adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para
pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus
atau memaksa sebuah penyelesaian.
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Majelis
Komisioner

adalah komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3
(tiga) orang dan berjumlah gasal yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi
untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.

Termohon
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik

adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan
PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi

adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan
Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.

Permohonan
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik

adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pemohon
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik

adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan
Permohonan kepada Komisi Informasi.

Sengketa
Informasi Publik

adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi
Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan
perundangundangan.
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“Akses terhadap informasi
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
dijamin dan dilindungi konstitusi”
Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F
dinyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Salah satu agenda penting paskareformasi adalah mewujudkan pelembagaan
keterbukaan informasi publik di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat
UU KIP) menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menjamin setiap
warga negaranya untuk mendapatkan hak atas informasi publik. Jika di era
sebelumnya, negara ini dikelola dengan rezim tertutup maka setelah UU ini
lahir, kondisi tersebut berubah total. Artinya, semua informasi menjadi terbuka
kecuali sejumlah informasi tertentu yang dinyatakan tertutup bagi publik.
Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F
dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.10
Prayitno dkk (2012) menyebutkan bahwa terjadinya perubahan paradigma
tersebut didasarkan pada tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh informasi
merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana
amanah Pasal 28F UUD 1945; Kedua, kegiatan-kegiatan Badan Publik secara
umum dibiayai oleh uang publik dan dilaksanakan juga sesuai dengan amanah
yang diberikan oleh rakyat, termasuk melalui pemilihan pejabat-pejabat
tertentu (publik), sehingga badan publik wajib mempertanggungjawabkannya
kepada publik. Inilah bentuk akuntabilitas yang harus ditunjukkan Badan
Publik; Ketiga, pada tataran yang lebih pragmatis, keterbukaan informasi publik
meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan,
sehingga turut juga meningkatkan kualitas keputusan.11
10

Pengakuan terhadap akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia nyaris tanpa penolakan. Pada saat
pembahasan amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 F relatif tidak menimbulkan banyak perdebatan berarti. Semua
Fraksi sependapat bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang perlu dirumuskan dalam konstitusi.
Selengkapnya baca pandangan Fauzi Syam dalam tulisannya “Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak
Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi”. Sumber: Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.

11

Prayitno, Dessy Eko dkk.2012. Penafsiran Atas Pengecualian dalam Hak Atas Informasi. Centre of Law and
Democracy dan ICEL: Jakarta
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Komitmen keterbukaan informasi yang diamanatkan Pasal 28 F UUD 1945
ini, tidak hanya berlaku untuk Pemerintah, tetapi juga untuk institusi nonPemerintah. Dalam UU KIP itu disebutkan bahwa yang memiliki kewajiban untuk
menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik adalah
Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau
APBD, atau organisasi non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/
atau luar negeri.
Secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa yang dimaksud Badan
Publik bukan hanya Pemerintah; bukan hanya lembaga yang dibiayai APBN atau
APBD, tetapi juga lembaga Non-Pemerintah yang dibiayai oleh sumbangan
masyarakat dan/atau bantuan dari luar negeri. Hal itu menyuratkan lembaga
yang betul-betul murni “swasta”, tetapi menggunakan dana dari bantuan
masyarakat dan/atau bantuan luar negeri pun terikat sebagai Badan Publik.
Oleh karena itu, lembaga “swasta” tersebut sama halnya dengan Pemerintah
memiliki kewajiban untuk berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi.
Dalam konteks implementasi keterbukaan informasi ini, Pemerintah yang
seharusnya menunjukkan komitmen paling besar. Pemerintah harus menjadi
garda terdepan bagi efektivitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Pemerintah
harus memberikan tauladan bagi badan publik lainnya untuk responsif dalam
menyongsong era keterbukaan informasi ini. Akan tetapi, tingkat komitmen
elite (baca: pengambil kebijakan) menjadi kata kunci. Berbagai hasil studi
menunjukkan bahwa proses perwujudan keterbukaan informasi publik
cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar komitmen dari pemegang otoritas
dan penyedia informasi publik untuk melaksanakan amanat UU KIP. Jika komitmen
sangat rendah maka sekuat apa pun regulasi yang ada akan menjadi penambah deretan
peraturan tanpa memberikan makna apa pun, termasuk UU KIP tersebut.12

Bagaimana dengan Aceh?
Implementasi UU KIP di Aceh sudah dimulai secara formal dengan terbitnya
SK Gubernur Aceh Nomor 480/590/2010 tentang Tim Koordinasi Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. SK Gubernur
tertanggal 29 September 2010 ini membentuk Tim yang anggotanya berasal
dari lingkungan Dishubkomintel, yang menjadi ujung tombak implementasi
UU KIP. Tim ini terdiri atas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Pemerintah Aceh menginiasi pembentukan Komisi Informasi Aceh (KIA) dengan
bantuan CSO (dukungan LOGICA - AusAID) membentuk tim panitia seleksi KIA
12

4

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Potret Keterbukaan Publik di Jawa Barat, 2014.
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mulai bulan Mei 2011. Proses ini sempat memakan waktu saat sudah berada
di parlemen dalam tahapan fit and proper test. Akhirnya, KIA Periode Pertama
pun lahir (2012-2016) yang ditetapkan DPR Aceh pada 26 Maret 2012 dan
dilantik oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh pada 19 Juni 2012.
Pada periode pertama, Komisioner terdiri dari Afrizal Tjoetra (Ketua), Jehalim
Bangun (Wakil Ketua), Zainuddin T (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi),
Hamdan M. Nurdin (Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi) dan Liza Dayani
(Bidang Kelembagaan).
Sedangkan pada periode kedua 2016-2020, para komisioner terdiri dari Afrizal
Tjoetra (Ketua), Yusran (Wakil Ketua), Hamdan Nurdin (Komisioner Bidang
Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi), Hj. Nurlaily Idrus (Komisioner Bidang
Kelembagaan), Tasmiati Emsa (Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa
Informasi). Pada periode kedua ini, komisioner perempuan sebanyak dua
orang, lebih banyak dibandingkan periode pertama yang hanya satu orang saja.
Dari sisi capaian (prestasi) dalam hal keterbukaan informasi publik, posisi Aceh
memang selalu masuk dalam papan atas. Meskipun secara nasional “selalu
juara”, tingkat keterbukaan informasi publik di Aceh masih dihadapkan pada
sejumlah tantangan. Keterbukaan informasi masih cenderung pada pemenuhan
prosedural, bukan subtansial. Oleh sebab itu, rangking di tingkat nasional yang
diraih Pemerintah Aceh tersebut menjadi “polemik” khususnya di kalangan
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan aktivis ketika dihadapkan pada situasi
yang terjadi dalam tataran birokrasi. Banyaknya sengketa informasi menjadi
sinyal bahwa rangking nasional yang hanya menyasar “PPID Utama Aceh”
tersebut dinilai prematur, bahkan tidak selaras dengan praktik sebagian besar
SKPA yang ada di Aceh.

Gambar 1
Prestasi Aceh dalam Keterbukaan Informasi Publik

Pengalaman MaTA yang telah melakukan permohonan informasi publik sejak
tahun 2012 baik kepada Badan Publik Pemerintah (SKPA), Instansi Vertikal
hingga Partai Politik, keterbukaan informasi belum sepenuhnya sesuai dengan
amanat UU KIP. MaTA mencatat beberapa hal berikut ini:
1.

Pelembagaan Keterbukaan Informasi Publik di SKPA belum memiliki derajat
yang sama. Ada yang relatif terbuka dan ada yang tidak terbuka, biasanya
cenderung personal. Dengan demikian, akses informasi menjadi mudah
5

Pendahuluan

jika ada “orang dalam” sebagai aktor penghubung sekaligus bertindak
sebagai garansi jika data yang diberikan tersebut akan dimanfaatkan untuk
hal yang positif.
2.

Dokumen-dokumen yang nyatanya bukan termasuk dalam kategori
dikecualikan, belum seluruhnya diperlakukan sebagaimana mestinya.
Misalnya, dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPA saja masih banyak
yang diperoleh melalui jalur penyelesaian sengketa informasi di Komisi
Informasi Aceh.

3.

Pelembagaan keterbukaan di SKPA belum memiliki derajat yang sama
paska-menembuh jalur PSI di Komisi Informasi Aceh. Ada yang menjadi
pembelajaran positif dan ada yang terkesan tidak berdampak (tak ada
efek). SKPA tersebut kembali disengketakan berulang kali dengan kasus
yang serupa.

4.

Dokumen-dokumen tidak termasuk dalam kategori dikecualikan, belum
diperlakukan sebagaimana mestinya. Artinya, banyak sengketa informasi
berkenaan dengan informasi yang tidak dikecualikan tetapi justeru
diperlakukan seperti informasi yang dikecualikan.

5.

Keterbukaan informasi di daerah dipengaruhi oleh legalitas Pemohon dari
level Provinsi. Hal ini jelas terlihat dalam upaya memperoleh informasi
terkait penyelenggaraan Pemilu. Pengalaman MaTA menunjukkan akses
informasi menjadi mudah jika sudah terdaftar secara formal di lembaga
penyelenggaran Pemilu di level provinsi yang menentukan keterbukaan
informasi Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

6.

Keterbukaan Pemerintah Daerah tidak selalu berkorelasi positif dengan
keterbukaan informasi di unit lebih rendah. Banda Aceh misalnya, sangat
terbuka di level atas (Pemerintah Kota/SKPK) tetapi belum tentu di unit
kerja lebih rendah. Misalnya, cukup terbuka di level Dinas Kesehatan
tetapi belum tentu terbuka di unit Puskesmas.

Kondisi di atas relevan dengan pandangan Fauzi Syam (2015), menyebutkan
perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia saat ini telah bergerak dari
sekadar keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi. Hal ini menurutnya
juga bisa dilihat makin banyaknya sengketa informasi yang diajukan publik ke
KIA dalam konteks Aceh, belum ada kajian secara mendalam untuk melihat
perkembangan dimaksud. Hal ini dikarenakan baik Pemerintah Aceh maupun
Komisi Informasi Aceh mengkaji secara khusus bagaimana kepuasan para
pihak dalam proses PSI di KIA. Sejauh mana tingkat kepuasan para pihak baik
pemohon maupun termohon terhadap proses PSI yang dijalankan KIA? Apakah
terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara pemohon dengan termohon?
Bagaimana dengan tingkat kepuasaan perempuan, baik sebagai termohon
dengan pemohon, apakah berbeda dengan laki-laki?
6
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Selain itu, berdasarkan penelusuran MaTA, hingga saat ini belum tersedia
sebuah kajian guna melihat bagaimana sebenarnya dampak PSI bagi Badan
Publik khususnya Pemerintah dalam kerangka memperkuat kelembagaan
keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU KIP.
Apakah Badan Publik yang sudah menempuh jalur PSI di KIA melakukan
pembenahan internal sehingga pelembagaan keterbukaan informasi menjadi
lebih baik sesuai amanat UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi tentang
Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP)? Pembenahan apa saja yang
dilakukan? Mengapa sengketa informasi terjadi (berulang) dengan jenis
informasi yang serupa ke Komisi Informasi Aceh? Apa saja hambatan dan
tantangan Badan Publik? Apakah ada inovasi yang dilakukan SKPA dan
partai politik untuk memastikan akses informasi semakin mudah bagi publik?
Bagaimana penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses
informasi publik? Upaya apa yang dilakukan untuk memungkinkan semua
orang termasuk perempuan dan kelompok rentan dapat mengakses informasi
dengan mudah, cepat dan nyaman?
Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi terobosan baru dalam melihat
proses dan capaian pelembagaan keterbukaan informasi publik di Aceh.
MaTA bersama KIA akan berkolaborasi untuk memastikan agenda penguatan
pelembagaan keterbukaan informasi dimaksud berbasis pada informasi, salah
satunya melalui penelitian ini. Hal ini ditandai dengan disepakatinya komitmen
kedua belah pihak antara MaTA dengan KIA yang ditandatangani pada tanggal 3
September 2018 salah satu poin penting didalamnya bahwa KIA akan menjadi
hasil penelitian ini sebagai informasi penting dalam upaya perbaikan kinerja
Komisioner KIA terutama dalam penyelesaian sengketa informasi.
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B. CAKUPAN PENELITIAN
Ada pun cakupan penelitian ini terdiri dari tiga bagian dengan rincian
sebagaimana ditujukan dalam gambar 2 di bawah ini:

1

Survey “Tingkat Kepuasan
Pemohon dan Termohon
dalam Proses Penyelesaian
Sengketa Informasi (PSI)
Publik di Komisi Informasi
Aceh”

2

Survey “Dampak Penyelesaian
Sengketa Informasi (PSI) terhadap
Pelembagaan Informasi Publik
pada Badan Publik Pemerintah
dan Partai Politik di Aceh”

Gambar 2
Cakupan Penelitian

Dalam proses analisis, peneliti secara khusus mengelaborasikan pentingnya
nilai keadilan dan kesetaraan gender dan inklusi sosial (gender equity dan social
inclusion). Artinya, keterbukaan informasi yang didorong adalah keterbukaan
yang memungkinkan semua orang, laki-laki dan perempuan serta kelompok
rentan lainnya mendapatkan hak dan perlakukan sama dalam mendapatkan
informasi tersebut.

C. RUMUSAN MASALAH
1.

Sejauh mana tingkat kepuasan para pihak baik pemohon maupun
termohon terhadap proses Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh?

2.

Bagaimana dampak Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh terhadap pelembagaan
keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Aceh?

D. TUJUAN PENELITIAN
Dengan memperhatikan ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini
dapat rumuskan sebagai berikut:
1.

Survey “Tingkat Kepuasan Pemohon dan Termohon dalam Proses
Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Publik di Komisi Informasi Aceh”
dengan tujuan:
a.

8

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pemohon dan termohon yang
mengikuti proses PSI di Komisi Informasi Aceh; dan
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b.

2.

Untuk menggali harapan pemohon dan termohon sebagai
rekomendasi guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan PSI di Komisi Informasi Aceh.

Survey “Dampak Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) terhadap
Pelembagaan Informasi Publik Pada Badan Publik Pemerintah dan Partai
Politik di Aceh” dengan tujuan:
a.

Untuk mengetahui bagaimana SKPA dan partai politik memenuhi
layanan informasi publik paska proses penyelesaian sengketa
informasi ke Komisi Informasi Aceh; dan

b.

Untuk mengetahui upaya atau terobosan yang dilakukan SKPA dan
partai politik memastikan penerapan UU KIP secara lebih baik setelah
proses penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh.

E. MANFAAT PENELITAN
Secara Teoritis:
1.

Mempromosikan keterbukaan informasi publik secara lebih luas khususnya
dalam kerangka memperkuat tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
di Aceh dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi publik termasuk
perempuan dan kelompok rentan lainnya.

2.

Menjadi terobosan baru dalam pengembangan model penelitian terkini
yang kemudian dapat diteruskan lebih lanjut melalui penelitian-penelitian
lanjutan tentang keterbukaan informasi publik secara lebih luas di Aceh
khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Secara Praktis:
1.

Pemerintah Aceh
Hasil penelitian ini dapat menjadi basis informasi dan pertimbangan dalam
penetapan skema kebijakan selanjutnya untuk mewujudkan pelembagaan
keterbukaan informasi publik pada SKPA yang berkualitas dan responsif
sehingga setiap warga negara baik individu atau kelompok memperoleh
informasi secara mudah, cepat dan akurat. Sebagai provinsi yang masuk
papan atas “terbuka” di Indonesia, maka Pemerintah Aceh perlu melakukan
inovasi guna percepatan perbaikan kualitas layanan informasi. Ke depan,
salah satu indikator yang harus menjadi perhatian bersama untuk melihat
penerapan UU KIP adalah “Semakin banyak permohonan informasi pada
SKPA, dengan jumlah sengketa informasi yang semakin menurun”.

9
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2.

PPID Utama Aceh
Keberadaan PPID Utama Aceh merupakan sentral mengukur berjalan
tidaknya keterbukaan informasi pada seluruh SKPA. Sebab itu, hasil
penelitian ini dapat menjadi basis informasi dalam pemetaan kebutuhan
asistensi dengan skala prioritas yang berbeda antar-SKPA sehingga
kemampuan mewujudkan keterbukaan informasi sesuai dengan kondisi
terkini di masing-masing SKPA.

3.

Komisi Informasi Aceh
Sebagai lembaga negara yang dibentuk sesuai dengan amanat UU KIP,
maka Komisi Informasi Aceh dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah
satu rujukan dalam kerangka perbaikan kualitas penyelesaian sengketa
informasi. Komisi ini dituntut untuk meningkatkan kepuasan pemohon
dan termohon yang bersengketa di lembaga tersebut. Saat ini, belum
pernah dilakukan penilaian kinerja komisi ini dalam proses PSI. Kerenanya
ke depan, harus dipertimbangkan pemohon tidak sekadar mendapatkan
informasi tetapi dibarengi dengan tingkat kepuasan yang tinggi saat
menempuh PSI di Komisi Informasi Aceh.

4.

Pimpinan SKPA dan PPID Pembantu
Diharapkan PPID Pembantu pada setiap SKPA dalam internal penyedia
layanan memperbaiki kinerja pelayanannya bagi warga terutama pada
aspek-aspek tertentu yang derajat kepuasaanya masih rendah dibanding
aspek lainnya. Penting bagi SKPA untuk memastikan pemenuhan layanan
informasi yang cepat dan ramah bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

10

5.

Partai Politik
Sebagai bagian dari aktor demokrasi maka subtansi berdemokrasi akan
semakin berkualitas ketika partai politik mampu menerapkan aspek
keterbukaan (transparansi) dengan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini
penting dijadikan sebagai “potret diri” untuk melihat tingkat penerapan
keterbukaan informasi sesuai amanat UU Partai Politik, UU Pemilu, UU
Pemerintahan Aceh, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

6.

Organisasi Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi
Lahirnya UU KIP tidak terlepas dari kuatnya advokasi yang dilakukan oleh
Organisasi Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi di Indonesia. Setelah
lebih dari sepuluh tahun disahkannya UU KIP ini, maka laporan penelitian
ini dapat menjadi refleksi sejauh mana keterbukaan informasi publik
telah terwujud nyata dalam tubuh birokrasi, khususnya di Aceh. Selain itu
dapat dijadikan informasi berharga dalam menentukan skema advokasi
selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk memastikan UU KIP dapat
berlaku efektif sebagai jaminan bagi semua warga negara mendapatkan
hak atas informasi secara mudah, cepat, pasti dan responsif.

Pendahuluan

F. HASIL YANG DIHARAPKAN
1.

Tersedianya laporan tentang tingkat kepuasan para pihak (pemohon dan
termohon) yang menempuh jalur Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
di Komisi Informasi Aceh. Dalam laporan tersebut disajikan harapan para
pihak (pemohon dan termohon) sebagai rekomendasi yang menjadi
acuan bagi Komisi Informasi Aceh dalam rangka pembenahan kinerja
khususnya tahapan terhadap proses penyelesaian sengketa informasi di
masa mendatang.

