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LAPORAN  

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT 
Tahun 2011-2015 

 
 

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada awal Tahun 2012 telah melaksanakan 
pertemuan internal membahas rencana strategis (Renstra) 2011-2015 dan menyusun  
visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai landasan bagi 
pengembangan program tahunan. Pada dasarnya visi dan misi tersebut merupakan 
penerapan dari tujuan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 
serta fungsi dari Komisi Informasi.  

Visi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015 adalah “Mewujudkan 
keterbukaan informasi publik melalui penyelesaian sengketa informasi yang taat aturan 
serta mendorong penerapan keterbukaan informasi di badan publik”.  

Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mempunyai 3 
buah misi, yaitu:  

 Memperkuat integritas dan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dengan taat azas dan taat 
aturan; 

 Memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong 
penerapan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkup Provinsi 
Jawa Barat. 

 Memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan menjamin hak 
warga dalam mendapatkan dan memanfaatkan informasi publik dan mencapai 
tujuan dari Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Pelaksanaan misi tersebut dilakukan pertama-tama dengan menyempurnakan bidang 
kelembagaan komisioner. Pada tahun 2011 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
menetapkan 5 bidang/ program.  Kelima bidang tersebut selanjutnya diringkas 
menjadi 3 buah bidang program yang masing-masing dikelola oleh Komisioner. Ketiga 
bidang tersebut adalah: 

1. Bidang Kelembagaan (internal dan kerjasama) 

2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi    

3. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi  

Secara garis besar, ketiga bidang tersebut mempunyai target pencapaian program 
yang terkait dengan misi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Bidang 
kelembagaan menitikberatkan program bidang untuk mendukung pencapaian misi 
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pertama dan memperkuat kerjasama untuk mendukung pencapaian misi ketiga. 
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) mempunyai peran dalam pencapaian 
misi pertama dan kedua. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) 
mentitkberatkan dukungan pada pencapaian misi ketiga, melalui pengembangan 
kegiatan bersama badan publik dan kelompok strategis masyarakat.  

Diharapkan keluaran tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan 
kegiatan setiap tahun yang direncanakan sebagai berikut: 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kelembagaan  
Struktur 
organisasi 2011-
2013 

 Struktur 
organisasi 2013-
2015 

 KI Jabar periode 
2015-2019 

Renstra KI Jabar Rapat kerja KI 
Jabar 

Rapat kerja KI 
Jabar 

Rapat kerja KI 
Jabar 

Rapat kerja KI 
Jabar 

SOP kelembagaan 
dan sengketa  

SOP ASE  
SOP Sekretariat  

   

Rakornas Rakornas Rakornas Rakornas  
 Penguatan 

kapasitas 
Penguatan 
kapasitas 

Penguatan 
kapasitas 

 

Kode etik dan 
tata tertib  

    

 Rekruitmen staff 
dan asisten  

Rekruitmen staff 
dan asisten 

Rekruitmen staff 
dan asisten 

 

 Koordinasi 
sekretariat dan 
komisioner 

Koordinasi 
sekretariat dan 
komisioner 

Koordinasi 
sekretariat dan 
komisioner 

 

 Dukungan 
pemerintah 
daerah dan 
lembaga luar 

Dukungan 
pemerintah 
daerah dan 
lembaga luar 

Dukungan 
pemerintah 
daerah dan 
lembaga luar 

 

PSI  
Konsultasi KI 
Pusat  

Konsultasi Konsultasi Konsultasi  

 Pemetaan 
potensi sengketa  

   

Penyelesaian 
sengketa 

Penyelesaian 
sengketa  

Penyelesaian 
sengketa  

Penyelesaian 
sengketa  

Penyelesaian 
sengketa 

ASE 
 RTD RTD RTD RTD 
Sosialisasi UU 
KIP berdasarkan 
wilayah 

Sosialisasi 
penerapan KIP 
berdasarkan 
wilayah  

Sosialisasi di BP 
non pemerintah 
dan pengawasan 
penerapan KIP 

Pengawasan  
penerapan KIP di 
BP pemerintah  

Pengawasan  
penerapan KIP 

 KI Award KI Award KI Award  
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2011 2012 2013 2014 2015 
 Desain modul 

pelatihan UU KIP 
   

 Penguatan 
kapasitas dan 
Bintek PPID  

Penguatan 
kapasitas dan 
Bintek PPID  

Penguatan 
kapasitas dan 
Bintek PPID  

 

 Dialog  di media 
massa 

Dialog  di media 
massa 

Dialog  di media 
massa 

 

 Kerjasama 
dengan media 
massa 

Kerjasama 
dengan media 
massa 

Kerjasama 
dengan media 
massa 

 

 Dialog dengan 
kelompok 
masyarakat  

Kerjasama 
dengan kelompok 
masyarakat   

Kerjasama 
dengan kelompok 
masyarakat   

 

 Kesepakatan dan 
komitmen 
penerapan KIP 
dengan badan 
publik  

Kesepakatan dan 
komitmen 
penerapan KIP 
dengan badan 
publik 

Kesepakatan dan 
komitmen 
penerapan KIP 
dengan badan 
publik 

 

 Penyusunan 
peraturan daerah  

   

 Pelayanan 
informasi oleh KI  

Pelayanan 
informasi oleh KI 

Pelayanan 
informasi oleh KI 

Pelayanan 
informasi oleh KI 

 Informasi 
penyelesaian 
sengketa  

Informasi 
penyelesaian 
sengketa 

Informasi 
penyelesaian 
sengketa 

Informasi 
penyelesaian 
sengketa 

1. Kelembagaan  

Berdasarkan misi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, bidang kelembagaan 
mengembangkan program dengan keluaran pada periode 2011-2015 adalah sebagai 
berikut: 

