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PENGANTAR

Semakin kompleks dan banyaknya kebutuhan informasi oleh manusia serta 
percepatan teknologi dewasa ini, menjadikan manusia sangat membutuhkan 
kebebasan dalam hal mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan 
informasi mereka. 

Informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait informasi bersifat publik 
seharusnya dapat dikonsumsi secara bebas oleh setiap masyarakat yang 
membutuhkan. 

Dengan demikian, semua kebutuhan informasi dapat terpenuhi dan dapat 
bermanfaat positif bagi pengguna informasi tersebut. Keterbukaan informasi 
publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik 
terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang berakibat 
pada kepentingan publik



PENGANTAR

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah menjadi kewajiban badan/ 
instansi publik untuk dapat mengelola informasi dan dokumentasi agar 
publik dapat dengan mudah, cepat dan murah untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan



PENGANTAR

Adapun badan publik yang dimaksud menurut undang-undang No.14 
tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan 
lain yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara



UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan 
negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan 
yang baik dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat 
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan



MENURUT BUDHIARTO (2014) 

semua badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik, kecuali: 
informasi yang dibuka dan diberikan kepada publik akan menghambat proses 
penegakan hukum; Informasi yang dibuka dapat mengganggu kepentingan 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari 
persaingan usaha tidak sehat; Informasi yang dibuka dapat membahayakan 
pertahanan dan keamanan negara; Informasi yang dibuka dapat 
mengungkapkan kekayaan Indonesia; Informasi yang dibuka dapat 
merugikan ketahanan ekonomi nasional; Informasi yang dibuka dapat 
merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Informasi yang dibuka dapat 
mengungkap rahasia pribadi; serta Informasi yang dibuka dapat 
mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir 
ataupun wasiat seseorang.



PERSPEKTIF PUBLIK

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memperoleh informasi 
kurang dipahami. Pemahaman dan peran masyarakat sangat penting 
karena menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan 
kebijakannya, serta sebagai penentu kebijakan berikutnya



PERSPEKTIF PUBLIK

Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana, sumber daya manusia 
yang punya kemampuan dan kemauan serta komitmen dari seluruh 
penyelenggara pemerintahan atau badan publik dan aparat atau 
komponennya, untuk melaksanakannya



PERSPEKTIF PUBLIK

Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut diperlukan 
adanya penegakan hukum yang berkeadilan serta dukungan penegak 
hukum yang profesional dan menjunjung tinggi keadilan



POKOK PERMASALAHAN

keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, 
sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang memperdulikan hal 
tersebut. 



POKOK PERMASALAHAN

Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks 
pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi, tetapi 
pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan 
informasi yang diberikan pemerintah. 



POKOK PERMASALAHAN

good governance adalah praktek atau tata cara pemerintah dan 
masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah 
masalah publik. 

Keterbukaan informasi publik memang merupakan hal yang sangat 
penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada 
masyarakat



UUD No 14 tahun 2008 

bagian kedua pasal 3 menyatakan “menjamin hak warga negara untuk 
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan 
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan 
pengambilan suatu keputusan publik serta mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan 
efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”



UUD No 14 tahun 2008 

Berdasarkan peraturan tersebut maka pemkot dapat meuwujudkan 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan mengikuti perkembangan 
jaman untuk dapat memanfaatkan sejumlah media sosial di antaranya 
website, facebook, twitter, youtube, instagram, dan google+



PUSAT INFORMASI PUBLIK (PIP)

Pemerintah Kota dapat mewujudkan inovasi Pusat Informasi Publik 
terkait sarana pelayanan publik maupun untuk melakukan pengaduan. 
Keunggulan yang diberikan PIP adalah memberikan 3 (tiga) pelayanan 
publik dalam satu atap, yakni 



PUSAT INFORMASI PUBLIK (PIP)

3 pelayanan data satu atap tersebut :

1. layanan permohonan data dan informasi pelayanan publik

2. Pusat Pengelolaan Pengaduan (P3M)

3. berbagai fasilitas pelayanan publik yang bisa dipakai oleh 
masyarakat secara gratis



KESIMPULAN

Good governance akan terwujud bila terciptanya dua kekuatan saling 
mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan 
memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang 
transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya
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• Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
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