2.

Tersediannya laporan tentang dinamika pelembagaan keterbukaan
informasi pada badan publik yang sudah pernah disengketakan ke Komisi
Informasi Aceh. Laporan memuat pemetaan kebutuhan lanjutan dalam
kerangka percepatan kualitas pelembagaan keterbukaan informasi sesuai
dengan dinamika, kebutuhan dan tantangan masing-masing SKPA dan
partai politik di Aceh.
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“Keterbukaan merupakan elemen penting
bagi negara demokrasi.
Karena demokrasi perlu akan akuntabilitas.

Di sisi ekonomi, keterbukaan informasi
bisa mempengaruhi daya saing. Persaingan ekonomi sekarang
menuntut keterbukaan. Jika tidak terbuka, tidak laku”
(Pernyataan Wapres RI Jusuf Kalla
saat Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2018
di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Senin (5/11/2018).
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BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN
A. TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
BAPPENAS (2008) menjelaskan bahwa tatakelola pemerintahan yang baik (good
governance) merupakan konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan
yang mengatur pola hubungan yang baik antar pemerintah, dunia usaha, swasta
dan masyarakat. Penerapan tata kepemerintahan yang baik tidak terlepas dari
penerapan sistem manajemen kepemerintahan yang merupakan rangkaian
hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, implementing,
controlling, and evaluating) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten.
Tatakelola pemerintahan terdiri dari banyak elemen. Menurut Mardiasmo
(2004: 18), karakteristik pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik
meliputi beberapa elemen sebagai berikut:
a.

Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang
dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.

b.

Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang
bulu.

c.

Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara
langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

d.

Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam
melayani stakeholders.

e.

Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang
lebih luas.

f.

Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g.

Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan
secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h.

Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas
yang dilakukan.

i.

Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus
memiliki visi jauh ke depan.
15
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Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan
pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan
memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu
prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open government).
Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan
negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin
dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan
yang baik (good corporate governance) juga sudah dianggap sebagai suatu
kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain
keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.
Firman (2015) menyebutkan bahwa regulasi terkait pelayanan publik dan
keterbukaan informasi publik sangat selaras dengan agenda reformasi birokrasi
yang telah lama dikemukakan oleh beberapa ilmuan untuk menghasilkan
transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ditambahkan oleh Firman, beberapa asas dalam regulasi penyelenggaraan
pelayanan publik, salah satunya juga disebutkan yaitu asas keterbukaan, yang
menunjukkan upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang ideal.
Menurut Santosa (2001), pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya
jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk memantau perilaku pejabat publik
dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh informasi; (iii)
hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan
publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam
kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan
atas keempat hak terdahulu.
Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik tidak bisa dipisahkan
dengan agenda mewujudkan keterbukaan informasi publik. Jika pemerintah
daerah masih belum serius untuk menciptakan keterbukaan tersebut, maka
tatakelola pemerintahan yang baik akan tetap menjadi jargon semata. Artinya,
bila agenda keterbukaan informasi menjadi komitmen yang terealisasi dengan
baik, maka salah pintu menuju good governace sudah terbuka, termasuk dalam
pengelolaan sektor sumber daya alam di Aceh.
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B. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Keterbukaan informasi telah di jamin Pemerintah Indonesia di era paska
reformasi dan kondisi kekinian sebagaimana tertuang di dalam UU Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila mengkaji
keterbukaan informasi publik, maka terdapat sejumlah aspek lainnya yang
perlu dipahami dengan baik. Beberapa aspek tersebut akan diuraikan pada
bagian ini sebagai berikut:

1. Hak atas Informasi Publik
Ciri penting sebuah negara demokrasi terletak pada keterbukaan
informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.
Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelanggaraan Negara dan Badan Publik
lainnya.
Warga Negara Indonesia dijamin haknya untuk memperoleh informasi
publik sesuai UUD Tahun 1945, tercantum dalam pasal 28F3 yang
berbunyi: “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”.
Salah satu penyedia informasi publik untuk warga negara adalah Badan
Publik. Keterbukaan informasi diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Harun (2017) menyebutkan
bahan dengan lahirnya UU ini mempunyai makna sangat penting sebagai
landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) Hak setiap orang untuk
memperoleh informasi ; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan
melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan,
dan dengan cara yang sederhana ; (3) Pengecualian informasi bersifat
ketat dan terbatas ; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem
pengelolaan informasi dan dokumentasi.
UU KIP mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga
memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang
wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan
dalam periode tertentu. Secara teoritis, UU tersebut memberikan solusi
bagi semua kalangan masyarakat untuk dapat mengakses dokumen di
badan-badan publik.
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Tujuan UU KIP tercantum pada Pasal 3, yaitu:
1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

UU KIP disahkan pada 30 April 2008 tetapi baru mulai berlaku efektif
dua tahun kemudian, terhitungn 1 Mei 2010. Waktu dua tahun diberikan
untuk setiap Badan-Badan Publik mempersiapkan diri menyongsong
implementasi UU KIP tersebut, menyiapkan perangkat yang diperlukan
sehingga tujuan dibentuknya UU ini dapat tercapai secara optimal.

2. Badan Publik dan PPID
Dalam UU KIP, Badan Publik diartikan sebagai “lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 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”.
Pengertian ini menunjukkan bahwa Badan Publik tersebut cakupannya
sangat luas yang bukan saja berorientasi pada lembaga negara
(pemerintah) semata tetapi jugua menyasar lembaga non pemerintah,
seperti NGO, bahkan mesjid sekalipun karena menggalang/mengelola
dana dari masyarakat (ummat) juga masuk sebagai Badan Publik. Cakupan
Badan Publik juga melihat sumber dana baik dari dalam maupun luar
negeri, sehingga “nyaris tidak ada” lembaga/organisasi yang bukan Badan
18
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Publik di Indonesia. Artinya, Badan Publik yang dimaksud dalam UU KIP,
sekali lagi, cakupannya sangat luas termasuk yang menjadi sampel dalam
penelitian ini, seperti halnya Partai Politik.
UU ini juga mengatur hak dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan
akses informasi publik bagi masyarakat, termasuk sanksi bagi badan publik
apabila tidak memberikan informasi tersebut sesuai aturan.
UU KIP menegaskan dalam Pasal 6 bahwa Badan Publik berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Badan Publik juga berhak menolak
memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Informasi Publik yang tidak dapat
diberikan oleh Badan Publik tersebut adalah (a) informasi yang dapat
membahayakan negara; (b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, (c) informasi yang
berkaitan dengan hak-hak pribadi, (d) informasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau (e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai
atau didokumentasikan.
Selain hak-hak di atas, dalam Pasal 7 UU KIP, Badan Publik juga disebutkan
memiliki sejumlah kewajiban 10 sebagai berikut:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

10

Badan publik menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada
Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan.
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan.
Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara
baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas
Informasi Publik.
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain
memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
pertahanan dan keamanan negara.
Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan
sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Badan Publik akan semakin mudah dalam memenuhi amanat UU tersebut
jika pengambil kebijakan memiliki komitmen yang tinggi untuk terbuka
kepada publik. Komitmen ini kemudian akan menentukan kiprah PPID di
setiap Badan Publik tersebut. Kuat atau tidaknya PPID menjadi kunci setiap
Badan Publik guna mengatur pelayanan dan lalu lintas informasi yang
dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Pasal 13 disebutkan bahwa
penunjukkan PPID, pembuatan dan pengembangan sistem penyediaan
layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk
teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional harus
dilakukan setiap Badan Publik dalam mewujudkan pelayanan cepat, tepat,
dan sederhana setiap Badan Publik.

3. Bentuk Informasi Publik
Kelompok Informasi Publik yang diatur dalam UU KIP mencakup Informasi
Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi
Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi Publik yang
wajib tersedia setiap saat; dan informasi publik yang dikecualikan.

Informasi Terbuka
Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala; informasi publik yang wajib diumumkan
secara serta merta; dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurangkurangnya terdiri atas:
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1.

Informasi tentang profil badan publik, yang meliputi:
a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya
b. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil
singkat pejabat.

2.

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan dalam lingkungan badan publik yang sekurang-kurangnya
terdiri dari:
a. Nama program/kegiatan;
b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan
jumahnya;
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f.
g.
h.
i.

Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;
Informasi khusus lain yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat;
Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat
badan publik;
Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan
publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
umum.

3.

Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi
realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;

4.

Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya
meliputi:
a.
b.
c.
d.

5.

Ringkasan akses Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.
b.
c.

d.
6.

Rencana dan laporan realisasi anggaran.
Neraca.
Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang
disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Daftar aset dan investasi.
Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik
Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik
yang ditolak
Alasan penolakan permohonan Informasi Publik

Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a.

b.

Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundangundangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam
proses pembuatan
Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau
kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan

7.

Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab
yang dapat dihubungi;

8.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik
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maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari
Badan Publik yang bersangkutan;
9.

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait;

10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
Sedangkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta
merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum antara lain:
a.

Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah,
kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;

b.

Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan
industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

c.

Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan teror;
Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;
Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat; atau
Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

d.
e.
f.

Kategori lainnya, informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sekurangkurangnya terdiri atas:
a.

Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
-

b.

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan
Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
-
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Nomor;
Ringkasan isi informasi;
Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
Waktu dan tempat pembuatan informasi;
Bentuk informasi yang tersedia; dan
Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut;
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-

Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut;
Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut;
Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
dan
Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

Informasi Dikecualikan
Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses
oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.
Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17
UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:
1.

Menghambat proses penegakan hukum; yaitu informasi yang dapat:
a.
b.
c.

d.
e.

Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak
pidana;
Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau
korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana
yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala
bentuk kejahatan transnasional;
Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum
dan/atau keluarganya; dan/atau
Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau
prasarana penegak hukum.

2.

Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3.

Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :
a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman
dari dalam dan luar negeri;
b.

Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi,
teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
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c.

Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara serta rencana pengembangannya;

d.

Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/
atau instalasi militer;

e.

Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain
terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut
yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer
dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut
sebagai rahasia atau sangat rahasia;

f.
g.

Sistem persandian negara; dan/atau
Sistem intelijen negara.

4.

Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

5.

Merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

6.

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
a.
b.
c.
d.

7.
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Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau
asing, saham dan aset vital milik negara;
Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model
operasi institusi keuangan;
Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah,
perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
Rencana awal investasi asing;
Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga
keuangan lainnya; dan/atau
Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh
negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
Korespondensi diplomatik antar negara;
Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam
menjalankan hubungan internasional; dan/atau
Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia
di luar negeri.

Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;
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8.

Mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut:
a.
b.
c.
d.

e.

9.

Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik,
dan psikis seseorang;
Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;
Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/
atau
Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan
nonformal.

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan.

10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
Dengan demikian, lahirnya UU KIP ini menjadi sebuah momentum penting
bagi republik ini dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara
yang lebih terbuka. Jika era sebelum UU KIP ini lahir, dianalogikan
bahwa semua informasi pada prinsipnya adalah rahasia kecuali yang
dapat dinyatakan terbuka. Itulah situasi yang terjadi dalam kehidupan
di Indonesia, puluhan tahun lamanya. Akan tetapi, UU KIP justru datang
dengan membalikkan situasi bahwa semua informasi pada prinsipnya
adalah terbuka, kecuali sebagian kecil yang dinyatakan tertutup.
Perubahan mendasar ini tidak mudah kemudian mengubah paradigma
birokrasi khususnya, dalam mensikapi komitmen negara untuk terbuka
kepada publik. Situasi inilah yang terjadi saat ini, butuh waktu dan proses
yang panjang, termasuk di Aceh, sehingga keterbukaan informasi publik
sebagaimana amanat UU KIP benar-benar wujud dari kesadaran Badan
Publik untuk memenuhi hak publik mendapatkan akses informasi secara
mudah, cepat, akurat dan murah.

4. Komisi Informasi
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan UU Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi
Pusat (KIP) pertama kali berkerja pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan
ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang
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mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah 2 (dua) tahun diundangkan oleh
Pemerintah.
Hal penting lainnya yang diatur dalam UU KIP, menurut Harun (2017)
adalah perintah dibentuknya Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan
di ibu kota negara, Komisi Informasi Provinsi di ibu kota provinsi, dan jika
dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota di ibu kota
Kabupaten/Kota. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berkedudukan
di Ibukota Negara, Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota
Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang
masing-masing berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Kota.
Keanggotaan Komisi Informasi Pusat berjumlah tujuh orang Komisioner
yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur
masyarakat. Bagi keanggotaan Komisi Informasi pada tingkat daerah,
Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, Komisionernya berjumlah
lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan
unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para Komisioner harus
menggelar rapat pleno untuk memilih seorang Ketua dan seorang Wakil
Ketua yang masing merangkap sebagai anggota.
Lembaga ini berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan
Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Harun (2017) menjelasnkan
bahwa sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, pasal 26 ayat (3)
disebutkan bahwa “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa
informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
Dengan demikian, adanya Komisi Informasi Provinsi, menurut Edriani
(2016) akan memastikan penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan
cepat sehingga tidak mengurangi nilai dari informasi tersebut serta
memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan
terhadap informasi tersebut dengan tidak mengeluarkan waktu yang lama
dan biaya untuk mempertahankan hak atas informasi tersebut.
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C. GENDER, SDA DAN KETERBUKAAN INFORMASI
1. Konsep Gender
Sejak tahun 1980-an, kata “gender” telah memasuki perbendaharaan
dalam setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial di Dunia Ketiga,
termasuk di Indonesia. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari
Bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus tidak secara jelas dibedakan
pengertian kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender harus
dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian
jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin
manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin
tertentu. Misalnya bahwa manusia jenis laki- laki adalah manusia yang
memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini : laki-laki adalah manusia
yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan
memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan,
memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alatalat tersebut secara biologis melakat pada manusia jenis laki- laki dan
perempuan selamanya. Artinya secara biologis alat- alat tersebut tidak
bisa dipertukarkan dan secara permanen tidak berubah dan merupakan
ketentuan biologis atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat.11
Sementara itu Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik
Indonesia, mengartikan “gender adalah peran sosial yang dikonstruksikan
oleh masyarakat, serta tanggungjawab dan kesempatan laki-laki dan
perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut
dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan)”. Sedangkan di
dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa “gender adalah
suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal
peran, perilaku, mentalitas, karakteristik emosional antara laki-laki dan
perempuan yang berkembang dalam masyarakat”.12
Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya
di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender, karena pada
dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti
ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang
dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai kodrat wanita.
Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan
merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga sering dianggap sebagai
kodrat wanita. Padahal kenyataannya bahwa kaum perempuan memiliki
peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan
dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu
masyarakat tertentu, oleh karena itu boleh jadi urusan mendidik anak dan
11

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta,PustakaBelajar,2010), 7-8

12

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Bahan Informasi Gender Modul 1, 2001, 6.
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merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki.13
Dengan demikian, gender bukan hanya bicara tentang perempuan. Gender
juga bukan jenis kelamin, gender juga bukan soal kodrat perempuan.
Gender adalah pembedaan peran, tugas dan tanggungjawab laki-laki dan
perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yang dapat berubah, dapat
ditukarkan dan berlaku dinamis.

2. Relevansi Gender dan Informasi
Bappenas (2012) menyebutkan bahwa isu gender merupakan masalah
sentral dalam pembangunan karena kesetaraan dan keadilan gender masih
menjadi tantangan utama pembangunan. Berbagai data menunjukkan
masih adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan
partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya
pada tataran antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Rendahnya peran
dan partisipasi perempuan terutama terlihat di bidang politik, jabatanjabatan publik, dan ekonomi. Di samping itu, kesiapan perempuan dalam
mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi,
bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit juga masih
rendah. Selanjutnya, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai
tindak ekploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih terbatas.
Perempuan masih mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi.
Dengan demikian, pembangunan yang tidak mempertimbangkan adanya
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat tidak akan
pernah menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati secara adil, efektif,
dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun
perempuan.
Akses informasi publik tidak terlepas dari isu gender sehingga tetap
harus menjadi bagian yang disajikan secara eksplisit, termasuk dalam
penelitian ini. Mengapa demikian? Sesuai dengan penjelasan di atas,
tergambar jelas bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman,
permasalahan, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda. Dengan demikian,
menjadi sangat penting upaya pelembagaan keterbukaan informasi
harus juga mempertimbangkan hal tersebut sehingga baik perempuan
maupun laki-laki dengan latar yang berbeda mendapatkan haknya atas
setiap informasi publik. Selama ini, dipandang bahwa akses informasi
dianggap netral gender, tidak ada perbedaan situasi, tidak apa perbedaan
kepentingan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, meskipun kedua
jenis kelamin ini dipastikan mempunyai kebutuhan informasi tetapi dalam
banyak situasi dasar kepentingan terhadap informasi tersebut cenderung
berbeda. Bahkan pengalaman perempuan mendapatkan informasi sering
kali juga berbeda dengan pengalaman laki-laki.
13
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Oleh sebab itu, perbedaan gender memberikan pengaruh yang kuat
terhadap informasi publik. Pengaruh tersebut bukan hanya pada
perbedaan (latar) kebutuhan dan untuk apa informasi tersebut diperlukan
tetapi juga bagaimana pengalamannya ketika informasi tersebut diakses.
Perempuan itu sendiri, juga tidak homogen. Setiap perempuan, meskipun
sama-sama perempuan, juga memiliki permasalahan, pengalaman,
kebutuhan dan aspirasi yang tidak sama. Begitu pula kaitannya dengan
informasi publik, cenderung tidak sama sehingga perbedaan hal tersebut
sejatinya dapat direspon dalam upaya penyediaan informasi oleh setiap
badan publik. Bahkan juga idealnya menjadi perhatian dalam proses
penyelesaian sengketa informasi. Inilah yang dimaksud bahwa persoalan
gender memiliki relevansi dengan informasi publik.
Rasyidah dkk (2008) menyebutkan secara tegas bahwa “kebijakan yang
netral tanpa langkah-langka khusus (affirmative action) pada akhirnya
akan menjadi kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Oleh
karena itu, agar kebijakan yang netral ini juga dapat memberikan akses
dan hasil bagi perempuan maka harus ada langkah affirmative action
untuk membantu dan memudahkan kelompok tertentu guna mengakses
kesempatan dan memperoleh hasil”.