 Tersusun panduan pengelolaan kelembagaan dan pelaksanaan pelayanan  

 Tersusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan  

 Terbentuk tatanan kelembagaan komisioner dan sekretariat  

 Terlaksana kerjasama dan koordinasi dengan Komisi Informasi di Indonesia 

Penyusunan panduan kelembagaan dimulai dengan penyusunan kode etik dan tata 
tertib Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Perumusan Kode etik dan Tata tertib 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat relatif cepat dilaksanakan karena sepenuhnya 
mengadopsi dari Kode etik dan tata tertib yang telah disusun oleh Komisi Informasi 
Pusat. Meskipun ada keinginan untuk mengembangkan kode etik dan tata tertib 
sendiri, pengukuhan kode etik dan dan tata tertib Komisi Informasi Pusat juga 
bertujuan untuk mendukung penerapan standar etika dan tata tertib Komisi Informasi 
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di seluruh Indonesia. Terlebih lagi komisi Informasi di Indonesia merupakan periode 
pertama yang masih mengembangkan tatanan kelembagaan bersama-sama.  

Selain itu dikembangkan standar prosedur operasional untuk pelaksanaan semua 
bidang program dan kesekertariatan. SOP yang pertama dikerjakan pada tahun 2011 
adalah alur pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik. Terutama karena 
setelah terbentuk, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat langsung menerima 
pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.  

SOP penyelsaian sengketa informasi publik ini kemudian disempurnakan pada tahun 
2012 untuk menyesuaikan dengan penambahan asisten bidang. Perubahan sebagai 
penyempurnaan ke 3 dilakukan pada tahun 2013. Perubahan kali ini untuk 
menyesuaikan dengan penetapan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013 
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.  

Pada tahun 2012 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudha menyelesaikan SOP 
untuk pelaksanaan program bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE). SOP ini 
mencakup alur pelaksanaan kegiatan sosialisasi, konsultasi, pengelolaan website, dan 
pelayanan informasi publik.    

Acuan pengembangan program disusun melalui rencana strategis Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun akhir 2011. Dalam rapat kerja yang 
diikuti oleh komisioner dan sekretariat tersebut dihasilkan visi, misi, dan rancangan 
program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015. Selanjutnya setiap 
bidang menyusun rencana kerja tahunan dengan mengacu pada rencana strategis 
tersebut. 

Dalam penyusunan rencana strategis periode pertama ini tentunya sangat sedikit data 
yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan program. Pada akhirnya 
penyusunan rencana strategis lebih banyak mempertimbangkan penjabaran dari 
tugas dan kewenangan Komisi Informasi yang tercantum dalam peraturan 
perundangan yang berlaku. Untuk memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan 
awal tersebut, maka pada tahun 2012 dan 2013 rapat kerja tahunan dilakukan dengan 
mengevaluasi pencapaian rencana kerja dan perkembangan kondii penerapan UU KIP 
di Jawa Barat, Bahkan dalam rapat kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
menghadirkan narasumber dari  akademisi maupun praktisi untuk memperkaya dan 
menyempurnakan perencanaan kerja setiap bidang.  

Pada tahun 2014 berdasarkan diskusi bersama akademisi dan praktisi keterbukaan 
informasi, diambil kesimpulan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat perlu 
menyempurnakan perencanaan strategis dan rencana kerja setiap bidang agar 
dampak, hasil, dan capaiannya dapat lebih terukur. Terutama setelah  perjalanan ini, 
sudah diperoleh gambaran mengenai perkembangan kondisi  penerapan UU KIP di 
Jawa Barat yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan program Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2011 
Tentang Tata Tertib Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dalam 4 tahun ini Komisi 
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Informasi Provinsi Jawa Barat telah memilih dan membentuk 2 kali kepengurusan, 
yaitu periode 2011-2013 dan 2013-2015. Pada periode 2011-2013 telah terpilih 
susunan kepengurusan sebagai berikut1: 

Ketua  : Dan Satriana  
Wakil Ketua/bidang kerjasama : Dr. Anton Minardi  
Bidang Kelembagaan  : Anne Friday Safaria  
Bidang Penyelesaian sengketa  : Budi Yoga Permana  
Bidang Kajian dan Sosialisasi  : Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si 
 

Pada periode berikutnya, yaitu 2013-2015 dilakukan rapat pleno untuk menentukan 
kepengurusan dengan susunan sebagai berikut2: 

Ketua  : Dan Satriana  
Wakil Ketua/kelembagaan : Budi Yoga Permana  
Bidang Kelembagaan  : Dr. Anton Minardi 
Bidang Penyelesaian sengketa  : Anne Friday Safaria 
Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan 
Advokasi   

: Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si 

Selain menyusun kepengurusan komisioner, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
telah menyusun struktur dan alur kerja sebagai panduan koordinasi dengan 
sekretariat yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 
Barat. Hal itu untuk menyusun panduan koordinasi antara Komisioner dengan 
sekretariat yang bertugas untuk memberkan dukungan administratif, keuangan, dan 
tata kelola Komisi Informasi kepada Komisi Informasi3.   