3. Perempuan, Informasi dan SDA
Dalam konteks SDA, dorongan makin kuatnya perbaikan pengelolaannya
salah satunya menyasar tentang aspek informasi. Mengapa hal demikian
menjadi penting? Salah satu faktor kuncinya dan hal tersebut punya
titik singgung langsung dengan isu gender adalah kecenderunganya
pengelolaan SDA tersebut memicu terjadinya konflik. Ketika konflik terjadi
maka dimensi gendernya menjadi sangat terasa.
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Dalam Laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 20172018, sedikitnya telah terjadi 1.069 kejadian konflik agraria di berbagai
wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 859,226,800 hektar
selama kurun waktu 2 tahun trerakhir ini. Konflik-konflik tersebut
melibatkan sedikitnya 740,306 Kepala Keluarga (KK) terjadi sepanjang
tahun 2017-2018. KPA juga menyebutkan bahwa perkebunan masih
menempati posisi pertama. Sebanyak 352 (35%) konflik agraria telah
terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017-2018, atau 32 persen dari
seluruh jumlah kejadian konflik. Sektor properti menempati posisi
kedua dengan 336 (63%) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga sektor
infrastruktur dengan 110 (18%) disusul sektor pertanian dengan 131
(25%), kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah
49 (10%) Konflik sektor pesisir dan kelautan sebanyak 40 (7%) konflik,
dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 51 (10%) kejadian
konflik yang terjadi sepanjang tahun 2017-2018. Dari 352 ledakan
konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini,
sebanyak 83 kasus atau 60 % -nya terjadi di perkebunan komoditas
kelapa sawit. Masih tingginya letusan konflik agraria yang terjadi di
sektor perkebunan menandakan bahwa belum ada upaya yang serius
dan bersungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan
konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan dan praktek-praktek
pembangunan serta perluasan perkebunan di Indonesia.

Mia Siscawati dkk (2014) menguaraikan menegakkan bahwa konflik SDA
memiliki dimensi gender. Terbatasnya akses atas lahan memiliki dimensi
sosial dan ekonomi yang secara khusus berdampak pada perempuan di
berbagai masyarakat adat dan penduduk setempat- terutama perempuan
dari keluarga yang tidak memiliki lahan dan kelompok minoritas lainnya
yang telah mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender.
CIFOR menjelaskan bagaimana relevansi isu gender dan pengelolaan SDA
berikut ini:
“Kehutanan umumnya dianggap sebagai sektor yang didominasi oleh
kaum laki-laki sehingga mempersulit partisipasi kaum perempuan dalam
pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan. Kaum perempuan kerap
tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena batasan sosial;
batasan logistik; aturan-aturan yang mengatur hutan rakyat; dan bias
laki-laki dalam tindakan untuk mendorong inisiatif hutan rakyat. Berbagai
studi baru-baru ini menyarankan bahwa partisipasi kaum perempuan
dimungkinkan bila terdapat lembaga yang tidak terlalu eksklusif, tingkat
pendidikan keluarga yang lebih tinggi, dan rendahnya ketidaksetaraan
ekonomi antar gender. Peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam
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komite pengambil keputusan dalam berbagai lembaga hutan rakyat telah
memperlihatkan perbaikan tata kelola hutan dan kelestarian sumber
daya”.
Akan tetapi, meskipun perempuan memiliki peran sekaligus pengetahuan
yang sangat baik dalam pengelolaan sumber daya alam, namun tidak
pernah dipertimbangkan untuk menjadi pihak yang harus dilibatkan dalam
pengelolaan SDA itu sendiri. Jika ini yang terjadi maka hak-hak perempuan
atas hutan dan lahan juga tidak akan terpenuhi. Namun demikian,
partisipasi dan kontrol yang kuat dari perempuan atas tatakelola SDA
membutuhkan dukungan akses informasi publik dengan baik. Perempuan
memerlukan informasi untuk menentukan keputusan dalam pengelolaan
SDA.
Oleh karena itu, menjadi sangat penting ketika dalam pengelolaan SDA
semakin mendorong keterlibatan perempuan, maka hasilnya akan lebih
baik jika diikuti dengan akses informasi publik sektor SDA yang lebih
terbuka. Partisipasi dan kontrol perempuan menentukan keputusankeputsan dalam pengelolaan SDA juga akan semakin baik. Dalam
penyelesaian konfliks SDA pun, tanpa adanya akses informasi publik yang
diperlakukan secara adil dan setara terhadap perempuan, maka akan
banyak sekali penyelesaian konflik tersebut yang semakin abai dengan
kepentingan, pengalaman dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik
dengan Pemohon Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh
dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan atau Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Komisi Informasi dengan dua bentuk,
yaitu mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa
Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan
bersifat sukarela. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan
terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Hasil Kesepakatan para pihak dalam
proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.
Sementara Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik
antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.
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Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi non-litigasi oleh
Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak
berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau
salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

E. INDEKS KEPUASAN PUBLIK
1. Konsep Kepuasan
Konsep “kepuasan” atau “satisfaction” dikenal luas dalam bidang marketing
atau bisnis. Karena itu, tidak heran jika kemudian referensi tentang konsep
ini pada dasarnya punya kaitan dengan hubungan yang terjadi antara
perusahaan (marketer) dengan pelanggan. Banyak sekali referensi yang
menjelaskan bagaimana kemudian kepuasaan seolah menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam jaringan bisnis di dunia. Kepuasan pelanggan
menjadi kata ajaib yang selalu menjadi pokok bahasan sekaligus menjadi
tujuan perusahaan atau organisasi: bagaimana pelanggan atau pengguna
jasa organisasi itu merasa puas atas layanan yang diberikannya.
Menurut Kotler dan Keller (2009:138-139) kepuasan adalah perasaan
senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara
kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapanharapannya. Perusahaan akan berhasil memperoleh pelanggan dalam
jumlah yang banyak apabila dinilai dapat memberikan kepuasan bagi
pelanggan. Ketika pelanggan telah merasa puas maka akan terjalin
hubungan harmonis antara produsen dan konsumen, menciptakan dasar
yang baik bagi pembelian ulang dan membentuk rekomendasi dari mulut
ke mulut yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan.
Sedangkan Lovelock & Wirt (2011) mendefinisikasi kepuasan sebagai
suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan.
Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk,
jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan
konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi. Kepuasan
konsumen dapat diciptakan melalui kualitas, pelayanan dan nilai. Kunci
untuk menghasikan kesetiaan pelanggan adalah memberikan nilai
pelanggan yang tinggi.
Definisi serupa juga dikemukam oleh J. Paul Peter dan Jerry C. Olson dalam
Usmara (2003) mendefinisikan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan
perbandingan antara harapan kinerja sebelum membeli dan persepsi
kinerja yang diterima konsumen setelah membeli. Jika harapan kinerja
sebelum membeli lebih besar dari kinerja yang diterima setelah membeli,
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maka dikatakan konsumen mengalami ketidakpuasan. Sebaliknya, jika
harapan kinerja sebelum membeli lebih kecil dari persepsi kinerja sebelum
membeli maka konsumen mengalami kepuasan.
Ketiga pandangan ahli di atas menunjukkan bahwa kepuasan menjadi
sangat penting untuk keberlanjutan sebuah bisnis. Apabila pelanggan
merasa puas, apalagi jika tingkat layanan yang diberikan perusahaan
melebihi harapan semula, maka semakin besar peluang bagi perusahaan
untuk menjaga kesetiaan pelanggan bersama perusahaan tersebut. Oleh
karena itu, tidak heran jika kemudian perusahaan mengeluarkan banyak
biaya (cost) untuk membiayai berbagai upaya untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan, salah satunya adalah melakukan survey kepuasan
pelanggan14.
Ketika konsep tersebut dihubungkan dengan tema penelitian ini, maka
posisi Komisi Informasi Aceh tak ubahnya seperti “perusahaan” dan
pemohon dan termohon dalam PSI sebagai pelanggan KIA. Umpan balik
(feedback) yang diharapkan oleh KIA tentu tidak sama dengan perusahaan
(bisnis) pada umumnya tetapi filosofinya tetap sama; bagaimana bekerja
optimal sehingga pengguna jasa dalam hal ini Pemohon dan Termohon
merasa puas dalam menjalankan sebuah tahapan resmi yang diatur dalam
UU yaitu PSI. Tentu sebagai lembaga negara, KIA pasti memiliki harapan
proses PSI yang dilaksanakannya memberikan kepuasan bagi para pihak.
Termohon merasa puas, hal yang sama juga memberikan kepuasan
bagi Pemohon. Semakin tinggi tingkat kepuasaannya maka semakin
membangun kepercayaan (trust) publik terhadap KIA, bahwa KIA benarbenar hadir dengan layanan yang memuaskan.

2. Indeks Kepuasan Publik
Indeks Kepuasan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan
dan kebutuhannya. Survey kepuasan bertujuan untuk mengetahui tingkat
kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.
PAN/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan,
14

Sebuah perusahaan atau organisasi yang profesional tidak hanya mengandalkan “mekanisme saran dan
keluhan” semata karena tidak semua pelanggan akan dan mau menyampaikan keluhannya. Oleh karena
itu, organisasi atau perusahaan perlu melakukan survei secara reguler untuk mengukur tingkat kepuasaan
para pelanggannya.
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valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar
pengukuran indeks kepuasan pemohon dan termohon sebagai berikut:
Tabel 1: Variabel Penelitian dan Penjelasannya
No
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Variabel

Keterangan

1

Prosedur Pelayanan

Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan
alur pelayanan;

2

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya;

3

Kejelasan Petugas
Pelayanan

Keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta
kewenangan dan tanggung jawabnya);

4

Kedisiplinan Petugas
Pelayanan

Kesungguhan petugas dalam memberikan
pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu
kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5

Tanggungjawab Petugas
Pelayanan

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas
dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan

6

Kemampuan Petugas
Pelayanan

Tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki
petugas
dalam
memberikan/menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat;

7

Kecepatan Pelayanan

Target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit
penyelenggara pelayanan;

8

Keadilan Mendapatkan
Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan
golongan/status masyarakat yang dilayani;

9

Kesopanan dan
Keramahan Petugas

Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10

Kewajaran Biaya
Pelayanan

Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya
biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11

Kepastian Biaya
Pelayanan

Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan
biaya yang telah ditetapkan;

12

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih,
Kenyamanan Lingkungan rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa
nyaman kepada penerima pelayanan;

13

yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana
yang digunakan, sehingga masyarakat merasa
tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap
resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan
pelayanan.

Keamanan Pelayanan

Metodologi Penelitian

Akses informasi publik tidak terlepas
dari isu gender sehingga tetap harus menjadi
perhatian bagi setiap Badan Publik.
Perempuan dan laki-laki memiliki pengetahuan,
pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda
dalam proses mengakses hingga menggunakan informasi tersebut. Pastikan
keduanya memperoleh perlakuan yang adil dan setara, dalam pemenuhan
haknya atas infotmasi publik
sebagai warga negara Indonesia.
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A. PENDEKATAN PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari pendekatan kuantitatif dan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk bagian (1)
Survey “Tingkat Kepuasan Pemohon dan Termohon dalam Proses Penyelesaian
Sengketa Informasi (PSI) Publik di Komisi Informasi Aceh”. Merujuk pada tujuan
yang ingin dicapai maka pendekatan kuantitatifdimaksud akan menggunakan
tipe deskriptif kuantitatif. Prof. A. Muri Yusuf (2014:62) menyebutkan bahwa
penelitian deskriptif kuantatif merupakan upaya sadar dan sistematif untuk
memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan atau mendapatkan
informasi lebih dalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan
tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Otomatis, pendekatan
ini bukan untuk melihat dan menemukan hubungan antara variabel bebas
dan varibel terikat ataa untuk membandingkan dua varibael dalam rangka
menemukan sebab dan akibat.
Sedangkan pada pendekatan kualitatif akan digunakan untuk bagian (2) Survey
“Dampak Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) terhadap Pelembagaan
Informasi Publik Pada Badan Publik Pemerintah dan Partai Politik di Aceh”. Prof.
A. Muri Yusuf (2014:338) menjelaskan bahwa penelitian dengan menggunakan
pendekatan kualitatif pada prinsipnya ingin menerangkan, mendeskripsikan
secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu
peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan
(meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting). Oleh karena itu,
menurutnya bahwa semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan
mengumpulkan data lunak (soft data) bukan hard data yang diolah dengan
statistik.
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B. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
Berdasarkan pendekatan di atas, maka peneliti berharap dapat menjawab
rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Rumusan masalah dan
pendekatan berikut instrumen pengumpulan data yang diterapkan sebagai
berikut:
Tabel 2: Rumusan Masalah, Pendekatan & Instrumen Pengumpulan Data
No

Rumusan Masalah

Pendekatan

Instrumen

1

Sejauhamana tingkat kepuasan para pihak baik
pemohon maupun termohon terhadap proses
Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh?

Kuantitatif

Kuisioner tertutup

2

Bagaimana dampak Penyelesaian Sengketa
Informasi (PSI) yang dilaksanakan oleh Komisi
Informasi Aceh terhadap pelembagaan
keterbukaan informasi publik pada badan
publik di Aceh?

Kualitatif

Indept interview;
dipandu kuisioner
terbuka

Dalam pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif, peneliti akan
menggunakan metode survey Kerlinger dan Lee sebagaimana dikutip Alie
(2010: 94) bahwa survey sebagai penelitian yang ditujukan untuk mengkaji
populasi besar maupun kecil dengan menyeleksi dan mengkaji sampel yang
dipilih dari populasi itu untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interrelasi
relative dari variabel-variabel.
Sedangkan untuk pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, peneliti
akan menggunakan teknik wawancara mendalam (indept interview). Bungin
(2007: 108) menyebutkan bahwa wawancara mendalam sebagai proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara,
dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang
relatif lama. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan data primer dan
data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer
Data primer didapat melalui kuisioner yang diedarkan kepada responden.
Menurut Sekaran sebagaimana dikutip oleh Alie (2010: 103) bahwa
penggunaan kuisioner dengan pertanyaan tertutup (closed questions)
tersebut akan memberikan beberapa keuntungan. Selain membutuhkan
waktu lebih singkat bagi responden untuk memberikan jawabannya, juga
akan memudahkan peneliti dalam proses analisis data.
Tim peneliti melakukan indepth interview dengan menggunakan kuisioner
terbuka sebagai pedoman wawancara. Indept interview ini juga dikenal
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dengan wawancara elite. Penelitian ini tentu berhubungan dengan
pelaksanaan operasional keterbukaan informasi di SKPA, PPID Utama dan
Komisi Informasi Aceh sehingga peneliti tidak bertanya kepada personalpersonal yang mempunyai cukup informasi dan akses yang luas terhadap
pelembagaan keterbukaan informasi publik di Aceh.

2. Data Sekunder
Data sekunder sebagai informasi yang sudah terdokumentasikan dengan
cara studi kepustakaan. Proses ini untuk mengumpulkan jurnal, buku, hasil
survey, kertas posisi, laporan yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Aceh,
laporan yang diterbitkan oleh SKPA, dan bentuk-bentuk referensi lainnya
untuk mendukung proses penelitian ini.

Analisis Data
Setelah pengumpulan data, tim peneliti akan melakukan proses analisis data
sebagai basis penyusunan laporan akhir penelitian ini. Analisis data survey
kepuasan sebagai bagian dari penelitian deskriptif kuantitatif, maka datanya
berupa angka-angka akan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif.
Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai
pelengkap.
Survey kepuasan menggunakan delapan variabel, selanjutnya diturunkan
dalam pertanyaan-pertanyaan dengan empat opsi jawaban. Penskorannya
menggunakan skala Likert, dengan skor 1 sampai dengan 4.
•
•
•
•

Sangat Baik/Sangat Jelas/Sangat Pasti/Sangat Tahu: dipersepsikan dengan
(4)
Baik/Jelas/Pasti/Tahu: dipersepsikan dengan (3)
Kurang Baik/Kurang Jelas/Kurang Pasti/Kurang Tahu: dipersepsikan
dengan (2)
Tidak Baik/Tidak Jelas/Tidak Pasti/Tidak Tahu: dipersepsikan dengan (1)

Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara memberikan nilai pada
setiap pertanyaan. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata
tertimbang” masing-masing unsur. Hasil perhitungan dapat dilihat pada
lampiran penelitian ini. Setelah dilakukan perhitungan Indeks Kepuasan
Pemohon dan Termohon (IKPT) selanjutnya dilakukan pengkategorian sebagai
berikut:
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Tabel 3: Nilai Persepsi Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Layanan dan Kinerja Layanan KIA dalam PSI
Nilai
Persepsi

Nilai Interval

Nilai Interval
Konversi

Mutu Layanan
KIA dalam PSI

Kinerja Layanan KIA
dalam PSI

1

1,000 - 2,5996

25,00 – 64,99

D

Tidak Baik

2

2,5997 – 3,0644

65,00 – 76,60

C

Kurang Baik

3

3,0645 – 3,5323

76,61 – 88,30

B

Baik

4

3,5324 – 4,0000

88,31 – 100,0

A

Sangat Baik

C. POPULASI DAN SAMPEL
1.

Survey “Tingkat Kepuasan Pemohon dan Termohon dalam Proses
Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Publik di Komisi Informasi Aceh”.
Dalam penelitian ini, dari sisi “termohon” maka populasi adalah seluruh
badan publik pemerintah baik di level provinsi maupun kabupaten kota
(SKPA dan SKPK) dan partai politik baik partai politik nasional maupun partai
politik lokal di Aceh yang pernah disengketakan ke Komisi Informasi Aceh.
Artinya, survey ini hanya menyasar Badan Publik baik SKPA maupun partai
politik yang pernah menjalani PSI di Komisi Informasi Aceh. Sedangkan
dari sisi “permohon” populasinya adalah seluruh pemohon informasi yang
mengajukan PSI ke Komisi Informasi Aceh baik bersifat perorangan atau
kelompok sejak KIA berdiri hingga saat ini. Sampel merupakan sebagian
dari populasi yang penentuan jumlahnya selain pertimbangan waktu dan
sumber daya yang ada, juga mengacu pada beberapa kriteria berikut ini:
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a.

Sengketa informasi diselesaikan oleh Komisi Informasi Aceh terhitung
sejak Komisi ini melaksanakan PSI, Januari 2013 sampai Desember
2017. Tidak dimasukkannya data pada tahun 2018 mengingat belum
terverifikasinya data di Komisi Informasi Aceh yang bila data tersebut
dimasukkan dalam penelitian tersebut akan mempengaruhi agenda
(waktu) penelitian secara keseluruhan.

b.

Jumlah sampel pada kategori pemohon dapat berupa dalam
kapasitas lembaga, kumpulan orang, maupun individu. Penelitian ini
menekankan minimal 30 persen responden untuk kategori ini adalah
perempuan.

c.

Jumlah sampel pada kategori termohon terdiri dari unsur SKPA dan
Partai Politik dengan rincian 7 dari Partai Politik dan selebihnya dari
unsur SKPA. Peneliti akan menyasar partai politik dan SKPA yang dalam
kurun waktu di atas sudah pernah disengketakan dan mengikuti
persidangan di Komisi Informasi Aceh.
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d.

Pemohon dan Termohon sebagai sampel adalah para pihak yang
mengikuti PSI secara utuh, bukan hanya menerima keputusan tanpa
menghadiri sidang, melainkan telah menghadiri rangkaian tahapan
PSI yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh. Termohon yang
tidak mengikuti persidangan hingga putusan ditetapkan tidak masuk
cakupan sampel dalam penelitian ini.