Adapun struktur dan alur koordinasi dalam Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
digambarkan dalam skema seperti di bawah ini: 

1 Berdasarkan rapat pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Mei 2011  
2 Berdasarkan Rapat pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Agustus 2013. 
3 Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 

KIP) 
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Bidang ASE
 

Asisten  kegiatan 
ASE

 

 Pengelola 
Webisite dan 

medsos
 

Bidang Kelembagaan 
 

Pengelola 
Administrasi  

kantor 
 

Umum 
 

Bidang PSI  
 

Pengelola 
Sengketa  

 

Database dan 
arsip

 

Asisten Sengketa
 

KETUA
 

Sekretaris 
 

Kepaniteraan 
 

Administrasi 
keuangan 

 

Perlengkapan dan 
umum

 

 

Struktur tersebut idealnya diisi oleh staff yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. Undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik (UU KIP) 
menyebutkan bahwa Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh 
pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat 
provinsi yang bersangkutan4. Dalam hal ini oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tidak dapat menyediakan 
jumlah PNS yang cukup untuk membantu sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat dengan alasan keterbatasan jumlah staff di Diskominfo sendiri.  

Permasalahan ini dicoba diatasi dengan merekrut asisten non-PNS untuk membantu 
kegiatan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Baru mulai pada tahun ke dua, 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara bertahap melakukan perekrutan asisten 
non-PNS. Sampai dengan tahun 2015 ini, maka dukungan staff dapat digambarkan 
melalui grafik berikut ini: 

4 Pasal 29 ayat (4) UU KIP. 
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Dari grafik di atas terlihat bahwa sebagian besar dukungan staff adalah 11 orang 
asisten non-PNS yang dikontrak selama 10 bulan setiap tahunnya. Sedangkan jumlah 
PNS yang penuh waktu mendukung sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
hanya berjumlah 2 orang saja dan dibantu oleh 2 orang keamanan dan 1 orang 
pembantu umum. Selain staff yang penuh waktu mendukung sekretariat Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Barat, pengelolaan keuangan Komisi Informasi dilaksanakan 
oleh staff Bidang Sosialisasi Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Dinas 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.  

Berdasarkan komposisi tersebut sebenarnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
sudah dapat melaksanakan kegiatan operasional, meskipun tentu saja belum 
optimal. Salah satunya adalah kinerja Panitera yang dimandatkan dilaksanakan oleh 
pengawai negeri sipil (PNS). Jumlah PNS yang hanya 2 orang tersebut membuat 
pekerjaan kepaniteraan mulai dari penjadwalan sampai dengan pengiriman putusan 
yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat  masih memerlukan campur 
tangan dari Komisioner. Padahal seharusnya antara kewenangan Panitera dan 
Majelis Komisioner harus dipisahkan dengan tegas.   

Untuk mendukung pelaksanaan program Komisi Informasi, maka secara bertahap 
Komisi Informasi melakukan kegiatan peningkatan kapasitas komisioner dan seluruh  
pendukung KI Provinsi Jawa Barat. yang mencakup kerjasama dalam pelatihan, 
diskusi, dan pendampingan terkait peningkatan kapasitas yang berkaitan langsung 
dengan kebutuhan pelayanan di KI Provinsi Jawa Barat. 

Sejak tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menganggarkan pelatihan 
untuk komisioner dan sekretariat yang bertugas menjadi panitera. Pada tahun 2013 
1 orang komisioner dikirim mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh 
Komisi Informasi Pusat dan ICT, sedangkan 4 komisioner lain mengikuti kursus 
mediator bersertifikat  dari Pusat Mediasi Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. 
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Bagi panitera pelatihan kepaniteraan yang diikuti oleh 2 orang sekretariat adalah 
pelatihan kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.  

Pada tahun  2014 Komisi Informasi mengikuti pelatihan mengenai tata cara 
persidangan penyelesaian sengketa informasi publik bekerjasama dengan 
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Pemahaman mengenai tatacara 
penyelesaian sengketa yang paralel dengan tatacara dalam sistem pengadilan tata 
usaha menjadi penting untuk memastikan tatacara yang digunakan oleh Komisi 
Informasi dapat diuji sesuai dengan tataca pengadilan apabila para pihak 
mengajukan keberatan terhadap putusan  Komisi Informasi melalui pengadilan.  

Terakhir, sebagai bagian dari komisi informasi se-Indonesia, Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat juga terlibat dalam rangkaian kegiatan komisi informasi se-
Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat maupun komisi informasi 
provinsi lain. Sejak Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terbentuk pada tahun 2011 
sebagai komisi informasi provinsi ke 9 di Indonesia, Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat selalu mengikuti rapat kerja komisi informasi se Indonesia. Bahkan pada tahun 
2012 Kota Bandung menjadi tuan rumah rapat koodinasi komisi informasi 
se_Indonesia dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Salah satu yang menjadi kesepakatan di Bandung adalah Percepatan Penerapan 
Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Dalam forum tersebut Gubernur Provinsi 
Jawa Barat menjadi pimpinan daerah pertama yang menandatangani kesepakatan. 

Penguatan kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada Forum Komisi Informasi 
se-Indonesia. Komunikasi dan kerjasama juga dilakukan dalam bentuk kunjungan 
dan kegiatan bersama. Sepanjang Tahun 2012 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Banten, DPRD Sulawesi Tengah, DPRD 
Provinsi DKI Jakarta, Komisi Informasi Sumatera Utara, Komisi Informasi Kalimantan 
Tengah, Komisi Informasi Kota Cirebon, dan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan-
Jawa Timur.  

Pengalaman Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menangani sengketa menjadi 
bahan masukan kepada pemerintah dan Komisi Informasi   provinsi lain. Sebaliknya, 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendapat masukan dari pengalaman 
mengembangkan kemitraan dan dukungan dengan pemerintah daerah. 

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga menghadiri kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 
Dalam kedua pertemuan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendapat 
pemahaman  terutama terkait penyelesaian sengketa pasca putusan Komisi 
Informasi di lembaga penegak hukum.    

Meskipun jarang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan komisi informasi provinsi 
lain karena keterbatasan anggaran, bukan berarti Komisi Informasi tidak menjalin 
kerjasama dengan komisi Informasi provinsi lain. Dalam Forum Komisi Informasi 
Provinsi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menduduki jabatan sekretaris 
mendampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menjadi ketua.  
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Forum ini merupakan komunikasi untuk saling berbagi dan memperkuat peran 
komisi informasi provinsi. Dalam forum ini komisi informasi provinsi beberapa kali 
mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa 
maupun peningkatan kapasitas lembaga. Dalam kaitannya dengan Komisi Informasi 
Pusat, keterlibatan forum komisi informasi adalah turu membahas materi yang  akan 
dibahas dalam rapat koordinasi komisi informasi se-Indonesia.  

Dari uraian kegiatan dan pencapaian bidang kelembagaan ini, terdapat beberapa 
capaian dan program yang belum terlaksana dalam periode 2011-2015 ini. 
Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
periode selanjutnya untuk mendorong Komisi Informasi  menjadi lembaga yang 
profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Salah satu yang belum selesai dikembangkan dalam periode ini adalah penyusunan 
standar prosedur di bidang kelembagaan dan sekretariat. Sebenarnya alur 
pengelolaan kelembagaan dan sekretariat ini relatif lebih mudah dikembangkan 
karena birokrasi di instansi pemerintah tentunya sudah berpengalaman dalam 
mengembangkan tata kelola  kelembagaan  dengan sangat rapih. Namun karena 
lembaga ini merupakan lembaga baru maka Komisi Informasi periode 2011-2015 
sebagai periode pertama belum sepenuhnya menyelesaikan SOP untuk pengelolaan 
adminsitrasi kantor dan kegiatan, sehingga sekretariat dan staff pendukung dapat 
menjalankan adminsitrasi dan kegiatan kantor sesuai dengan tugas dan fungsi dari 
Komisi Informasi.  

Mekanisme koordinasi dengan Bidang SKDI Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Barat perlu disempurnakan lagi. Terutama koordinasi dalam proses 
perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan, karena perencanaan dan 
penganggaran program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat merupakan bagian 
dari program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. 
Perlu ada mekanisme penyusunan perencanaan program bersama yang disesuaikan  
dengan kebutuhan program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat namun masih 
dalam batasan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai satuan 
kerja perangkat pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

Salah satu yang dapat menghambat sebagai komisioner periode pertama, tentu saja 
saja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015 belum memiliki 
sarana yang memadai. Secara bertahap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Jawa Barat melengkapi sarana dan tenaga kesekretariatan untuk mendukung 
program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Selama dua tahun pertama Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Barat menyewa rumah tinggal sebagai kantor dan 
sekretariat. Baru pada tahun 2013, kami mendapat persetujuan untuk menempati 
aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jalan Turangga No 25 sampai sekarang. 
Namun belum menyelesaikan dokumen pemakaian aset negara. 

Ketetapan kantor dan sekretariat dalam lembaga pemutus sengketa  seperti Komisi 
Informasi menjadi penting. Ketika ada keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan 
yang dapat berlangsung dalam kurun waktu lama jika keberatan diajukan sampai ke 
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Mahkamah Agung, maka perlu ada kepastian alamat lembaga pemutus untuk 
berkomunikasi dengan lembaga peradilan yang menangani keberatan tersebut.  

Selain itu, sebagai lembaga pemutus sengketa, Komisi Informasi masih memerlukan 
sarana pendukung. Secara bertahap memang telah diupayakan pemenuhan sarana 
yang diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas menyelesaikan sengketa 
informasi publik. Namun kelengkapan sarana tersebut belum sepenuhnya dapat 
dipenuhi dalam Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode ini. Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat priode mendatang perlu meningkatkan koordinasi untuk 
mendapatkan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa 
Barat dalam memenuhi sarana sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 

2.  Penyelesaian sengketa informasi  

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik setiap tahunnya 
menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan. Pada tahun 2011, hanya beberapa 
bulan setelah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terbentuk, permohonan 
penyelesaian sengketa informasi publik mencapai 101 pengajuan. Sampai pada 
tahun 2014 yang lalu, dalam satu tahun tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat menerima 1196 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi 
publik. Rekaptulasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 
dari tahun 2011 sampai 2014 adalah sebagai berikut5: 

   

Perlu dicermati bahwa sebagian dari permohonan informasi tersebut berpotensi 
tidak wajib ditanggapi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pasal 
4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik. (PERKI tentang PPSIP). Berdasarkan ayat (2) dan (3) 
dalam Pasal 4 PERKI tentang PPSIP disebutkan bahwa Komisi Informasi tidak wajib 
menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad 
baik, antara lain melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau 

5 Rekaptulasi catatan penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2011-2014.  
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berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi 
dengan tujuan permohonan. Mengacu pada ketentuan tersebut, ditengarai pada 
tahun 2014 terdapat  lebih dari 953 permohonan yang berpotensi dikategorikan 
sebagai permohonan penyelesaian sengketa  yang tidak dilakukan dengan sungguh-
sungguh dan itikad baik. Sampai saat ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
berhati-hati untuk menangani hal ini dengan melakukan konsultasi dan menunggu 
kepastian dari Komisi Informasi Pusat yang dimandatkan oleh peratuan tersebut 
untuk mentapkan ketentuan lebih lanjut melalui keputusan Ketua Komisi Informasi.  

Untuk memahami perkembangan permohonan penyelesaian sengketa informasi 
publik yang meningkat setiap tahun tersebut, tentunya perlu dilihat keterkaitan data 
permohonan sengketa informasi publik tersebut dengan data mengenai pelayanan 
informasi publik pada badan publik di Jawa Barat dan jumlah pemohon yang 
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.  