Merujuk pada data yang sudah diolah oleh tim peneliti, sejak 2013 s.d
2017 ini tercatat sebanyak 238 sengketa informasi sudah ditangani. Ada
pun perbandingan antara populasi dan sampel dimaksud disajikan dalam
Tabel berikut ini:
Tabel 4: Populasi dan Sampel untuk Survey Kepuasan PSI
Populasi

Jumlah

Pemohon yang mengajukan PSI ke Komisi Informasi Aceh baik bersifat
perorangan atau kelompok sejak 2013-2017

85

Termohon yang disengketakan ke Komisi Informasi Aceh baik dari
unsur Badan Publik Pemerintah (SKPA dan SKPK) maupun partai
politik.

50

(Populasi termohon yang diambil adalah atasan langsung dari
beberapa termohon yang tercatat, termasuk untuk kabupaten/kota)

Untuk menentukan jumlah sampel dari keseluruhan populasi yang ada,
maka digunakan rumus Slovin, yaitu:

n=

N
n + Ne2

dimana:
n = besaran sampel
N = besaran populasi
e = batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Dengan besaran populasi pemohon informasi dan menggunakan batas
toleransi sebesar 5 persen maka didapatkan jumlah sampel “pemohon”
sebanyak 70 orang, sedangkan untuk “termohon” sebanyak 44 orang.
Penentuan responden untuk pengukuran tingkat kepuasan dilakukan
secara nonrandom (non-probability sampling design). Penggunaaan
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nonrandom dengan pertimbangan khusus, bertujuan memastikan sampel
yang dimintakan pandangannya tersebut mewakili berbagai unsur serta
jaminan keterwakilan perempuan di dalamnya.
Tim peneliti akan menggunakan cara pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Dipilihnya teknik ini karena
penelitian ini sendiri lebih mengutamakan tujuan daripada sifat populasi
dalam menentukan sampel penelitian.
2.

Survey “Dampak Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) terhadap
Pelembagaan Informasi Publik Pada Badan Publik Pemerintah dan Partai
Politik di Aceh”.
Survey Indeks Kepuasan dengan Survey Dampak PSI, memiliki kaitan
dan kesamaan dalam penentuan populasi dan sampel. Pada bagian ini,
sasarannya adalah badan publik yang sudah pernah mengikuti PSI di Komisi
Informasi Aceh (KIA). Tim peneliti tidak menggunakan rumus tertentu
dalam pentuan besaran sampel yang akan dimintakan tanggapannya
melalui indept-interview. Sebaliknya, tim peneliti menetapkan sampel
dengan keterwakilan dari unsur SKPA dan Partai Politik yang berkantor di
Banda Aceh, sebagai ibukota Provinsi Aceh. Tidak diambilnya sampel di
kabupaten/kota dikarenakan adanya beberapa keterbatasan sumber daya
dalam penelitian ini. Perbaikan-perbaikan akan dilanjutkan ke depan.
Sampel SKPA yang diambil adalah: (1) Bappeda, (2) Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, (3) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, (4) Dinas Pertanian
dan Perkebunan, dan (5) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu. Sementara sampel dari partai politik adalah: Partai Demokrat,
Partai Golkar dan Partai Aceh.
Teknik pengambilan sampel juga menggunakan rancangan nonrandom
(non-probability sampling design). Pemilihan teknik ini untuk memastikan
sampel yang menjadi responden dapat menghasilkan informasi yang lebih
valid dan menyeluruh sehingga kesimpulan akhir penelitian ini dapat
menjadi informasi yang mewakili berbagai badan publik pemerintah dan
partai politik di Aceh.
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D. INSTRUMEN PENELITIAN
Survey “Tingkat Kepuasan Pemohon dan Termohon dalam Proses Penyelesaian
Sengketa Informasi (PSI) Publik di Komisi Informasi Aceh” dan Survey “Dampak
Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) terhadap Pelembagaan Informasi Publik
Pada Badan Publik Pemerintah dan Partai Politik di Aceh” akan menggunakan
instrumen yang terpisah. Keduanya menggunakan kuisioner yang dikembangkan
tim peneliti. Kuisioner terdiri dari kuisioner tertutup dan kuisioner terbuka yang
dalam prosesnya dipadu dengan indept interview untuk mengumpulkan data
dan informasi yang diperlukan. Daftar pertanyaan (kuisioner) untuk keduanya
sebagaimana terlampir.
Tim peneliti dalam memastikan tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini, hanya mengacu pada validitas dan reliabilitas
logis, bukan pendekatan empiris yang menghendaki pengukuran yang bersifat
statistik. Validitas logis yang dimaksudkan di sini adalah dengan melihat
substansi isi yang ingin diketahui sudah benar dan sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan10 yang merujuk pada indikator yang dibakukan Pemerintah.
Selanjutnya disandingkan dengan pandangan ahli dan dikembangkan sesuai
dengan alur pelayanan dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi
Informasi Aceh.

E. VARIABEL DAN INDIKATOR
1.

Survey “Tingkat Kepuasan Pemohon dan Termohon dalam Proses
Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Publik di Komisi Informasi Aceh”
Secara nasional, Pemerintah sudah menerbitkan pedoman pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diterbitkan Pemerintah yaitu
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Namun
demikian, para pakar sudah merumuskan berbagai bentuk dimensi dan
indikator relevan dengan kepuasaan masyarakat/publik. Salah satunya
yang dikemukakan oleh Zeithaml, V., Parasuraman, A. dan Berry, L.L. Teori
para pakar ini dikenal kemudian dengan SERVQUAL atau Service Quality.
SERVQUAL ini terdiri dari lima dimensi yaitu (1) Reliability (Keandalan), (2)
Assurance (Jaminan), (3) Tangible (Bukti terukur), (4) Empathy (Empati),
dan Responsiveness (Daya tanggap).
Dalam penelitian ini sendiri, kuisioner untuk mengukur tingkat kepuasan
tersebut akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga relevan dengan

10

Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.46.
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konteks keterbukaan informasi. Dengan demikian, akan dilakukan
perpaduan indikator antara teorinya SERVQUAL dengan pedoman yang
diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi di atas. Hal ini mengingat, di level nasional pun, Komisi Informasi
belum mengeluarkan secara khusus bagaimana indeks kepuasan tersebut
dilakukan. Artinya, sepanjangan pengetahuan tim penelitian, survey
kepuasan ini menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia. Otomatis,
perlu secara jeli melihat indikator apa saja yang perlu dimunculkan yang
juga sesuai dengan alur penanganan sengketa di Komisi Informasi Aceh.

2.

Survey “Dampak Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) terhadap
Pelembagaan Informasi Publik Pada Badan Publik Pemerintah dan Partai
Politik di Aceh”
Tim peneliti akan menggali informasi melalui indepth-interview dan
observasi lapangan sehingga diketahui perubahan-perubahan apa saja
yang sudah terjadi pada Badan Publik setelah mengikuti PSI di Komisi
Informasi Aceh. Selain itu juga menggali informasi dari PPID Utama Aceh
dan Komisi Informasi Aceh dalam upaya memastikan penerapan UU KIP
dapat berjalan lebih baik setelah disengketakan ke Komisi Informasi Aceh.
Dampak yang ingin dilihat sebagai bentuk perubahan yang terjadi pada
Badan Publik. Perubahan dimaksud dapat dikategorikan minimal dalam
beberapa aspek berikut ini: (a) aspek kelembagaan, (b) aspek sumber daya
manusia, (c) aspek tata laksana dan prosedur, (d) aspek dukungan sarana
pendukung, dan (e) aspek penggunaan teknologi informasi. Tinjauan aspek
ini dapat dikembangkan sesuai dengan dinamikan saat pengumpulan data
lapangan dilakukan.
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F. TAHAPAN PENELITIAN
Dengan memperhatikan uraian di atas, maka tahapan penelitian ini dapat
disajikan sebagai berikut:
Tabel 5: Tahapan Penelitian
No

Tahapan Penelitian

Waktu – Tahun 2018

1

Persiapan kerangka penelitian

1 – 15 Oktober 2018

2

Rekap data PSI di kantor KIA

10 – 30 Oktober 2018

3

Wawancara responden termohon

1 – 15 November 2018

4

Wawancara responden termohon

16 – 30 November 2018

5

Pengumpulan dan olah data

6

Penulisan laporan awal

7

Pembahasan laporan awal (Tim + MaTA)

7

Penyiapan Seminar hasil

20 Desember 2018

8

Seminar Hasil Penelitian

22 Januari 2019

9

Finalisasi laporan setelah seminar hasil

10

Editing dan layout menjadi buku

20-30 November
1 – 10 Desember 2018
21 Desember

23 Jan – 31 Jan 2019
Feb-Mei 2019

Tim peneliti dapat menjalankan tahapan secara bersamaan tergantung kondisi
yang dihadapi dalam proses pengumpulan data. Misalnya, pada saat menggali
data soal dampak penyelesaian sengketa informasi maka peneliti juga akan
menggali data terkait kepuasaan atas penyelesaian sengketa informasi tersebut
jika kebetulan respondennya sama.

G. ETIKA PENELITIAN
Peneliti berprinsip bahwa penelitian yang baik juga sangat ditentukan oleh
sejauhmana tingkat penghormatan atas subjek penelitian. Penghormatan ini
yang membutuhkan internalisasi etika dalam setiap tahapan penelitian. Inilah
yang oleh Poerwandari (2005:202) dalam Adellina (2006:84) disebut dengan
isu etis yang merupakan dilema dan konflik yang muncul serta pertimbanganpertimbangan yang diambil mengenai bagaimana melakukan penelitian secara
baik dan benar.
Loiselle (2004: 23) mengatakan bahwa etika penelitian memiliki berbagai
macam prinsip, namun terdapat empat macam prinsip utama yang harus
diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu menghormati harkat dan martabat
manusia (respect for human dignity); menghormati privasi dan kerahasian
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subjek penelitian (respect for privacy and confidentiality); keadilan dan
inklusivitas (respect for justice and inclusiveness); dan memperhitungkan
manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing harm and benefict.).
Peneliti meyakini bahwa penelitian ini berkaitan langsung dengan banyak
pihak dengan kepentingan politik yang berbeda, etika penelitian menjadi
solusi yang harus diperhatikan. Dengan demikian, peneliti akan menyampaikan
terlebih dahulu formulir persetujuan subjek (informed concent) kepada setiap
responden. Lebih lanjut Loiselle (2004: 23) mengatakan formulir persetujuan
subjek (informed concent) berisikan penjelasan tentang manfaat penelitian,
kemungkinan resiko ketidaknyamanan, manfaat yang akan didapatkan,
persetujuan peneliti dapat menjawab pertanyaan yang diajukan subjek
berkaitan dengan desain penelitian, persetujuan subjek dapat mengundurkan
diri kapan saja, dan jaminan anominitas dan kerahasian.
Sebagai peneliti independen, komitmen etika di atas juga akan menjadi acuan
peneliti sehingga tidak ada intervensi siapa pun untuk mempengaruhi hasil
akhir penelitian ini. Dengan demikian, baik dalam konteks kerahasiaan maupun
sikap independensi, maka harapan peneliti agar penelitian ini berkualiatas
semakin mudah diperoleh.

H. KELEBIHAN DAN KETERBATASAN
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini sebenarnya memiliki empat
kelebihan sebagai berikut:
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1.

Penelitian mengukur kepuasan pemohon dan termohon pertama
sekali dilakukan di Aceh. Harapannya instrument penelitian ini dapat
digunakan secara berkelanjutan untuk perbaikan layanan Penyelesaian
Sengketa Informsasi oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), secara lebih luas
mampu diadopsi oleh Komisi Informasi Pusat untuk perbaikan layanan
penyelesaian sengketa informasi di Indonesia.

2.

Menjadi alat ukur sejauh mana perubahan yang terjadi pada Badan Publik
paska mengikuti penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi
Aceh. Mengingat sampai saat ini, Pemerintah Aceh melalui PPID Utama
belum melakukan kajian serupa untuk melihat dinamika penerapan
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Aceh.

3.

Mengintegrasikan aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial, mulai dari
perumusan masalah, pemilihan responden, analisis hingga perumusan
kesimpulan dan rekomendasi. Keterbukaan informasi publik selama ini
dipandang sebagai urusan yang sangat maskulin, tidak ada pengaruh dan
dampaknya terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dengan
demikian, laporan yang disajikan sudah mencoba menggali permasalahan,
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pengalaman, kebutuhan dan aspirasi perempuan dan kelompok rentan
tersebut dalam konteks advokasi keterbukaan informasi publik di Aceh.
4.

Mengukur dan menganalisis secara khusus kepuasan pemohon perempuan
dan pemohon sektor Sumber Daya Alam. Secara khusus, kajian ini
melihat dampak Penyelesaian sengketa informasi bagi badan publik yang
berhubungan langsung dengan Tatakelola Sumberdaya Alam. Terlebih,
berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan SDA, perempuan
dan kelompok rentan lainnya paling terdampak jika pengelolaan SDA
dilakukan secara buruk. Laporan kajian dampak ini dilakukan dengan
menyajikan data terpilah untuk memudahkan pengambil kebijakan
memperbaiki layanan informasi.

Tim peneliti juga menyari selain mempunyai sejumlah kelebihan, penelitian ini
tidak dapat dipungkiri juga memiliki sejumlah keterbatasan sebagai berikut:
1.

Keterbatasan sumberdaya (waktu, tenaga, dan anggaran) berimplikasi pada
jangkauan penelitian ini. Jangkauan yang dimaksud adalah pelaksanaan
penelitian ini belum menyasar keseluruhan wilayah kabupaten/kota.
Selain itu, juga berimplikasi pada cakupan pengukuran dampak yang
hanya mampu menyasar pada Badan Publik SKPA yang berkaitan dengan
Sumber Daya Alam ditambah dengan tiga Partai Politik.

2.

Masih terbatasnya literatur terkait studi dampak dan kepuasan atas
penyelesaian sengketa informasi. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya
ruang improvisasi terhadap penelitian ini sendiri.
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Tingkat kepuasan
Pemohon dan Termohon dalam PSI,
menjadi salah satu penentu bagaimana persepsi
publik atas keberadaan Komisi Informasi Aceh
di masa mendatang.

Semakin puas para pihak yang menempuh jalur PSI
maka akan semakin profesional kerja Komisioner dalam pandangan publik.
sebagai warga negara Indonesia.

BAB IV

ANALISIS DATA
DAN HASIL SURVEY
A. KILAS BALIK LAHIRNYA KOMISI INFORMASI ACEH
UU Nomor Tahun 2008 telah mengamanatkan pembentukan Informasi Publik di
pusat dan di daerah. Pembentukan tersebut sebagai bagian untuk menjalankan
UU KIP dan peraturan pelaksananya, termasuk menetapkan tujuan teknis
standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi. Beberapa provinsi menyambut
cepat membentuk lembaga perwakilan di daerahnya.
Raihal Fajri (2015) dalam buku “Insiatif Masyarakat Sipil Aceh: Berbagi Untuk
Perubahan” menjelaskan bahwa dua tahun UU tersebut berjalan, Provinsi Aceh
belum menerapkannya. Dasar itulah yang kemudian memacu semangat gerapa
sipil di Aceh untuk mengawal dan menginisiasi Komisi Informasi Aceh (KIA)
cepat terbentuk. “Selama ini masyarakat sipil, salah satunya Katahati Institute
sangat susah mengakses informasi dari pemerintah, karena masih ada kodekode dari pemerintah itu adalah rahasia Negara, sehingga tidak bisa diakses,”
jelas Direktur Eksekutif Katahati Institute tersebut.
Pada 2011, Katahati Institute bekerjasama dengan LOGICA2 yang disupport
AUSAID, dengan program “Bantuan Teknis Implementasi Keterbukaan Informasi
Publik Aceh”. Program ini dapat disebutkan sebagai upaya memastikan proses
pembentukan Komisi Informasi di Aceh berlangsung transparan dan partisipatif
sesuai dengan amanat UU KIP. Lewat program ini, Katahati membangun
jejaring dan bermitra dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lainnya di
Aceh, terutama fokus pada isu-isu keterbukaan informasi publik dan kebijakan
publik. Mereka kemudian mengawal terbentuknya lembaga. Saat itu, Dinas
Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh (Dishubkomintel)
sudah melakukan beberapa tahapan proses pembentukan KIA.
Raihal menyebutkan bahwa Tim Seleksi telah dibentuk. “Kita mencoba
mendiskusikan dengan dinas dan beberapa stakeholder di sini. Katahati
menjadi host inisiasi terbentuknya sebuah koalisi dari masyarakat sipil Aceh
untuk membidani lahirnya komisi ini”, kisah Raihal. Ada beberapa bentuk kerja
nyata yang dilakukan dalam kegiatan advokasi proses pembentukan KIA yang
transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kesadaran koalisi
sipil terhadap akses informasi. Langkah awal yang dilakukan oleh Katahati
adalah menggelar pertemuan dengan mitra kerja yang ada di Aceh.
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Mitra terdiri dari OMS, praktisi, akademisi, jurnalis/media. Pertemuan digelar
awal Mei 2011 yang diikuti oleh; Katahati Institute, GeRAK Aceh, KKTGA, AJMI,
ACSTF, WALHI Aceh, FJPI Aceh, Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) Aceh, Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, MPK Aceh, Aceh Institute, JIPA, Kontras
Aceh, Yayasan Anak Bangsa (YAB), SULOH, Solidaritas Perempuan(SP) Aceh,
RPUK, Balai Syura, Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), KOBAR-GB
Aceh, Gerakan Kita, PKBI, Tikar Pandan, Forkolapan, Yayasan Bungoeng Jeumpa,
LPPM Aceh, Pattiro Aceh, ADF dan Koalisi NGO-HAM.
Hasil pertemuan itu melahirkan Koalisi Keterbukaan Informasi Publik (KKIP)
Aceh. KKIP kemudian ikut mendampingi dan memantau Tim Seleksi dalam
proses penjaringan calon anggota KIA yang transparan dan partisipatif, juga
dilakukan secara terstruktur oleh OMS. Diskusi rutin digelar sebanyak 8
(delapan) kali selama program berjalan. Proses audiensi dengan Komisi A
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga dirancang. Bahan disiapkan seperti
menentukan materi pertemuan, menyiapkan draf fit and proper test, dan halhal lain yang dianggap penting. Komisi A DPRA bertanggungjawab menjaring
anggota KIA.
Pada 6 Juni 2011, tim KKIP Aceh melakukan pertemuan dengan Tim Seleksi
KIA. Pertemuan dimaksudkan untuk membangun relasi dan sharing informasi
tentang agenda KKIP Aceh dan agenda Tim Seleksi sehingga bisa saling
bersinergi dalam mendorong proses pembentukan KIA yang transparan,
partisipatif dan akuntabel. Pertemuan yang dilakukan di Seramoe Informasi
Aceh menghasilkan beberapa agenda kerja bersama antara lain; KKIP Aceh
akan memberikan hasil rekam jejak versi masyarakat sipil terhadap 30 calon
anggota KIA yang dinyatakan lulus tes tulis sehingga akan memudahkan kerjakerja tim seleksi dalam melakukan penilaian terhadap calon. “Selanjutnya pada
8 Juli 2011, KKIP Aceh melakukan hearing dan audiensi dengan Tim Fasilitasi di
Dishubkomintel”, jelas Raihal.
KKIP juga bertemu dengan Komisi A dengan salah satu agenda untuk
membahas mekanisme fit and propertest dan dan meminta komitmen untuk
pembentukan KIA dan kesiapan anggaran bagi lembaga yang akan dilahirkan
tersebut. Setelah melewati berbagai proses dengan keterlibatan banyak pihak,
legislatif, eksekutif, OMS, mahasiswa, akademisi dan masyarakat secara umum,
akhirnya Komisi Informasi Aceh atau disingkat KIA lahir. Hal ini sesuai dengan
Keputusan Gubernur Nomor 555/389/2012 tentang penetapan anggota Komisi
Informasi Aceh 2012 – 2016, tertanggal 26 Maret 2012. Pejabat Gubernur Aceh
saat itu adalah Tarmizi Karim. Komisioner KIA kemudian dilantik oleh Sektetaris
Daerah pada 19 Juni 2012, sejak saat itulah mereka resmi berkerja. Mereka
yang dilantik adalah Jehalim Bangun, Afrizal Tjoetra, Zainuddin, Liza Dayani dan
Muslem Daud.10
10
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Muslem Daud kemudian mengundurkan diri, selanjutnya H. Hamdan Nurdin, S.Sos dilantik menjadi
Komisioner sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW).
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Sedangkan pada periode kedua 2016-2020, para komisioner terdiri dari Afrizal
Tjoetra (Ketua), Yusran (Wakil Ketua), Hamdan Nurdin (Komisioner Bidang
Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi), Hj. Nurlaily Idrus (Komisioner Bidang
Kelembagaan), Tasmiati Emsa (Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa
Informasi). Kelimanya dinyatakan lulus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 15/DPRA/2016 tentang Penetapan Hasil
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Aceh Periode
2016-2020.
Salah satu hal yang menarik dalam komposisi komisioner di KIA adalah
keterwakilan perempuan didalamnya. Pada periode kedua ini, komisioner
perempuan sebanyak dua orang, lebih banyak dibandingkan periode pertama
yang hanya satu orang saja. Keterwakilan yang lebih banyak ini diharapkan
memberikan kontribusi dalam rangka memperkuat akses masyarakat terutama
perempuan dan kelompok rentan lainnya terhadap informasi publik di Aceh,
termasuk pada sektor sumber daya alam.

B. VISI-MISI, KELEMBAGAAN DAN ANGGARAN
Komisi Informasi Aceh memiliki visi yaitu “Terwujudnya Tata Pemerintahan
Aceh Yang Amanah Dan Transparan Melalui Penguatan Peran Komisi Informasi
Aceh Yang Efektif Dan Efisien Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik”. Dengan visi tersebut, Komisi ini menjalankan tiga misinya
sebagai berikut:
1.

2.
3.

Menjalankan norma, standar dan prosedur secara efektif dan efisien
sesuai UU KIP dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan
yang baik.
Mencerdaskan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan
informasi publik.
Mendorong badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik
yang mudah, murah dan cepat.

Dua Periode Komisioner
Tjoetra (2018) menjelaskan bahwa KIA dibentuk melalui pemilihan oleh
Panitia Seleksi dan proses uji kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Sedangkan pelantikan Komisioner KIA dilakukan oleh Gubernur Aceh dengan
masa kerja selama 4 tahun. Untuk periode pertama, pelantikan Komisioner KIA
dilaksanakan pada 19 Juni 2012, untuk masa kerja 2012-2016. Komisioner KIA
periode kedua dilantik pada 25 Oktober 2016, untuk masa kerja 2016-202011.
11

Lihat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/389/2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi
Aceh Periode 2012-2016 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 161/798/2016 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2016-2020.
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Tabel 6: Kelembagaan KIA dalam Dua Periode
KIA Periode 2012-2016
Dasar
Penetapan

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/389/2012 tentang Penetapan
Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2012-2016 dan Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 55518/361/2012 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar
Waktu Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2012-2016

Struktur
Komisioner

Afrijal Tjoetra, SPd. M.Si

Ketua

Jehalim Bangun, SH

Wakil Ketua

Liza Dayani

Bid. Kelembagaan

Zainuddin T, S.Ag. M.Si

Bid. Penyelesaian Sengketa Informasi

H.Hamdan Nurdin, S.Sos

Bid. Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi

KIA Periode 2017-2020
Dasar
Penetapan

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 161/798/2016 tentang Penetapan
Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2016-2020.

Struktur
Komisioner

Dr. Afrijal Tjoetra, SPd. M.Si

Ketua

Drs. Yusran, M.Si

Wakil Ketua

Dra. Hj.Nurlaily Idrus

Bid. Kelembagaan

Tasmiati Emsa,

Bid. Penyelesaian Sengketa Informasi

H.Hamdan Nurdin, S.Sos

Bid. Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi

Dalam Laporan Tahunan KIA (2016) disebutkan bahwa tahun 2016 adalah
masa persiapan untuk mengakhiri masa jabatan bagi Komisioner KIA periode
2012 -2016 tepatnya pada bulan Juni 2016. Karena proses penjaringan dan
penyaringan calon Komisioner KIA periode 2016 – 2020 masih berlangsung,
maka masa tugas Komisioner yang lama diperpanjang berdasarkan Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 555/565/2016 tanggal 17 Juni 2016/12 Ramadhan
1437.
Walaupun sudah berada di akhir masa tugas, namun Komisioner lama tetap
berupaya untuk memberikan pelayanan terhadap publik sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang diembannya menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan prioritas pada penyelesaian tugastugas dan kewenangan utamanya yaitu Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
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TUGAS, WEWENANG, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi Aceh memiliki tugas, wewenang
dan pertanggungjawaban, diantaranya meliputi:
Tugas :
1. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik, melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan
oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Wewenang:
4. Kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat
provinsi yang bersangkutan.
5. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
6. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait
untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi
Publik;
7. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak
yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
8. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi
nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Pertanggungjawaban
Komisi Informasi Provinsi Aceh bertanggung jawab kepada gubernur dan
menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Sumber:www.komisiinformasi.acehprov.go.id

Setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan yang dimulai pada bulan
Maret 2016, maka pada tanggal 25 Oktober 2016 anggota KIA periode 20162020 dilantik oleh Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah di Meuligoe Gubernur
Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 161/798/2016 tanggal
24 Oktober 2016/23 Muharram 1438 tentang Penetapan Anggota KIA Periode
2016 - 2020. Komposisi Komisioner KIA pada periode ke 2 ini adalah Afrizal
Tjoetra dan H. Hamdan Nurdin (petahana), Yusran, Hj. Nurlaily Idrus dan
Tasmiati Emsa.
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Dengan demikian maka beralihlah tongkat estafet pelaksanaan tugas dari
Komisioner KIA periode pertama masa bakti 2012- 2016 kepada Komisioner KIA
periode kedua masa bakti 2016 - 2020. Terpilihnya kembali Afrizal Tjoetra dan
H. Hamdan Nurdin yang merupakan petahana serta Yusran yang sebelumnya
merupakan Panitera Pengganti di Sekretariat sementara KIA menjadi jembatan
untuk menjamin keberlanjutan tugas-tugas Komisioner yang baru.

Sekretariat dan Perangkat Pendukung
Jalannya kinerja Komisioner KIA juga sangat ditentukan oleh keberadaan
“Sekretariat”. Sekretariat KIA saat ini berada di bawah seorang Kepala
Sekretariat yang dibantu oleh satu Subbag Tata Usaha, Seksi PSI dan Seksi ESA.
Dalam struktur ini jelas bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) secara
khusus ada Seksi-nya sehingga diharapkan kerja utama Komisioner ini dapat
dijalankan dengan optimal.
Gambar 3: Struktur Sekretariat KIA

Sumber: www.komisiinformasi.acehprov.go.id

Meskipun KIA sudah ada sejak Juni 2012, tetapi hingga tahun 2016, belum
memiliki Sekretariat yang representatif, meskipun usulan dan permohonan
untuk itu telah berulang kali diajukan kepada Pemerintah Aceh. Untuk
menjalankan operasional Sekretariat KIA, Pemerintah Aceh melalui Keputusan
Gubernur Aceh Nomor Peg. 800/016/2013 tanggal 2 Juli 2013 M/23 Sya’ban
1434 H telah menunjuk Kepala Sekretariat merangkap sebagai Panitera yang
secara ex officio dijabat oleh Kepala Bidang Manajemen Database, Pelayanan
Media dan Informasi, Dishubkomintel Aceh. Untuk mendukung operasional
KIA, Sekretariat KIA hanya memiliki 7 (tujuh) orang staf yang meliputi 1 (satu)
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orang Kepala Sekretariat (PNS, 1 (satu) orang Tenaga Penghubung (PNS) dan 5
(lima) orang Tenaga Kontrak 12. Karena itu, menjadi capaian cukup penting bila
saat ini KIA sudah memiliki Sekretariat yang lebih representatif sebagaimana
disajikan pada gambar 3 di atas.

KIA juga Punya PPID
Sebagai Badan Publik, KIA juga dituntut oleh UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Inforamsi Publik untuk membentuk/menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan ketentuan tersebut,
dalam Laporan Tahunan KIA 2016 disebutkan bhawa meskipun Sekretariat KIA
memiliki staf Sekretariat yang sangat minim sekali yaitu hanya 6 (enam) orang
saja, namun KIA telah mencoba membentuk PPID (meskipun sederhana).
Sejak terbentuknya PPID KIA telah banyak menerima permohonan informasi
baik yang berasal dari perorangan, kelompok orang maupun badan hukum,
dari dalam maupun luar daerah. Seluruh permohonan informasi telah bisa
diberikan/direspons oleh PPID KIA sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan,
sehingga tidak menyebabkan munculnya sengketa Informasi Publik dengan KIA
sebagai Termohon.

Anggaran KIA
Kegiatan KIA setiap tahunnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Aceh (APBA). Anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi, Informasi dan Telematika. Anggaran KI Pusat periode 2009-2013
setiap tahunnya sebagaimana digambarkan dalam gambar 4 di bawah ini.
Gambar 4: Trend Alokasi Anggaran KIA Tahun 2013-2018

Sumber: Komisi Informasi Aceh (diolah)

Gambar 4 di atas menunjukkan trend alokasi anggaran bersumber dari APBA
untuk KIA sejak tahun 2013 s.d 2019. Artinya, lembaga ini selama 7 tahun sudah
12

Laporan Perkembangan Kinerja Komisi Informasi Aceh Tahun 2016. Komisi
Informasi Aceh.
57

Analisis Data dan Hasil Survey

mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp 9.945.050.000, atau rata-rata
sebesar Rp 1,4 milyar per tahun13. Dengan alokasi tersebut, KIA dihadapkan
pada banyak hambatan dan tantangan untuk mengoptimalkan kinerjanya
termasuk bagaimana mendekatkan layanan PSI di lokasi terjadinya sengketa
para pihak di daerah, bukan di ibukota provinsi (Banda Aceh).
Secara umum, anggaran KIA ini digunakan dalam tiga komponen besar,
yaitu: layanan dukungan teknis administrasi dan tata kelola KIA, penanganan
sengketa informasi publik, dan pengembangan kapasitas KIA, badan publik,
dan masyarakat.

C. TREND PERMOHONAN PSI PADA KIA
Sejak terbentuknya Komisi Informasi Aceh, cukup banyak permohonan
penyelesaian sengketa informasi yang ditangani. Informasi yang masuk ketahap
penyelesaian informasi ini pun beragam. Mulai informasi yang sifatnya umum
(seperti Renstra, Renja, DPA, dll) hingga kepada informasi yang khusus (Daftar
penerima bantuan hibah, Bansos, Laporan Keuangan Partai Politik, Data
terkait pengelolaan Sumber Daya Alam, dll). Dari tahun 2014 ke tahun 2017,
jumlahnya fluktuatif namun cenderung meningkat. Di tahun 2018 permohonan
penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Aceh (KIA)
kembali menurun. Ada pun permohonan PSI yang masuk ke Komisi Informasi
Aceh (KIA) dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.
Gambar 5: Permohonan PSI oleh KIA Sepanjang Tahun 2014-2018

Sumber Data: KIA per Juni 2018 (diolah)

Merujuk pada gambar 5 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017
terjadi lonjakan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk
13
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Untuk tahun anggaran 2017, KIA telah mengajukan anggaran kegiatan dengan nilai keseluruhan sebesar
Rp. 4.801.000.000. Usulan anggaran tersebut memang terlihat mengalami peningkatan yang sangat
signifikan, apabila dibandingkan dengan ketersediaan anggaran pada tahun 2016. Hal ini disebabkan
banyak sekali usulan-usulan terkait program dan pembiayaan yang tidak tertampung pada tahun 2016,
diusulkan kembali pada rencana anggaran sesuai dengan perkembangan situasi di tahun 2017. (Laporan
Tahunan KIA 2016).
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ke KIA. Dari permohonan yang masuk tersebut hampir semuanya diputuskan
informasi terbuka oleh KIA. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masih
banyak Badan Publik yang belum memahami ketentuan perundang-undangan
terkait keterbukaan informasi publik. Dari jumlah permohonan PSI tersebut,
diselesaikan sepenuhnya oleh KIA. Sengketa informasi yang ditangani oleh KIA
tersebut ada yang selesai di tahapan mediasi dan yang lainnya baru selesai
hingga ke tahap ajudikasi. Jalur PSI yang di tangani oleh KIA sejak 2014 hingga
tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini.

Gambar 6: Perbandingan Mediasi dan Ajudikasi

Sumber : KIA per Juni 2018 (diolah)

Artinya, jumlah PSI yang selesai dengan menggunakan jalur mediasi jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan jalur ajudikasi. Dari total
PSI tersebut (222 PSI), sebesar 64,5% para pihak bersepakat menyelesaikan
sengketa informasi secara damai melalui mediasi, sedangkan sisanya sebesar
17,5% justru selesai dengan jalur ajudikasi. Tentu bisa saja hal ini menandakan
capaian yang baik bagi KIA dalam menangani perkara, tetapi tingginya PSI yang
selesai hingga tahapan mediasi saja, juga menandakan adanya sikap kooperatif
(saling menghargai, bekerjasama) baik Pemohon dan Termohon dengan
bantuan Mediator.
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D. ANALISIS TINGKAT KEPUASAN
Survey dimulai dengan proses pengolahan dan rekap data Penyelesaian
Sengketa Informasi (PSI) berdasarkan dokumen laporan di Komisi Informasi
Aceh (KIA). Tim Peneliti mencatat seluruh kasus, pemohon dan termohon
untuk menemukan sasaran responden. Selanjutnya, responden yang disiapkan
sedapat mungkin dicari kontaknya, sebagian termuat di dalam laporan PSI dan
sebagai lagi dicari oleh tim peneliti.
Responden yang tersebar di seluruh Aceh, selanjutnya diwawancara sesuai
kuisioner dengan dua metode; wawancara tatap muka dan wawancara melalui
sambungan telepon. Tidak semua responden direncanakan pada awalnya
seperti berhasil diwawancara, karena beberapa sebab; menolak memberikan
keterangan, nomor kontak responden tidak aktif lagi dan tidak ditemukan
lagi kontak responden kendati telah dicari tim peneliti. Hasilnya untuk survey
kepuasan atas sengketa informasi, tim peneliti berhasil mengumpulkan
keterangan 57 responden pemohon dan 31 responden termohon. Kuisioner
kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan nilai.
Ada delapan variabel dalam kuisioner guna mengukur kepuasan responden
setelah mengikuti PSI, meliputi; (1) Persyaratan, (2) Sistem mekanisme dan
prosedur, (3) Waktu pelayanan, (4) Produk spesifikasi jenis pelayanan, (5)
Kompetensi pelaksana, (6) Perilaku pelaksana, (7) Pengelolaan saran/keluhan
dan pengaduan, (8) Sarana dan prasarana. Variabel tersebut diturunkan dalam
sejumlah pertanyaan secara spesifik, menghasilkan sebanyak 36 pertanyaan
total untuk pemohon dan 32 pertanyaan untuk termohon14. Waktu rata-rata
yang diperlukan tim peneliti untuk melakukan wawancara kepada responden
sekitar 15 – 20 menit.

Jenis Kelamin Responden
Responden pemohon terdiri dari 38 laki-laki dan 19 perempuan. Sementara
untuk termohon terdiri dari 26 laki-laki dan 5 perempuan
Gambar 7: Jenis Kelamin Responden

14
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Lihat formulir kuisioner untuk Pemohon dan Termohon sebagai terlampir dalam laporan ini.
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		Rendahnya responden perempuan pada kategori Termohon dikarenakan
sedikitnya perempuan yang ditugaskan oleh lembaganya baik dari SKPA/
SKPK maupun Partai Politik untuk mengikuti yang terlibat dalam pengelolaan
informasi (bagian dari PPID) sehingga otomatis mempengaruhi jumlah
perempuan yang mengikuti persidangan di KIA. Sejatinya, perempuan juga
diberikan peluang yang sama untuk menjadi bagian pada kelembagaan PPID di
setiap Badan Publik termasuk pada SKPA dan Partai Politik.

Tingkat Pendidikan Responden
Responden Pemohon dan Termohon umumnya didominasi latar pendidikan
sarjana (S1). Tercatat sebanyak 34 pemohon berpendidikan sarjana
sementara untuk termohon sebanyak 17 orang. Hanya 2 orang pemohon yang
berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 5 orang lainnya berpendidikan pascaSarjana (S2). Di tingkat termohon, tidak ada responden berpendidikan SD, SMP
dan SMA.
Gambar 8: Jenjang Pendidikan Responden

Pekerjaan Responden
Responden pemohon berasal dari latar belakang pekerjaan, didominasi oleh
aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 20 orang, paling sedikit
atau hanya 1 orang adalah mereka yang berprofesi sebagai advokat (pengacara),
Dosen dan Guru. Tidak ada Politisi yang menjadi pemohon. Sementara untuk
termohon, umumnya adalah adalah PNS atau sebanyak 23 orang. Selebihnya
adalah Politisi (5 orang), Pensiunan PNS (2 orang) dan Advokat (1 orang).
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Gambar 9: Pekerjaan Responden

Pengalaman Mengikuti PSI
Pemohon umumnya baru satu kali mengikuti Penyelesaian Sengketa Informasi
atau sebanyak 39 orang, selebihnya telah lebih dari satu kali terlibat dalam
sengketa. Sementara responden Termohon hampir berimbang jumlahnya.
Gambar 10: Responden Mengikuti PSI

Pemetaan responden di atas menjadi penting. Pertama, bahwa responden
adalah personal yang pernah mengikuti PSI. Kedua, datanya akan lebih dalam
dan relatif teruji jika yang pernah mengikuti sekali PSI dengan yang sudah
mengikuti lebih dari satu kali. Keduanya diharapkan dapat memberikan jawaban
yang rasional, bukan asumsi, karena punya pengalaman empirik mengikuti
persidangan di Komisi Informasi Aceh.