Jika dikaitkan dengan upaya penerapan UU KIP pada badan publik, Selain 
berkoordinasi menerapkan keterbukaan informasi di Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat, secara bertahap hampir semua pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat 
sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan standar 
pelayanan Informasi Publik6. Berdasarkan monitoring pada tahun 2014 tercatat 
hanya tersisa 2 pemerintah kabupaten di Jawa Barat yang belum membentuk PPID, 
yaitu Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten termuda dan Kabupaten Subang7. 

Namun pembentukan kelembagaan dan mekanisme pelayanan informasi publik 
tersebut tidak sertamerta menjadikan pelayanan informasi publik di pemerintah 
kabupaten/kota berjalan baik dan memudahkan akses terhadap informasi publik. 
Berdasarkan catatan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tahun 
2014, sebagian besar pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi 
publik diajukan dengan alasan badan publik tidak menanggapi permintaan informasi 
dan keberatan yang diajukan Pemohon. Termasuk permohonan sengketa yang 
menjadikan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai Termohon.  

Beberapa kendala yang sering disebutkan adalah koordinasi antar unit kerja pada 
badan publik yang tidak berjalan lancar, belum ada daftar informasi publik yang 
dijadikan acuan untuk menanggapi permintaan informasi publik, pemehaman 
mengenai uji konsekuensi, maupun persepsi sepihak dari badan publik terhadap 
tujuan permintaan informasi publik tersebut.  

6  Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa PPID sudah 
harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2010. 

7 Pada saat dilaksanakan monitoring oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, 
Kabupaten Subang yang tidak dapat diberikan catatan karena tidak mengembalikan formulir 
penilaian diri dan tidak menerima kedatangan tim dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 
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Berdasarkan catatan rekaptulasi Tahun 2014 badan publik yang menjadi Termohon 
dalam sengketa informasi publik sebagian besar adalah pemerintah kabupaten/kota. 
Berturut-turut adalah instansi vertikal dan unit kerja/ SKPD yang ada di 
kabupaten/kota.  

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi memang dapat 
menangani sengketa informasi publik dengan Termohon badan publik Yang 
dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya 
mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang 
hierarkis8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas juga terlihat kecenderungan peningkatan permohonan penyelesaian 
sengketa informasi dengan lembaga penyelenggara pelayanan publik sebagai 
Termohon. Sekolah adalah badan publik yang paling banyak dijadikan Termohon 
dalam sengketa penyelesaian sengketa informasi. Begitu pula unit kerja yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti kantor kecamatan, pemerintah 
desa, maupun unit pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat 
mulai. 

Jenis informasi yang paling banyak diminta dan kemudian diajukan permohonan 
penyelesaian sengketa informasi publik adalah informasi yang terkait dengan 
rencana kerja dan realisasi anggaran dari badan publik. Selanjutnya, informasi 
mengenai profil pimpinan, profil badan publik, dan kebijakan dari badan publik 

8 Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 
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secara berturut-turut termasuk informasi publik yang banyak diminta dan kemudian 
diajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan ada perbedaan persepsi antara 
Pemohon dengan badan publik terhadap informasi publik mengenai keuangan ini. 
Sebagian badan publik masih mengangggap bahwa isu tersebut merupakan 
informasi yang hanya bisa diakses difahami oleh lembaga yang kompeten dan 
berwenang melakukan audit keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku. Akuntabilitas keuangan dan kinerja badan publik dianggap telah dipenuhi 
dengan melakukan audit oleh lembaga yang berwenang tersebut. Di sisi lain, 
masyarakat menganggap informasi mengenai keuangan dan kinerja juga merupakan 
bagian yang harus dibuka kepada publik sehingga memungkinkan publik dapat 
terlibat dalam proses pengawasan kinerja dan keuangan badan publik.  

Di sisi lain, jika dilihat dari karakteristik Pemohon penyelesaian sengketa informasi 
publik sebenarnya sulit untuk dikatakan bahwa peningkatan permohonan 
penyelesaian sengketa informasi publik tersebut berkorelasi dengan peningkatan 
kesadaran masyarakat terhadap hak mengakses dan memanfaatkan informasi 
publik. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang jumlahnya 
banyak tersebut ternyata hanya diajukan oleh sedikit Pemohon. Berdasarkan 
rekaptulasi catatan penyelesaian sengketa, jumlah Pemohon penyelesaian sengketa 
informasi publik dari tahun 2011-2014 tercatat sebagai berikut9: 

9 Rekaptulasi catatan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat 2011-2014 
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Dari catatan tersebut terlihat, bahwa hak atas akses informasi publik baru 
dimanfaatkan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat saja. Meskipun sosialisasi 
mengenai UU KIP sudah banyak dilaksanakan berbagai pihak, perlu dievaluasi 
strategi sosialisasi dan penguatan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan 
hak terhadap informasi publik.  

Sebagian besar Pemohon adalah perorangan yang mencapai 56% dari keseluruhan 
Pemohon. Sedangkan Pemohon berupa kelompok maupun badan hukum masiang-
masing sebesar 19% dan 25% dari keseluruhan Pemohon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menyelesaian sengketa informasi publik, ada beberapa tolok ukur yang 
menjadi acuan kinerja dari Komisi Informasi provinsi Jawa barat, yaitu jumlah 
sengketa yang dapat diselesaikan, waktu penyelesaian sengketa dan penerimaan 
para pihak terhadap putusan yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat.  