Pilihan Jawaban Pemohon
Kuisioner untuk pemohon mempunyai 36 pertanyaan meliputi 8 variabel yang
dijawab dengan empat kategori jawaban menggunakan skala Likert, dengan
skor 1 sampai dengan 4. Skor yang mendapat frekwensi paling tinggi adalah Baik
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atau sejenisnya (3), yang djawab sebanyak 1.263 kali oleh responden pemohon.
Sementara frekwensi paling rendah adalah Tidak Baik atau sejenisnya (1), yang
dijawab sebanyak 39 kali.
Gambar 11: Pilihan Jawaban Pemohon

Tidak semua responden menjawab keseluruhan atau 36 pertanyaan. Sebagian
mengakui tidak mengetahui kondisi dari beberapa pertanyaan di kuisioner.
Misalnya, pertanyaan (8c) Bagaimana fasilitas toilet yang disediakan? Sebagian
responden mengosongkan jawaban tersebut karena mengaku belum pernah
ke toilet di tempat PSI digelar. Sedangkan jawaban yang dikosongkan dinilai
sebagai jawaban tidak bernilai dan tidak memengaruhi penilaian keseluruhan
untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon.

Sekali Lagi: Memaknai Kepuasan
Kepuasan dinilai sebagai sesuatu yang memiliki standar relatif, artinya saling
berbeda bagi setiap orang atau kelompok. Kepuasan Pemohon dan Termohon
sebagaimana banyak didiskusikan dalam seminar hasil penelitian ini tentu
berbeda. “Apakah memang benar orang yang sudah digugat (Termohon)
tersebut, dihadirkan dalam PSI di KIA, benar-benar merasakan kepuasan? Atau
pertanyaan dengan nada yang berbeda misalnya, “apakah Termohon tersebut
merasakan kepuasan dalam mengikuti PSI sedangkan pihaknya dalam posisi
yang digugat? Kedua pertanyaan senada di atas tentu butuh kajian lebih
mendalam untuk menemukan jawaban yang konkrit sekali.
Nah, di sinilah kemudian tim penelitian ini menegaskan kembali dalam setiap
proses wawancara dengan responden (baik Pemohon maupun Termohon)
bahwa yang ingin dikaji di sini (berupaya semurni mungkin) tentang “kondisi
penyelenggaraan PSI oleh KIA”. Sedapat mungkin mengajak responden untuk
tidak terjebak pada kemungkinannya adanya konflik (Pemohon sebagai
Penggugat, dan Termohon sebagai Tergugat) tetapi lebih fokus melihat siatusi
jalannya persidangan yang dijalankan oleh Komisioner KIA dalam setiap
tahapan PSI yang berlangsung.
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Tingkat Kepuasaan Pemohon
Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata kepuasan responden pemohon
adalah 3,08 atau berada di angka Baik. Variabel paling tinggi adalah Variabel (6)
Perilaku Pelaksana dengan nilai 3.28. Sementara paling rendah adalah Variabel
(7) Pengelolaan Saran, Keluhan dan Pengaduan dengan nilai 2.37 berada di
kategori kurang baik. Rendahnya nilai Variabel (7) berkaitan erat dengan
rendahnya sosialisasi terkait pengelolaan saran, keluhan dan pengaduan yang
didapat responden saat berlangsungnya PSI. Sedangkan Variabel (8) Sarana dan
Prasarana juga bernilai rendah (2.68) atau di bawah nilai rata-rata. Sebagian
besar responden memberikan jawaban kurang baik pada poin pertanyaan (8g)
Apakah fasilitas yang tersedia sudah ramah dan nyaman bagi ibu hamil, lansia
dan penyandang disabilitas?
Gambar 12: Tingkat Kepuasan Pemohon

Pilihan Jawaban Termohon
Kuisioner untuk termohon mempunyai 32 pertanyaan meliputi 8 variabel yang
dijawab dengan empat kategori jawaban menggunakan skala Likert, dengan
skor 1 sampai dengan 4. Skor yang mendapat frekwensi paling tinggi adalah Baik
atau sejenisnya (3), yang djawab sebanyak 638 kali oleh responden termohon.
Sementara frekwensi paling rendah adalah Tidak Baik atau sejenisnya (1), yang
dijawab sebanyak 6 kali 15.

15
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Sama seperti pemohon, tidak semua termohon menjawab lengkap pertanyaan kuisioner. Sebagian kecil
mengosongkan beberapa jawaban, karena tidak mengetahui kondisinya.
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Gambar 13: Pilihan Jawaban Termohon

Tingkat Kepuasan Termohon
Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata kepuasan responden termohon
adalah 3,11 atau berada di angka Baik. Perbandingan antar variabel tidak jauh
berbeda. Paling tinggi adalah Variabel (6) Perilaku Pelaksana dengan nilai 3.32.
Sementara paling rendah adalah Variabel (7) Pengelolaan Saran, Keluhan dan
Pengaduan dengan nilai 2.64 berada di kategori Kurang Baik.
Gambar 14: Tingkat Kepuasan Termohon

Sama seperti kepuasan pemohon, penilaian termohon untuk Variabel (8)
Sarana dan Prasarana juga bernilai rendah (2.70) atau di bawah nilai ratarata. Sebagian besar responden memberikan jawaban kurang baik pada poin
pertanyaan (8g) Apakah fasilitas yang tersedia sudah ramah dan nyaman bagi
ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas?
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Tingkat Kepuasan Laki-laki dan Perempuan
Bagaimana jika dilihat tingkat kepuasan dengan sudut beda jenis kelamin;
perempuan dan laki-laki? Secara umum, perempuan memberikan penilaian
kepuasan PSI lebih rendah dibandingkan laki-laki pada semua variabel.
Gambar 15: Perbandingan Tingkat Kepuasan Pemohon Laki-Laki dan Responden Perempuan

Variabel yang mendapat penilaian paling tinggi adalah Variabel (6) Perilaku
Pelaksana. Pemohon Laki-laki memberikan penilaian 3,32 sementara Pemohon
Perempuan memberikan penilaian 3,20. Nilai paling rendah diberikan untuk
Variabel (7) Pengelolaan Saran, Keluhan dan Pengaduan, Pemohon Laki-laki
memberikan nilai 2,60 dan Pemohon Perempuan memberikan nilai 1,76 atau
Tidak Baik.
Perbedaan nilai kepuasan pemohon laki-laki dan perempuan sejalan dengan
sebuah studi yang disampaikan oleh Marilyn Boltz dan kawan-kawan
lewat “Journal of Language and Social Psychology”. Mereka menemukan
perempuan sedikit lebih jujur dibandingkan laki-laki dalam berbicara maupun
menyampaikan pendapat atas sesuatu. Tentu ini masih debateble, tetapi
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Tingkat Kepuasan Sektor SDA
Penelitian ini memotret secara khusus Responden Pemohon dari sektor Sumber
Daya Alam (SDA). Dari keseluruhan responden, terdapat 27 orang pernah
mengikuti PSI sektor SDA. Mereka terdiri dari Laki-laki sebanyak 13 orang dan
Perempuan sebanyak 14 orang. Dari 27 orang Pemohon sektor SDA, sebanyak
5 di antaranya mengikuti PSI lebih dari satu kali.

Gambar 16: Kepuasan Pemohon Sektor SDA

Nilai kepuasan tertinggi diberikan untuk variabel (6) yaitu terkait dengan
perilaku pelaksana dengan nilai rata-rata 3,22. Sementara variabel paling
rendah adalah variabel (7) yang terkait dengan aspek pengelolaan saran,
keluhan dan pengaduan dengan nilainya hanya mencapai 2,13.
Menariknya adalah tingkat kepuasan Pemohon secara khusus pada sektor SDA
ini ternyata lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasan Pemohon
(3,08), bahkan lebih rendah lagi dibandingkan kepuasan Termohon (3,11)
secara umum yang mengikuti PSI di KIA.

Variabel Tinggi Vs Rendah
Semua responden memberikan nilai-rata paling tinggi untuk Variabel (6)
Perilaku Pelaksana dengan nilai rata-rata 3,28. Ini menandakan perilaku
pelaksana di Komisi Informasi Aceh (KIA) sudah baik untuk dalam menjalankan
PSI. Sedangkan Variabel paling rendah adalah Variabel (7) Pengelolaan Saran,
Keluhan dan Pengaduan, dengan nilai 2,37 atau kurang baik. Ini memberikan
catatan kurang baiknya pengelolaan saran dan keluhan setelah PSI berlangsung.
Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi yang diberikan kepada
Pemohon dalam PSI, terkait variabel tersebut.
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Untuk Variabel (8) Sarana dan Prasarana, Pemohon juga memberikan nilai
rendah, 2,68 atau tidak baik. Hal ini dipengaruhi fasilitas di KIA yang belum
memadai dari berbagai poin penilaian, seperti ketersediaan lahan parkir, toilet,
kebersihan dan kenyamanan, ramah bagi perempuan dan ramah bagi ibu
menyusui, lansia dan penyandang disabilitas. Perlu peningkatan sarana dan
prasarana lebih baik ke depan.

Gambar 17: Perbandingan Kepuasan Pemohon

Saran-Saran Responden
Dalam proses wawancara, enumerator tetap menanyakan apa saja saran yang
bisa dikemukan oleh responden agar kinerja KIA dalam PSI semakin baik di masa
mendatang. Tidak seluruh responden memberikan saran, hanya sebagiannya
yang berkenan memberikan tanggapan. Hanya beberapa saran yang relevan
yang disajikan karena sejumlah saran yang dikemukakan memiliki kesamaan
sehingga tidak diuraikan dalam laporan ini. Saran-saran dimaksud sebagai
berikut:
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1.

KIA harus mendorong adanya sosialisasi ke seluruh stakeholder dan
lapisan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Perlu ada upaya
untuk memperluas area sosialisasi terutama UU Keterbukaan Informasi
Publik hingga ke level gampong di Aceh.

2.

Kehadiran Pemohon dan Termohon dalam PSI harus tepat waktu, sidang
harus terjadwal dengan baik. Molornya waktu tanpa ada kejelasan
memberikan image tidak baik pada profesionalitas Komisioner KIA.
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3.

Komisioner KIA agar lebih mengedepankan filosofis UU Keterbukaan
Informasi Publik. Tentang pelayanan mudah, murah dan cepat agar
semangat UU terssampaikan dengan baik. Artinya, masyarakat bukan
hanya perlu informasi tetapi hal tidak boleh dilupakan adalah informasi
tersebut harus tersedia dengan mudah, murah dan cepat.

4.

Pelayanan KIA dalam PSI harus lebih baik ke depan, perlu dilakukan
pembenahan sehingga makin memberikan kepuasan baik kepada
Pemohon maupun Termohon.

5.

KIA harus lebih responsif dan transparan ke depan. Website KIA misalnya,
harus dimuat informasi siapa saja yang telah menguji akses karena
rendahnya pemahaman masyarakat secara umum terkait PSI. Mesti
dipublikasikan jadwal-jadwal sidang PSI secara reguler.

6.

Komisioner KIA diharapkan agar tidak terkesan menggiring Pemohon
untuk menyelesaikan sengketa secepat mungkin dan segera masuk dalam
proses Mediasi. Oleh karena itu, perlu lebih bersabar mengikuti proses
jalannya sidang pemeriksaaan awal, tanpa harus berburu-buru apalagi
terkesan berpihak ke salah satu Termohon.

E. DAMPAK SENGKETA INFORMASI
Survey ini dilakukan untuk menguji sejauh mana Penyelesaian Sengketa
Informasi (PSI) berpengaruh terhadap Badan Publik, khususnya di lingkungan
Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan
Partai Politik. Terdapat lima SKPA sektor SDA yang disurvey, yaitu; (1) Bappeda,
(2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (3) Dinas Energi Sumber Daya
Mineral, (4) Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan (5) Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sementara untuk Partai Politik adalah; Partai
Golkar, Partai Demokrat dan Partai Aceh.
Wawancara dilakukan secara mendalam dengan PPID Badan Publik yang
dimaksud, untuk mengkaji lebih jauh pengaruh sengketa informasi yang
pernah dihadapi mereka. Selain itu juga memetakan kendala dan strategi yang
dilakukan Badan Publik untuk keterbukaan informasi publik yang lebih baik ke
depan.

1.

Badan Publik SKPA Sektor SDA
Badan Publik sektor SDA yang disurvey telah mengikuti PSI lebih dari satu
kali, termasuk ketika beberapa Badan Publik belum digabung menjadi
satu sejak Januari 2017 lalu. Beberapa temuan di Badan Publik dijelaskan
secara rinci sebagai berikut;
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Alasan terjadinya sengketa dan mengapa sengketa berulang?
 Bappeda Aceh
Terjadinya sengketa PSI melibatkan Bappeda diakui oleh PPIDnya karena ada permintaan data dari pemohon, tidak diberikan.
Alasannya data yang diminta, pada saat itu masih termasuk kategori
yang dikecualikan sesuai pemahaman pengelola PPID Bappeda dan
pihak Bappeda belum mengantongi data tersebut pada saat diminta
Pemohon.
Berulangnya sengketa dikarenakan ada pemohon lainnya yang
meminta data yang dinilai sebagai informasi yang dikecualikan. Belum
ada pemahaman yang sama tentang data yang dikecualikan dan tidak
dikecualikan, misalnya di pihak Pemohon, data diminta dinilai tidak
dikecualikan, tetapi di pihak Bappeda menganggap ini dikecualikan.
Mediasi selanjutnya dilakukan oleh KIA, tetapi ada pihak yang tidak
hadir sehingga dilanjutkan ke sidang PSI. Menurut Bappeda, data yang
diminta belum ada pada mereka. Selanjutnya Bappeda berkomitmen
untuk memberikan data setelah mereka mengantonginya, data
tersebut kemudian terpublikasikan melalui media website.

 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mendapat banyak
sengketa pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Menurut informasi
dari PPID DLHK, mereka selalu memberikan kalau informasi yang
diminta tersedia. Sengketa terjadi dikarenakan persepsi Pemohon
yang menganggap mereka menyimpan informasi yang mereka minta,
padahal belum tentu tersedia/tersimpan di Badan Publik tersebut.
Informasi dimaksud umumnya terkait informasi tentang Amdal untuk
beberapa perusahaan di Aceh. Pihaknya ikut menyarankan agar
pemohon meminta ke komisi Amdal di daerah-daerah, karena tidak
ada kewajiban bagi Komisi Amdal di daerah untuk memberikan buku
atau dokumen Amdal kepada DLHK.
Pada tahun 2015, PPID DLHK mengakui tidak memberikan dokumen
penting yang diminta walaupun tersedia, misalnya dokumen DPA
dan DIPA. Hal ini dilakukan karena ketidak-pahaman mereka terkait
dokumen yang dikecualikan dan tidak. Setelah sengketa pertama,
PPID DLHK memahami jenis informasi dan menjalankannya sesuai
aturan, semua dokumen yang tersedia kemudian mudah diakses oleh
Pemohon.
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Berulangnya sengketa disebabkan banyaknya pemohon meminta
data tidak tersedia di PPID DLHK. Umumnya sengketa berakhir lewat
mediasi oleh KIA dan tidak sampai berulang dalam satu kasus. Hanya
dua kasus kemudian yang berakhir di persidangan PSI.

 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh
PPID Dinas Energi Daya Mineral mengatakan sengketa informasi di
lembaganya dipicu oleh Pemohon yang meminta data kurang rinci,
misalnya dokumen perusahaan yang sangat tebal dan dokumen
Amdal juga sangat tebal. Sebenarnya Pemohon harus rinci dalam
memohon informasi, seperti; hasil analisa air atau bagian tertentu
lainnya yang diperlukan. Semua data sebenarnya terbuka dan akan
diberikan, hanya saja jangan membingungkan kami (data yang
diminta bersifat sangat umum atau global).
Pemicu lainnya adalah permintaan data yang dikecualikan oleh
Pemerintah Aceh (Pergub), serta ada bagian tertentu yang harus
dimintakan izin kepada perusahaan secara prosedur. Hal ini
dikarenakan ada dokumen tertentu yang tidak harus dipublish karena
dapat mengganggu kenyamanan berinvestasi seseorang/perusahaan.
Munculnya beberapa sengketa dan terulangnya sidang, lebih kepada
Pemohon data tidak mengerti dan setelah dijelaskan juga tidak
mengerti sehingga harus sidang lagi. Misalnya, Pemohon mendengar
ada studi kelayakan, tapi sisi kelayakan yang mana? Pemohon tidak
tahu.
Harapannya, ketika Pemohon meminta data, sebaiknya dirincikan
data apa yang dibutuhkan dan tujuannya. Dinas ESDM mengaku
terbuka, pemohon dapat datang dan dilayani dengan melihat data
seharian di kantor seperti untuk tujuan penelitian dan kampus.
Banyak mahasiswa Unsyiah yang dibimbing skripsinya maupun kerja
praktek oleh pejabat di Badan Publik tersebut.

 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sejak penggabungan dua dinas, pertanian dan perkebunan, Badan
Publik tersebut belum pernah bersengketa informasi. Sebelumnya,
hanya Dinas Perkebunan yang pernah bersengketa sebanyak dua kali
dalam kasus yang berbeda.
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Menurut PPID Distanbun, sengketa dipicu oleh adanya
kesalahpahaman memahami undang-undang. Informasi yang diminta
Pemohon termasuk dikecualikan dalam Undang Undang tentang
Perkebunan. Kemudian juga ketidakpahaman lembaga terhadap
Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan kurang bagus
koordinasi antar lembaga.
 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)
DPMPTSP pernah dua kali disengketakan ke KIA dalam kurun 2017.
Pertama, bersengketa dengan MaTA karena Pemohon keberatan
terhadap Termohon yang dinilai tidak menanggapi surat permohonan
informasi. Padahal Termohon telah membalas surat melalui email
dengan Surat Nomor 001/DI/II/2017 tentang keterangan mengenai
permintaan informasi. Hasil sengketa, Termohon atau DPMPTSP
telah memberikan data diminta (izin usaha perkebunan) sesuai
penguasaan data yang dimiliki.
Selanjutnya terkait data dan informasi yang tidak berada dalam
penguasaan Termohon, seperti Amdal serta beberapa kelengkapan
perizinan lingkungan lainnya, maka data dan informasi tersebut
diarahkan untuk dilakukan permintaan data serta koordinasi kepada
instansi teknis terkait. Kedua, DPMPTSP pernah disengketakan kembali
pada Agustus 2017 oleh Pemohon bernama ‘J’. Sengketa terjadi
karena Pemohon keberatan dengan data dan informasi yang telah
diberikan melalui Surat Nomor 012/DI/II/2017 tentang keterangan
mengenai permintaan informasi. Khusus bagi data informasi terkait
dengan privasi pelaku usaha, maka tidak diberikan sesuai Keputusan
Gubernur Aceh 065/962/2018 tentang penetapan informasi publik
yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Aceh.
Merujuk pada penjelasan di atas, terjadinya sengketa dan sengketa
itu pun kembali berulang bisa dipicu oleh beberapa faktor. Pertama,
faktor pengetahuan, kesadaran dan komitmen Badan Publik terhadap
keterbukaan informasi dan mengapa mesti terbuka sebagai Badan Publik.
Kedua, faktor kejelasan dari sisi pemohon informasi, dimana ada kondisi
Pemohon dinilai tidak cukup jelas apa sebenarnya yang dimintakan,
termasuk permohonan yang dianggap terlalu meluas (global). Ketiga,
faktor persepsi yang berbeda antara pemohon dengan Badan Publik. Sudut
pandang yang berbeda “terbuka tidaknya” sebuah informasi menjadi
faktor kunci yang kemudian menjadi penyebab terjadi sengketa.
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Dengan tiga situasi di atas maka menjadi penting
“pengetahuan yang utuh” tentang UU Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan pelaksananya bagi
setiap Badan Publik. Tanpa pengetahuan yang cukup
maka sengketa informasi akan terus terjadi, di samping
tentu membangun iklim yang harmonis antara Pemohon
Informasi dengan setiap Termohon pada Badan Publik.
Iklim yang harmonis tersebut dimaksudkan bahwa perlunya
membangun rasa saling percaya, bukan malah menuduh
(pemohon informasi misalnya sebagai antek-antek asing,
atau penghambat kerja Badan Publik dalam menjalankan
tugasnya). Setiap warga negara, baik secara individu
maupun kelompok, baik laki-laki maupun perempuan
harus dihormati haknya untuk mengakses informasi publik.
Sebaliknya, setiap pemohon informasi pun diharapkan
mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak ada pihak
yang merasa dirugikan. Negara sudah mengatur dengan
jelas bagaimana Pemohon dan Termohon bersikap dalam
UU Keterbukaan Informasi Publik dan sejumlah aturan
pelaksananya, bukan?

Kendala Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik
Badan Publik mempunyai sejumlah kendala dalam mengelola informasi
publik. Salah satu masalah pada awalnya adalah rendahnya pemahaman
terkait UU Keterbukaan Informasi Publik di kalangan staf dan pejabat.
Sejumlah responden dengan terbuka mengatakan bahwa “kami belum
tahu ternyata sudah ada UU yang secara khusus mengatur soal ini” atau
“kami baru tahu ternyata dokumen ini jelas sebagai informasi terbuka
kepada publik’. Pemahaman yang awalnya sangat tertutup, berubah
setelah mengikuti PSI di KIA, paling tidak sudah jelas mengetahui jika saat
ini Indonesia sudah memiliki UU yang secara tegas mengatur informasi
yang mana yang dikecualikan dan mana saja informasi yang terbuka
kepada publik.
Selain kendala terkait pengetahuan, tim peneliti juga menemukan
beberapa kendala lainnya sebagai berikut:
 Bappeda Aceh
PPID Bappeda mengakui adanya kendala pada kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM). “Para staf di sini tidak terlalu fokus pada sektor
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Informasi Publik” sebut responden. Awalnya, sektor ini kurang menarik
untuk ditangani dan kurangnya dukungan. Kendati mempunyai
PPID, tidak serius ditangani karena dinilai tidak ada masyarakat yang
menanyakan informasi, seperti dokumen perencanaan dan lainnya.
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
Kendala yang muncul di PPID DLHK adalah pemahaman yang kurang
tentang UU KIP. “Karena itu kami terus membangun koordinasi
dengan PPID Utama dan Biro Hukum Pemerintah Aceh jika ada
hal yang membingungkan dengan permohonan informasi’ jelas
responden. Selain itu, di PPID DLHK tidak ada spesialisasi petugas yang
ditempatkan karena belum ada satu pun sarjana komunikasi di DLHK.
Sarana dan prasarana pelayanan sudah ada tapi masih terkendala
anggaran, seperti penempatan piket dan biaya lainnya.
 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh
PPID Dinas ESDM mengaui tidak ada kendala dalam menjalankan
keterbukaan informasi publik. “Tidak ada kendala secara khusus,
hanya saja kami kadang binggung terkait dokumen yang diminta,
tidak detil dan bagian apa yang diminta” jelas responden.
 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
Repsonden mengaku bahwa awalnya persoalan koordinasi yang
kurang menjadi kendala di dinas ini. “Setelah adanya pemahaman
tentang UU KIP, dinas telah mempunyai PPID dan menjadi bagian
dari pekerjaan” jelasnya. Menurutnya, persoalan lainnya adalah
penggabungan dua dinas, sebagian dokumen masih perlu dibenahi
dan ditata ulang karena tertinggal.
 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)
Kendala yang dihadapi terkait kelembagaan kerena penggabungan
dua SKPA sebelumnya menjadi satu, sehingga kantor DPMPTSP
masih berkedudukan di dua tempat terpisah. “Urusan administrasi
kesekretariatan dan urusun penanaman modal Non-PTSP masih
ditangani pada kantor di Peunayong, sementara penanganan
penyelenggaraan PTSP bertempat di kantor Gubernur Aceh” jelas
responden.
Oleh karena itu, disebutkan bahwa dalam urusan integrasi data,
lokasi informasi, waktu proses masih dirasakan adanya hambatan
disebabkan personel PPID DPMPTSP masih terpisah pada dua kantor
tersebut. “Tidak ada kendala berarti lainnya terkait SDM, tatalaksana
dan prosedur serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan
informasi publik” sebutnya.
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Dengan demikian, merujuk pada responden dari sejumlah SKPA di
atas menunjukkan bahwa tidak ada kendala yang signifikan dalam
menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kendalanya masih
seputar pada pengetahuan dan aspek teknis seperti ketersediaan
SDM, sarana pendukung dan koordinasi. Masalahnya kemudian
adalah sampai kapan hal begini harus terjadi pada SKPA di Pemerintah
Aceh? UU KIP sudah berlaku sejak tahun 2010 sehingga masih cukup
relevankah jika aspek pengetahuan terus menjadi kendala? Tentu
tidak. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pengambil kebijakan
dari level Sekda selaku atas PPID Utama dan setiap Pimpinan SKPA
untuk benar-benar membenahi aspek pengetahuan dan aspek
teknis lainnya sehingga tidak ke depan tidak ada lagi informasi
yang nyata terbuka harus disidangkan melalui PSI di KIA. PSI di
KIA idealnya hanya terkait informasi yang masih debateble, masuk
kategori dikecualikan versi SKPA namun dianggap terbuka oleh sang
pemohon informasi.

Perubahan dan Perbaikan setelah Sengketa
Ketika PSI di Komisi Informasi Aceh sudah “divonis” selesai, maka
perubahan apa saja yang terjadi pada Badan Publik? Jika ada perubahan,
apa saja perubahan yang sudah terwujud? Berikut ini beberapa penjelasan
responden terkait perubahan apa yang terjadi.
 Bappeda Aceh
PPID Bappeda mengakui adanya sejumlah perubahan besar dan terus
membenahi sejumlah kendala, di antaranya sebagai berikut:


Munculnya kesadaran untuk mempublikasi berbagai informasi
berkaitan dengan lembaga tersebut, termasuk dokumen
perencanaan yang selama ini tidak ditangani serius.



Sudah ada upaya meningkatkan kapasitas staf yang menangani
informasi.



Mengelola website lebih baik dan meningkatkan inovasi. Media
sosial dalam perencanaan untuk dibuat secara khusus.



Komitmen pimpinan Bappeda ssudah lebih baik dalam asepk
keterbukaan informasi publik ini, misalnya akan membuka pos
pelayanan informasi di Bappeda.



Untuk aspek gender dan inklusi sosial, Bappeda juga sudah
adanya ruang menyususi kendati belum tersedianya fasilitas
bagi orang berkebutuhan khusus yang dapat mendukung akses
informasi dengan mudah.
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 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
Sengketa informasi yang melibatkan DLHK membuat sejumlah
perubahan di lembaga tersebut sebagai berikut:


Sudah mulai muncul pemahaman pentingnya PPID di setiap
SKPA sesuai perintah Gubenur Aceh.



Adanya dukungan SK bagi PPID Pembantu, kendati masih
terkendala anggaran fungsional.



Sudah mulai mempublikasi setiap kegiatan maupun dokumen
publik di website dan sosialisasi melalui media sosial.



Penyebaran informasi di DLHK juga disampaikan melalui
penyuluh dan KPH kepada masyarakat.



Responden berharap agar lembaga yang selama ini bekerjasama
dengan kami kalau bisa membangun koordinasi terlebih dahulu
ketika memohon informasi. Jangan tiba-tiba sudah mengajukan
sengketa padahal informasi yang dimintakan tersedia, persoalan
waktu saja yang menjadi kendala.



Belum ada fasilitas khusus untuk difabel dan akan diupayakan
ke depan, karena selama ini belum ada pemohon informasi dari
kelompok difabel.

 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh
Adanya PSI diakui telah membawa perubahan di lingkungan Dinas
ESDM Aceh sebagai berikut;
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Sudah mulai mengetahui dan memahami tentang UU
Keterbukaan Informasi Publik.



Dinas sudah mulai berkoordinasi dengan KIA untuk belajar dan
menyiapkan data yang sifatnya boleh dibuka untuk publik.



Sudah mulai ada dukungan dari pimpinan terutama berkaitan
dengan permintaan data untuk pengembangan dan penelitian.



Sudah membentuk struktur PPID Dinas ESDM dengan SK
pimpinan yang sebelumnya hal tersebut belum pernah ada,
bahkan sudah ada meja layanan informasi publik dan kotak
pengaduan kepuasan.



Setelah beberapa kali mengikuti PSI, sudah mulai
mempublikasikan data lebih baik melalui website, termasuk
membuka kanal khusus Open Data sejak 2018.



Sudah membuat Membuat Standar Pelayanan (SOP), tetapi
diakui memang belum ada untuk layanan khusus bagi disabilitas,
karena sampai saat ini masih diwacanakan di internal dinas.
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 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
Responden menjelaskan bahwa dinasnya sering menerima
permintaam informasi dari akademisi/mahasiswa untuk kepentingan
penelitian. Beberapa perubahan setelah adanya PSI sebagai berikut:


Memahami masalah-masalah lebih teknis dalam urusan
Keterbukaan Informasi Publik.



Mulai dari dukungan dari pimpinan termasuk rencana membuka
ruang khusus PPID.



Publikasi kegiatan dan berbagai informasi publik melalui website
dan rencana membuat membuat media sosial.

 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)
Responden menjelaskan bahwa PSI yang terjadi di Komisi Informasi
Aceh memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:


Menempatkan SDM yang paham informasi publik di DPMPTSP
untuk menangani informasi, sebagian diperbantukan dari dinas
teknis terkait.



Sudah memiliki standar pelayanan yang disahkan oleh pimpinan.



Sarana pendukung pelayanan dan informasi publik sudah lebih
memadai dibandingkan sebelum disengketakan ke Komisi
Informasi Aceh.



Mulai memaksimalkan penyebaran informasi publik melalui
website, media sosial dan media lainnya.

Meskipun tidak terlalu signifikan, PSI melalui Komisi Informasi Aceh
telah membawa perubahan bagi Badan Publik dalam mengelola
informasi. Dukungan pimpinan menjadi faktor pendorong
keterbukaan dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan
informasi serta menyiapkan sejumlah inovasi ke arah yang lebih baik.
Dukungan tersebut menjadi penentu perubahan dalam beberapa
aspek sebagaimana disimpulkan dalam gambar 18 berikut ini:
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Gambar 18: Aspek Perubahan Badan Publik - SKPA
Aspek Kelembagan
1. Membangun koordinasi lintas sektor terkait informasi publik
2. Dukungan pimpinan sudah baik
3. Mulai lebih terbuka dalam melayani permintaan informasi

Aspek Sumber Daya Manusia
1. Sudah mulai ada upaya meningkatkan kapasitas SDM
2. Menempatkan staf yang paham informasi publik di Badan Publik

Aspek Tatalaksana dan Prosedur
Menerapkan dan menyiapkan SOP terkait pelayanan dan
informasi

permintaan

Aspek Dukungan Sarana Pendukung
1. Membangun sarana dan prasarana yang lebih baik terkait layanan informasi
publik
2. Membuat dan merencanakan ruang khusus PPID
3. Menyediakan sarana seperti meja layanan informasi dan kelengkapan
lainnya

Aspek Penggunaan Teknologi Informasi
1. Sudah mulai memaksimalkan website untuk informasi publik
2. Ada yang sudah membuat media sosial guna membuka akses informasi
publik

2.

Banda Publik Partai Politik
Tiga Badan Publik partai politik yang disurvey masing-masing hanya satu
kali mengikuti PSI. Jika merujuk pada data yang ada, maka ketiga partai
politik ini pernah disengketakan oleh MaTA terkait dengan informasi
keuangan partai politik16.

16
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Sepanjang Agustus 2013 sampai dengan awal Januari 2014, MaTA secara khusus melakukan permohonan
informasi kepada Partai Politik. Ada pun informasi yang dimintakan terkait dengan laporan keuangan
partai politik (termasuk neraca dan arus kas), struktur partai politik, program dan kegiatan partai politik.
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Terdapat sembilan partai politik (8 partai nasional, 1 partai lokal yaitu
Partai Aceh) yang dimohonkan sejumlah informasi publik oleh MaTA.
Partai politik kurang responsif terhadap permintaan informasi sesuai UU 14 Tahun
2008. Ditandai permohonan informasi semuanya masuk pada proses sengketa
informasi ke Komisi Informasi Aceh. Saat itu, baik dalam proses permohonan
hingga proses PSI jelas terlihat bahwa Pemahaman partai politik terhadap UU
14 Tahun 2008 masih rendah. Hal ini terungkap dalam persidangan di Komisi
Informasi Aceh, bahwa partai politik belum cukup paham dengan UU tersebut.
Di sisi lain, kesadaran Partai Politik untuk transparan dan akuntabel dalam hal
laporan keuangan dan program kerja masih terbatas. Belum ada mekanisme dari
partai politik untuk terbuka kepada publik. Sebagian partai politik terkesan tidak
siap menanggapi kewajiban memenuhi permintaan informasi publik. Salah satu
hal menarik waktu itu adalah belum satu pun partai politik yang mempunyai
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Partai sebagiannya ingin
membentuk PPID tersebut dan ada juga yang menganggap akan menimbulkan
biaya tambahan dengan pembentukan PPID tersebut.

Khusus dalam penelitian ini, partai politik yang diambil menjadi responden
adalah dua dari Partai Nasional dan satu Partai Lokal. Berdasarkan sejumlah
informasi yang disampaikan oleh tiga Badan Publik Partai Politik, berikut
ini beberapa poin penting dapat ditabulasikan sebagai berikut:
Gambar 19: Mengapa Sengketa Terjadi di Partai Politik
1

2

Tidak serius melayani permintaan
informasi dari Pemohon. Ketika ada
yang meminta informasi maka seperti
tidak ada yang akan menanganinya
hingga selesai.

Permintaan informasi dinilai rahasia oleh
partai politik. Banyak informasi yang
dihasilkan/dikuasai oleh partia politik
justru masih dianggap sebagai dokumen
rahasia yang tidak boleh terbuka kepada
publik, terutama dokumen terkait dengan
anggaran (keuangan partai politik).

Gambar 20: Hambatan yang Dihadapi Partai Politik
1-2

3-4

•

Rendahnya pemahaman Partai pada
UU Keterbukaan Informasi Publik

•

Kekurangan SDM yang memahami
Informasi Publik

•

Partai Demokrat dan Partai Aceh
belum
mengaktifkan
kembali
website-nya (dulu sudah pernah ada)

•

Kurangnya koordinasi sesama kader
partai dalam mengelola informasi
publik.
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Gambar 21: Apa Saja yang Sudah Berubah?

Aspek Kelembagaan
Adanya dukungan pimpinan untuk meningkatkan keterbukaan
informasi publik
Melayani semua pihak yang meminta informasi, termasuk kelompok rentan
Membangun kerjasama dengan media mainstream.

Aspek Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kapasitas SDM di Badan Publik

Aspek Tatalaksana dan Prosedur
Merencanakan SOP terkait pelayanan dan permintaan informasi

Aspek Dukungan Sarana Pendukung
Menyediakan sarana seperti meja layanan informasi dan kelengkapan lainnya
Sosialisasi informasi melalui papan informasi

Aspek Penggunaan Teknologi Informasi
Memaksimalkan website untuk informasi publik
Membuat media sosial

Disadari bahwa informasi yang tergali tidak cukup dalam dan
membandingkan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya.
Responden sepertinya juga tidak memiliki cukup informasi sehingga yang
disampaikan terkesan datar, normatif dan tidak cukup konkrit sebagaimana
yang telah disajikan dalam gambar 2.1 di atas. Tetapi tim peneliti meyakini
bahwa meskipun tidak signifikan, terdapat sejumlah upaya dari internal
partai politik untuk melakukan perubahan setelah adanya sengketa.
Paling tidak, PSI telah menjadi media pembelajaran untuk menumbuhkan
kesadaran bahwa partai politik selain harus “taat” dengan UU Partai Politik,
juga harus “taat” dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Mengapa
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demikian? Karena partai politik juga sebagai Badan Publik yang harus
menjalankan amanat UU KIP tersebut.
Di sisi lain, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa ada kecenderungan
jika partai politik lebih terbuka kepada informasi terkait profil partai,
informasi kepemiluan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan partai
politik tersebut. Sementara informasi terkait anggaran dan sumber dana
partai politik sedikit tertutup. Temuan ini sebenarnya tidak jauh berbeda
dengan pengalaman MaTA pada saat melakukan permohonan informasi
kepada partai politik sebagaimana penjelasan di atas. Aspek keuangan
atau pendanaan partai politik cenderung lebih tertutup dibandingkan
aspek informasi lainnya.
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Jumlah PSI yang selesai di KIA
dengan menggunakan jalur mediasi jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan menggunakan jalur ajudikasi.