Jumlah sengketa yang diselesaikan sampai dengan  tahun 2014 relatif masih rendah. 
Berdasarkan data tahun 2014 kurang lebih hanya 25% yang telah diselesaikan. Hal 
itu antara lain terdapat  lebih dari 953 permohonan yang berpotensi dikategorikan 
sebagai permohonan penyelesaian sengketa  yang tidak dilakukan dengan sungguh-
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sungguh dan itikad baik yang sebagaian besar belum ditanggapi. Sampai saat ini 
belum ada ketetapan dari Ketua Komisi Informasi Pusat sebagai ketentuan lebih 
lanjut untuk menanggapi permohonan seperti ini, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu penyelesaian sengketa yang dijadikan patokan adalah 100 hari kerja 
sebagaimana diatur dalam UU KIP. Sedangkan penerimaan para pihak terhada 
putusan dilihat dari keberatan yang diajukan salah satu pihak terhadap putusan 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.  Berdasarkan rekaptulasi catatan Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Barat, rata-rata penyelesaian sengketa di Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2013 sudah di bawah tengat waktu yang diatur 
dalam UU KIP selama 100 hari kerja10. Berdasarkan rekaptulasi catatan penyelesaian 
sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat rata-rata waktu 
penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2012-2014 sebagai berikut: 

 

10 Lihat  Pasal 38 ayat (2) UU KIP.  
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Rata-rata waktu penyelesaian sengketa pada tahun 2014 rata semakin lama karena 
diperkirakan ada beberapa permohonan  penyelesaian sengketa informasi publik 
yang diajukan dalam jumlah besar, sementara Komisi Informasi Pusat belum 
mengeluarkan keputusan terhadap penyelesaian sengketa dalam jumlah besar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERKI tentang PPSIP.    

Satu hal yang menjadi perhatian dari penyelesaian sengketa adalah keadilan yang 
diterima para pihak yang bersengketa. Adalah hak dari para pihak untuk mengajukan 
keberatan dalam rangka menjamin hak Termohon melindungi informasi maupun 
hak pemohon untuk mengkases informasi publik. Namun seyogyanya keputusan 
Komisi Informasi dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Para pihak 
diharapkan menerima putusan tersebut karena para pihak menganggap Komisi 
Informasi telah menggunakan pertimbangan hukum yang jelas, mempertimbangkan 
kepentingan yang lebih luas, dan pemenuhan tujuan permintaan secara 
proporsional.  

Jika melihat dari keberatan yang diajukan para pihak, maka jumlah keberatan yang 
diajukan terhadap putusan Komisi Informasi jumlahnya setiap tahun menurun. Dari 
lebih dari 500 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat hanya 16 putusan yang 
diajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dari 
pengajuan keberatan tersebut, sebanyak 4 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat dibatalkan oleh PTUN. Selebihnya putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat dikuatkan oleh PTUN Bandung. Selain itu ada 2 putusan Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung setelah dikuatkan oleh 
PTUN Bandung.  

Dilihat dari jumlah keberatan terhadap putusan Komisi Informasi, pada tahun 2012 
terdapat 9 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pada tahun berikutnya jumlah 
tersebut menurun menjadi 6 buah putusan. Terakhir pada tahun 2014 yang lalu 
hanya 1 putusan yang diajukan keberatan kepada PTUN Bandung.  

Pembatalan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat oleh PTUN menjadi 
pelajaran berharga bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan 
kualitas putusan, terutama menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  

Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagian besar penyelesaian sengketa 
tersebut diselesaikan melalui sidang ajudikasi non-litigasi.  Dengan kata lain, bahwa 
mediasi yang disyaratkan sebagai proses penyelesaian sengketa informasi sebelum 
diselesaikan melaui sidang ajudikasi non-litigasi banyak tidak berhasil mencapai 
kesepakatan. 

Alasan mediasi gagal disebabkan karena para pihak tidak mencapai kesepakatan 
atau salah satu pihak tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat diselenggarakan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan.  
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Hal yang disesalkan adalah ketidahadiran dari salah satu pihak dalam mediasi. 
Padahal Undang-undang memandatkan penyelesaian sengketa informasi secara 
sederhana dan cepat. Sebagian badan publik rupanya masih belum memahami cara 
penerapan KIP ini, termasuk menghadapi sengketa informasi publik.  

Dengan beberapa kendala di atas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima 
pengaduan terhadap pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. Pada tahun 
2012 setidaknya ada 2 surat pengaduan yang disampaikan Pemohon karena Komisi 
Informasi dianggap belum memenuhi prosedur dan  jangka waktu penyelesaian yang 
ditentukan dalam Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi. Pada tahun 2014 terdapat 2 pengaduan terhadap 
pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. 1 orang Pemohon menyampaikan 
pengaduan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sedangkan 1 orang 
pemohon melaporkan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada 
Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat. 

Pengaduan yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah 
ditangapi yang pada pokoknya permasalahan terjadi karena Pemohon belum 
memenuhi persyaratan dokumen yang wajib disertakan pada saat mengajukan 
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.  Sedangkan laporan yang 
disampaikan kepada Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat telah diklarifikasi 
dengan menerangkan bahwa sebagian pelaporan telah dilayani berdasarkan bukti-
bukti pelayanan. Sedangkan beberapa pelaporan belum dapat dilayani karena 
menunggu hasil konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat.  

Selain pencapaian tersebut, beberapa kelemahan yang masih perlu mendapat 
perhatian dalam penyelesaian sengketa informasi adalah: 

1. Administrasi penyelesaian sengketa informasi dan kepaniteraan masih perlu 
diperbaiki. Sebagai ujung tombak penyelesaian sengketa informasi, dukungan 
penanganan administrasi dan kepaniteraan merupakan bagian yang penting 
agar penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang ada.      

2. Meskipun sudah mendapatkan pelatihan mediasi dan tatacara sidang ajudikasi 
non-litigasi, untuk meningkatkan kapasitas komisioner dalam menyelesaikan 
sengketa informasi dengan materi yang beragam diperlukan diskusi maupun 
konsultasi ahli. Komisi Informasi perlu mengembangkan program berkala 
untuk melakukan penyegaran materi dan pemahaman mengenai penyelesaian 
sengketa informasi. Termasuk mengembangkan kerjasama dan merekrut 
tenaga ahli sebagai mitra dalam memberi pertimbangan terhadap sengketa 
informasi yang sedang diselesaikan.     
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3.  Edukasi, sosialisasi, dan advokasi  

Berdasarkan misi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, bidang Advokasi, sosialisasi, 
dan Edukasi (ASE) mengembangkan program dengan keluaran pada periode 2011-
2015 adalah sebagai berikut: 

 Terlaksana sosialisasi penerapan dan pemanfaatan UU KIP 

 Terlaksana montioring dan evaluasi penerapan UU KIP di Jawa Barat 

 Terlaksana pendampingan penguatan penerapan UU KIP 

 Terlaksana pelayanan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 

Berkaitan dengan itu maka pada tahun 2011 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
memfokuskan pada pengembangan komitmen penerapan UU KIP di pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Barat. Upaya sosialisasi dilakukan oleh Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat adalah mendorong implementasi UU KIP pada Badan Publik. Hal 
itu dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke pemegang kebijakan Badan 
Publik. Dialog dengan pimpinan pemerintah daerah diharapkan akan menghasilkan 
komitmen politik dari pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang 
dimandatkan oleh undang-undang dan peraturan mengenai keterbukaan informasi 
publik.  

Berdasarkan komitmen tersebut, maka pada tahun 2012 Komisi Informasi Provinsi 
Jawa Barat mulai melaksanakan beberapa program terkait advokasi, sosialisasi, dan 
edukasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan diskusi reguler pun menjadi salah satu upaya Komisi Informasi Provinsi 
Jawa Barat dalam menyosialisasikan UU KIP, baik dalam konteks sosialisasi 
eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat beserta tugas pokok dan fungsi 
maupun sosialisasi lainnya terkait dengan implementasi keterbukaan informasi 
publik dalam konteks hak dan kewajian Badan Publik dan masyarakat. Diskusi 
reguler yang dilakukan dalam bentuk Diskusi Interaktif, Diskusi Publik, FGD, 
workshop, dan Seminar.  
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Guna menguatkan fungsi Bidang ASE, maka dilakukan kerjasama dengan berbagai 
institusi, baik masyarakat umum maupun Badan Publik, baik yang berada di tingkat 
provinsi maupun di Kabupaten/Kota, baik dalam bentuk menjadi nara sumber dalam 
diskusi, seminar, workshop, maupun kerjasama dalam bentuk penyebaran informasi 
melalui media massa dan sejenisnya. 

Pada tahun 2013-2014 Komisi Informasi mulai mengembangkan kegiatan 
pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk secara bertahap untuk 
membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan 
standar prosedur operasional pelayanan informasi publik, dan pengkategorian 
informasi publik.  

Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan 
koordinasi PPID kabupaten/kota setiap tahunnya. Dalam kegiatan tersebut selain 
menjadi media untuk berbagi penerapan UU KIP, juga diberikan penyegaran bagi 
PPID kabupaten/kota mengenai hal-hal yang terkait dengan penerapan keterbukaan  
informasi publik. 

Dalam 2 tahun terakhir ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memang banyak 
menitikberatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap pemerintah 
kabupaten/kota. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai bahwa penerapan 
keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kota mempunyai nilai strategis. 
Dalam era otonomi ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan dan program yang dirasakan 
langsung oleh masyarakat. Transparansi pada badan publik di lingkup 
kabupaten/kota pada akhirnya memberikan kontribusi pada penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang hasilnya 
akan dirasakan pula secara langsung oleh masyarakat.  

Selama pendampingan tersebut melihat adanya peningkatan upaya pemenuhan 
kewajiban tersebut dari tahun ke tahun. Dari 27 kabupaten/ kota yang dipantau 
terdapat peningkatan penerapan UU KIP, khususnya dalam pembentukan 
kelembagaan dan standar pelayanan informasi publik. Berdasarkan catatan 
penerapan UU KIP dapat terlihat perkembangan sebagai berikut: 
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Berdasarkan catatan tersebut, hampir seluruhnya menunjukkan peningkatan upaya 
penerapan keterbukaan informasi publik. Hanya Kabupaten Subang dan Kabupaten 
pangandaran yang pada tahun 2014 tidak dapat diberikan catatan tidak 
mengembalikan formulir penilaian diri dikirim Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat. Dengan pembentukan PPID dan SOP pelayanan informasi publik sebenarnya 
pemerintah daerah sebagai badan publik sudah cukup siap untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat.  

Bidang ASE Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pun melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap implementasi UU KIP pada Badan Publik dengan menggunakan 
pendekatan subyektif  dan metode survei. Pada tahun 2013-2014, Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemeringkatan penerapan UU KIP untuk 
pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Melalui kegiatan ini setiap pemerintah 
kabupaten/kota akan dimonitoring dan diberi penilaian dalam pemenuhan 
kewajiban mereka sebagai badan publik sesuai dengan UU KIP dan peraturan 
pelaksanaannya. Secara bertahap pemerintah kabupaten/kota dinilai dalam 
pemenuhan kewajiban membentuk kelembagaan PPID, pengelolaan pelaksanaan 
pelayanan informasi publik, pemenuhan kewajiban mengumumkan informasi publik  
yang wajib diumumkan, dan menyediakan informasi publik yang wajib disediakan 
setiap saat. 