Sebesar 64,5% sengketa informasi selesai melalui mediasi,
hanya sebesar 17,5% dengan jalur ajudikasi. Hal ini bukan saja menandakan
capaian yang baik bagi KIA dalam menangani perkara tetapi juga
menandakan
adanya sikap kooperatif (saling menghargai, bekerjasama)
baik Pemohon dan Termohon dengan bantuan Mediator.
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BAB V

KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

Dessy Eko Prayitno, dkk (2003) dalam buku “Catatan MASYARAKAT
SIPIL terhadap Kinerja Komisi Informasi Pusat Periode 2009 – 2013”
menyebutkan bahwa “Komisi Informasi (KI) memiliki peran dan fungsi
penting dalam pemenuhan hak publik atas informasi di Indonesia. KI
memegang mandat untuk menjalankan UU KIP, menetapkan aturanaturan terkait standar layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik. Tanpa Ada aturan yang dibuat, UU KIP
mustahil bisa dijalankan. Begitu pula, jaminan konstitusional atas akses
warga negara terhadap informasi yang dikuasai badan-badan publik
tidak akan ada artinya jika penolakan akses tidak dapat digugat dan
disengketakan. Karena itu, kinerja KI penting untuk terus diawasi agar
berjalan sesuai dengan peran, fungsi dan haluan dasarnya”.
Dengan demikian, menjadi sangat relevan MaTA kemudian melakukan
penelitian ini dalam kerangka “mengawasi berbasis riset” sejauh mana
Komisi Informasi Aceh telah memberikan “kepuasan” dalam proses
Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), termasuk melihat dampak PSI
tersebut dalam upaya pelembagaan keterbukaan informasi publik. Oleh
karena itu, beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang berbasis pada
penelitian ini dapat sajikan sebagai berikut:
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A. KESIMPULAN
Melalui survei kepuasan “Tingkat Kepuasan Pemohon dan Termohon dalam
Proses Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Publik di Komisi Informasi Aceh”
dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
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1.

Tingkat kepuasan para pihak yang mengikuti PSI di Komisi Informasi
Aceh berada pada Angka Baik dengan nilai rata-rata kepuasan responden
Pemohon (3,08) sedangkan rata-rata kepuasan responden termohon
(3,11). Dengan angka ini sebenarnya menunjukkan kinerja Komisi
Informasi Aceh belum terlalu memuaskan para pihak yang mengikuti PSI.
Kedua penilaian baik dari sisi Pemohon maupun Termohon merupakan
“angka yang riskan” sehingga memerlukan beberapa perubahan untuk
pelayanan PSI yang lebih baik ke depan. Mengapa demikian? Karena
angka 3,08 dan 3,11 sangat dekat dengan posisi “Angka Kurang Baik”.
Artinya, sedikit saja turun tingkat kepuasan kedua belah pihak tersebut,
maka tingkat kepuasannya menjadi Kurang Baik sehingga capaian tersebut
menjadi salah satu indikator melihat kinerja KIA sebagai bagian dari upaya
pemenuhan pelayanan publik.

2.

Kepuasaan responden perempuan lebih rendah dibandingkan
responden laki-laki. Pemohon perempuan memberikan nilai 2.92 atau
kurang baik, sementara pemohon laki-laki memberikan nilai 3.15 atau
baik. Dari delapan variabel yang diteliti, hanya satu variabel saja yang
skor penilaian perempuan lebih tinggi dibandingkan skor penilaian lakilaki. Variabel tersebut yaitu variabel “pengelolaan saran/keluhan dan
pengaduan”. Sisanya, tujuh variabel lainnya responden perempuan
memberikan nilai lebih rendah dibandingkan responden laki-laki.

3.

Kepuasan Pemohon yang menempuh jalur PSI di Komisi Informasi Aceh
pada sektor sumber daya alam rata-rata adalah 2.98 atau menunjukkan
nilai Kurang Baik. Maksud di sini adalah responden yang dipilih khusus
melakukan permohonan informasi terkait dengan Badan Publik yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam menyatakan tingkat
kepuasaan jalannya PSI di Komisi Informasi Aceh dengan kategori Kurang
Baik.

4.

Survey ini membuktikan bahwa semua responden memberikan nilairata paling tinggi untuk Variabel (6) yaitu soal Perilaku Pelaksana
dengan nilai rata-rata 3.28. Ini menandakan perilaku pelaksana di Komisi
Informasi Aceh (KIA) sudah baik untuk dalam menjalankan PSI. Ibaratnya,
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responden menyatakan kepuasannya dengan perilaku pelaksana baik
pada jajaran komisioner maupun perangkat pendukung jalannya PSI di
Komisi Informasi Aceh.
5.

Sebaliknya, variabel paling rendah adalah Variabel (7) Pengelolaan
Saran, Keluhan dan Pengaduan, dengan nilai 2.37 atau Kurang Baik. Ini
memberikan catatan kurang baiknya pengelolaan saran dan keluhan setelah
PSI berlangsung. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi
yang diberikan kepada Pemohon dalam PSI, terkait variabel tersebut.
Untuk Variabel (8) Sarana dan Prasarana, Pemohon juga memberikan nilai
rendah, 2,68 atau tidak baik. Hal ini dipengaruhi fasilitas di KIA yang belum
memadai dari berbagai poin penilaian, seperti ketersediaan lahan parkir,
toilet, kebersihan dan kenyamanan, ramah bagi perempuan dan ramah
bagi ibu menyusui, lansia dan penyandang disabilitas.

Sedangkan melalui Survey “Dampak Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
terhadap Pelembagaan Informasi Publik Pada Badan Publik Pemerintah dan
Partai Politik di Aceh” dapat disimpulkan beberapa temuan penting sebagai
berikut:
1.

Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Aceh telah
memberikan dampak positif bagi Badan Publik untuk membenahi
pelayanan Informasi Publik, meskipun tidak cukup signifikan. Badan
Publik yang pernah mengikuti PSI, sebagiannya mengaku bahwa hal
demikian menjadi cemeti sekaligus momentum untuk melakukan
pembenahan internal bahwa informasi publik sudah diatur oleh UU
tersendiri. Adanya PSI di Komisi Informasi Aceh memberikan pembelajaran
penting bagi Badan Publik, khususnya SKPA. Akan tetapi, dampaknya bagi
setiap Badan Publik tentu berbeda kadarnya, yang sangat ditentukan
oleh komitmen dari pengambil kebijakan Badan Publik tersebut. Dengan
demikian, dampak dimaksud paling tidak telah menstimulus tiga hal
penting berikut ini:
a.

Badan Publik “terpacu” untuk lebih memahami UU Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan terkait lainnya. Sejumlah respon
mengaku bahwa dengan adanya PSI, seperti menjadi “pemaksa” untuk
mempelajari UU KIP dan sejumlah aturan pelaksana lainnya. Bahkan
menjadi lebih familiar dengan eksistensi Komisi Informasi Aceh yang
sebelumnya tidak tahu jika Komisi ini sudah lama dibentuk, sebagai
lembaga negara yang memiliki kewenangan menjalanan proses PSI di
Aceh.

b.

Mulai lebih terbuka dalam melayani permintaan informasi meskipun
juga melihat “siapa yang meminta informasi”. Para enumerator
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menemukan bahwa sejumlah responden memberikan tanggapan
positif dengan adanya PSI ini yang mendorong Badan Publik untuk
lebih terbuka dan cepat menanganinya ketika ada permohonan
informasi yang diterima pihaknya, meskipun tidak semuanya selesai
dalam masa permohonan informasi (karena ada juga yang akhirnya
melalui jalur PSI).
c.
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Mulai ada inisiatif melakukan berbagai inovasi untuk memberikan
informasi kepada masyarakat dengan memaksimalkan website
lembaga dan menggunakan media sosial. Upaya publikasi semakin
kuat, ada sejumlah Badan Publik khususnya SKPA yang mulai
meningkatkan kinerjnya dalam penggunaan media website yang
tersedia.

2.

Jika dibandingkan efektifitas dampak PSI antara Badan Publik SKPA
dengan Badan Publik Partai Politik, merujuk pada hasil penelitian ini
dapat diuraikan bahwa dampak lebih kuat terasa pada Badan Publik
SKPA. Hal ini dikarenakan setelah terjadi PSI, kecederungan adanya
permohonan informasi lebih besar. Permohonan informasi publik tidak
terjadi hanya satu kali saja tetapi bisa berkali-kali, bahkan tidak tertutup
kemungkinan kembali harus menempuh jalur PSI di Komisi Informasi Aceh.
Berbeda dengan Badan Publik Partai Politik, umumnya Partai Politik baru
sekali mengikuti PSI karena jumlah pemohon informasi tidak sebanyak
yang terjadi pada Badan Publik SKPA. Faktor ini ditenggarai menjadi salah
satu penyebab penguatan pelembagaan keterbukana informasi di Badan
Publik Partai Politik tidak sekuat Badan Publik SKPA.

3.

Keterbukaan informasi pada sektor SDA lebih menguat dibandingkan
sebelum adanya banyak PSI. Sayangnya, meskipun banyak PSI yang
muncul dari sektor ini, tidak otomatis informasi yang sama yang nyatanya
terbuka kembali tidak masuk jalur PSI ketika dimintakan pada waktu yang
berbeda dan pemohon yang berbeda pula. Dari sinilah kemudian menjadi
salah satu penyebab munculkan PSI yang berulang pada Badan Publik
yang sama dengan bentuk informasi publik yang serupa pula.
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B. REKOMENDASI
KOMISI INFORMASI PUSAT
Komisi Informasi (KI) Pusat perlu mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi
(PERKI) yang mengatur tentang:
1.

Standar Pengukuran Kepuasan Pemohon dan Termohon Dalam
Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Publik (KIP)
Provinsi. Hal ini penting sebagai rujukan bagi KI Provinsi, termasuk KIA
di Aceh. PERKI tersebut juga harus tegas mengintegrasikan aspek gender
sehingga hak-hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok
rentan dapat terpenuhi dengan baik selama proses PSI di KI Provinsi di
Indonesia.

2.

Kode Etik bagi Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi. Kode
etik ini penting mengingat Komisioner juga layaknya “HAKIM” yang harus
memiliki standar etik, termasuk standar etik terkait Penyelesaian Sengketa
Informasi.

PEMERINTAH ACEH
Pemerintah Aceh melalui Diskominsa Aceh dan PPID Utama Aceh dipandang
mendesak untuk segera:
1.

Mendorong Rancangan Qanun Aceh tentang Keterbukaan Informasi
Publik agar segera dibahas dan disahkkan secpatnya oleh DPRA. Proses
ini tetap dengan memastikan agar Qanun ini bukan sekedar “menurunkan”
apa saja yang sudah diatur dalam UU KIP dan aturan turunan pelaksana
lainnya tetapi dalam posisi “mengisi kekosongan” pengaturan pada
perangkat hukum yang lebih tinggi. Merujuk pada studi ini, maka menjadi
penting agar dalam Rancangan Qanun tersebut juga mempertegas
beberapa hal berikut ini: (i) menjamin semua warga termasuk perempuan,
penyandang disabilitas, dan kelompok rentan mendapatkan perlakuan
yang sama dalam memperoleh Informasi Publik pada setiap Badan Publik
yang ada di Aceh; dan (ii) Penyelenggaraan PSI di KIA yang ramah terhadap
perempuan dan kelompok rentan baik dari sisi sarana dan prasarana,
termasuk proses PSI itu sendiri.

2.

Memperkuat dukungan anggaran. Meskipun Aceh sebagai provinsi
papan atas yang dinilai “terbuka kepada publik” dengan selalu masuk
dalam lima besar provinsi paling terbuka di Indonesia, tetap menyisakan
sejumlah tantangan. Oleh karena itu, perlu komitmen nyata Gubernur
Aceh memaksimalkan alokasi dana kepada KIA dan PPID Utama Aceh
sehingga dapat memaksimalkan pelembagaan keterbukaan informasi
publik.
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3.

Menginisiasi riset implementasi UU KIP dalam konteks lokal di Aceh.
Sebagai upaya melakukan pembenahan dan melihat sejauh mana capaian
yang sudah diperoleh, menjadi penting pula Pemerintah Aceh melakukan
riset tersebut secara reguler. Dengan adanya riset maka akan diketahui
sejauh mana UU KIP diimplementasikan dan peta permasalahan pada
tataran implementasinya. Dengan riset tersebut diharapkan juga dapat
dirumuskan strategi percepatan implementasi UU KIP secara lebih
komprehensif di Aceh.

4.

Memperkuat kelembagaan KIA dengan keberadaan sekretariat yan
lebih profesional. Jalannya KIA terutama PSI tersebut akan lebih optimal
apabila didukung dengan penguatan sekretariat, termasuk sumber daya
manusia. Dengan alokasi anggaran yang minim dan sumber daya yang
terbatas, maka akan mempengaruhi kinerja sekretariat dalam mendukung
Komisioner KIA khususnya dalam menjalankan PSI tersebut.

KOMISI INFORMASI ACEH
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1.

Melakukan evaluasi internal yang melibatkan Komisioner dan
Sekretariat KIA terhadap proses PSI yang sudah dan sedang berjalan
dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai “refleksi diri”. Proses ini
menjadi penting sehingga menjadi bagian dalam upaya perbaikan sehingga
kinerj KIA semakin baik. Menjadi penting pula apabila KIA juga melibatkan
lintas sektor yang relevan, termasuk jaringan Organisasi Masyarakat Sipil
yang fokus pada isu good and clean governance, akademisi dan media
sehingga KIA sebagai lembaga negara mendapatkan banyak masukan
dalam kerangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan PSI pada masa
mendatang.

2.

Melakukan pembenahan pada sejumlah kekurangan sesuai hasil
penelitian, seperti membenahi fasilitas sarana dan prasarana yang
ramah perempuan anak dan disabilitas. Hal terpenting di sini adalah
akses informasi publik khususnya dalam penyelenggaraan PSI tidak bisa
dipandang secara “netral gender”, yang berlaku sama bagi semua orang,
laki-laki dan perempuan. Dalam banyak aspek, dengan latar belakangan
pengalaman dan pendidikan yang berbeda, baik laki-laki dan perempuan,
teruma dari komunitas cenderung membutuhkan pola layanan dengan
pendekatan yang berbeda, termasuk dukungan sarana dan prasarananya.

3.

Melakukan evaluasi “lebih komprehensif” terhadap Badan Publik SKPA.
Evaluasi yang reguler dilaksanakan setiap tahunnya tidak cukup hanya pada
tataran pemenuhan “Standar Layanan Informasi Publik” sebagiamana
diatur dalam PerKI SLIP semata. Perlu dikembangkan model evaluasi yang
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melihat pada “subtansi” yang didukung dengan reward dan punisment
mecanism yang lebih progressif sehingga KIP dapat lebih optimal.
4.

Melakukan survey secara mandiri setiap tahunnya terkait dengan
tingkat kepuasan Pemohon dan Termohon yang mengikuti PSI.
Hal tersebut menjadi sangat penting dilakukan sehingga Komisioner
KIA khususnya mendapatkan feed-back bagaimana para pihak yang
bersengketa tersebut mempersepsikan kualitas PSI yang sudah dijalankan
oleh KIA. Proses tersebut dapat diadopsi dari hasil penelitian ini dengan
melakukan penyesuaian jika diperlukan.

5.

Melakukan pembenahan database terkait PSI. Menjelang “usia KIA”
yang akan memasuki periode ke tiga, menjadi penting sekali agar segera
melakukan pembenahan database PSI dengan mekanisme rekapitulasi
yang lebih baik dan berbasis IT. Pengalaman tim penelitian ini menunjukkan
bahwa situasi pendataan di KIA masih menjadi fokus yang harus segera
dibenahi, termasuk validasi dan crosschek data yang lebih sempurna.

PIMPINAN BADAN PUBLIK
1.

Memperkuat komitmen dan kesadaran pejabat di lingkungan SKPA dan
Partai Politik. Perlu upaya serius untuk menyamakan persepsi di internal
organisasi bahwa keterbukaan informasi publik bagian dari membangun
kepercayaan (trust) sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (seperti dokumen
rancangan perencanaan dan rancangan anggaran) secara cepat, mudah
dan murah adalah amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

2.

Memperkuat pengetahuan SDM di lingkungan SKPA dan Partai Politik
tentang UU KIP dan aturan pelaksananya. Tanpa pengetahuan yang
cukup maka menjadi sulit pula menerapakan keterbukaan informasi
tersebut secara komprehensif. Oleh karena itu, pengetahuan yang baik
tentang UU KIP khususnya harus menjadi arusutama (mainstream) dalam
SKPA dan Partai Politik, dipahami secara utuh dari level pimpinan hingga
staf biasa.

3.

Mengoptimalkan keberadaan PPID, melengkapi sarana dan prasarana
yang mendukungan kinerja PPID. Penguatan dimaksud sangat penting
karena PPID Pembantu (pada setiap SKPA) merupakan ujung tombak
dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

4.

Mengembangkan mekanisme akses informasi kepada masyarakat
secara mudah dan murah, termasuk jaminan aksesibilitas terhadap
perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Akses
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informasi di SKPA dan Partai Politik harus dijamin bahwa setiap Pemohon
informasi mendapatkan hak yang sama, memperoleh perlakukan yang adil
dan setara, tanpa dibeda-bedakan latar belakangnya.
5.

Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Setiap SKPA dan Partai
Politik memiliki website, bahkan tidak sedikit yang sudah menggunakan
media sosial (seperti facebook, twitter). Oleh karena itu, menjadi sangat
penting jika keberadaan website SKPA dan Partai Politik khususnya
dioptimalkan fungsinya, dengan penyediaan informasi yang bisa diakses
oleh publik secara cepat, mudah dan murah. Jika semua informasi publik
yang sudah dinyatakan terbuka tersaji dengan baik di website, maka SKPA
dan Partai Politik akan semakin mudah dalam melayani pemenuhan hak
masyarakat atas informasi publik tersebut.

OMS DAN PERGURUAN TINGGI
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Perguruan tinggi (akademisi/peneliti)
juga diharapkan tetap memainkan perannya dalam mendorong advokasi
termasuk memperluas kajian terkait penerapan UU KIP tersebut. Keduanya
perlu berkolaborasi untuk memastikan UU KIP ternasuk KIA agar tetap on the
track di Aceh. Beberapa hal yang hal strategis yang dapat dilakukan sebagai
berikut:
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1.

Melakukan kajian lebih luas hingga pada level kabupaten/kota dan
gampong. Riset terkait isu keterbukaan informasi publik di Aceh masih
sangat terbatas sehingga menjadi penting bila ke depan perguruan
tinggi bersama organisasi masyarakat sipil dapat melakukan hal tersebut,
termasuk dengan melanjutkan/mengembangkan kajian yang sudah
dilakukan oleh MaTA sebagaimana disajikan dalam laporan ini.

2.

Mengawal dan memastikan proses transisi menuju seleksi Komisionder
jilid 3 berjalan secara transparan. Proses seleksi komisioner baru akan
berlangsung pada akhir tahun 2019, mulai dari mengawal pembentukan
panitia seleksi termasuk mendorong kandidat-kandidat yang dinilai
memiliki kapasitas dan integritas yang baik untuk mendaftar sebagai
Komisioner KI, termasuk memastikan adanya perempuan yang menjadi
komisoner KIA pada periode mendatang.
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