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut didapat potret kondisi Badan Publik 
sehingga belum dapat optimal mengimplementasikan Keterbukaan Informasi. Badan 
Publik di Jawa Barat mengalami hambatan dalam hal daya dukung kebijakan 
strategis yang diberikan oleh para pejabat strategis di lingkungannya. Hal itu lebih 
riil lagi dengan rendahnya dukungan anggaran untuk kegiatan operasional PPID 
dalam kerangka implementasi keterbukaan informasi. Bahkan beberapa Badan 
Publik sama sekali belum menyediakan anggaran.  

Berbagai hambatan yang menyergah Badan Publik tersebut otomatis melahirkan 
kesulitan pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang menjadi 
pelaksana teknis Keterbukaan Informasi di Badan Publik. Sejumlah kesulitan yang 
teridentifikasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadapi PPID pada 
Badan Publik di Provinsi Jawa Barat di antaranya: dalam pemilahan jenis informasi 
(berkala, setiap saat, dan dikecualikan), dalam melakukan uji konsekuensi untuk 
menentukan informasi itu dikecualikan, menyusun SOP untuk mengimplemtasikan 
pelayanan informasi kepada publik, dan kesulitan dalam menafsirkan isi peraturan 
perundang-undangan yang sebagian dianggap masih belum jelas.  

Salah satu hal yang belum banyak dikembangkan dalam program sosialisasi adalah 
program peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi 
publik. Masyarakat tidak berhenti hanya dapat mengakses informasi publik. Lebih 
jauh lagi masyarakat perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk mempelajari 
dan memanfaatkan informasi publik tersebut. Sehingga lebih jauh lagi masyarakat 
dapat memanfaatkan informasi publik untuk meningkatkan kualitas partisipasi 
mereka dalam kebijakan dan program yang mempengaruhi dirinya.  
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Advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan terkait penerapan UU KIP juga 
dilakukan dengan mendukung inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Barat   menyusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas. Peraturan daerah 
ini merupakan payung hukum yang strategis untuk mendorong percepatan 
penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat. Sampai tahun 2014 beberapa 
kabupaten/kota juga menjabarkan payung hukum tersebut dengan menyusun 
rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Terutama menjabarkan penerapan 
kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang diamanahkan oleh UU KIP dan 
peraturan pelaksanaannya. 

Sosialisasi dan adukasi juga dilakukan dengan kegiatan penerbitan buku yang terkait 
dengan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2013 dan 2014 Komisi Informasi 
telah menerbitkan 4 buah buku yang terkait dengan keterbukaan informasi.  

Tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat meminta beberapa akademisi dan 
praktisi untuk menuliskan pemikiran mereka mengenai keterbukaan informasi di 
berbagai sektor. Buku yang diberi judul Potret Keterbukaan Informasi Publik: 
Pemikiran dan Gagasan dari Jawa Barat bertujuan untuk mendekatkan isu 
keterbukaan informasi pada berbagai sektor yang terkait unutk memberikan 
gambaran kontribusi keterbukaan informasi pada peningkatan pengelolaan 
pemerintah dan sektor kehidupan masayarakat.  

Tahun 2014 Komisi Informasi bekerjasama dengan lembaga dan penggiat 
keterbukaan informasi di Jawa Barat mendukung penerbitan buku saku pengalaman 
mengakses informasi publik yang ditulis berdasarkan pengalaman lembaga maupun 
warga dalam mengakses informasi publik. Diharapkan buku ini akan menjadi 
panduan sederhana bagi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi 
publik.  

Tahun 2014 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerbitkan buku sederhana 
mengenai penyelesaian sengketa informasi publik. Buku ini disusun untuk 
memberikan gambaran dan panduan bagi para pihak untuk memahami tatacara 
penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.  

Tahun 2014 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerbitkan buku mengenai 
penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat berdasarkan hasil monitoring dan 
evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap penerapan keterbukaan 
informasi di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.   

Selain pelaksanaan kegiatan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat belum 
secara optimal mengembangkan website Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
karena keterbatasan tenaga pengelola dan anggaran program. Keterbatasan tenaga 
pengelola dan anggaran menyebabkan pengelolaan data dan website tidak berjalan 
optimal. Seyogyanya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengembangkan 
program dan anggaran yang cukup untuk mngembangkan website yang dapat 
dijadikan model oleh badan publik di Jawa Barat.  
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Kendala lain adalah pelaksanaan pelayanan informasi publik di Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Barat. Keterbatasan tenaga PNS sebagai PPID dan koordinasi dengan 
sekretaris sebagai atasan PPID menyebabkan pelayanan informasi publik di Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Barat belum berjalan optimal. Sampai dengan tahun  2014 
terdapat 13 surat keberatan yang tidak ditanggapi dengan baik, sehingga Komisi 
Informasi pernah diajukan sebagai Termohon kepada  Komisi Informasi Pusat dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Semua proses tersebut diikuti oleh 
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai pembelajaran berharga dalam 
memenuhi UU KIP.  

4. Beberapa Catatan  

Pengelolaan kelembagaan yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan 
profesionalitas lembaga. Koordinasi dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 
sebagai pendukung pelaksanaan kesekretariatan perlu disempurnakan, termasuk 
membahas kemungkinan pengembangan sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa 
Barat menjadi unit kerja yang dapat lebih mandiri dengan memperhatikan koridor 
pembatasan dari UU KIP dan undang-undang terkait pembentukan unit kerja di 
pemerintah daerah. 

Kinerja Komisi Informasi dalam penguatan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi 
Jawa Barat dilakukan melalui penyusunan standar prosedur operasional (SPO) dan 
penguatan forum komunikasi Komisi Informasi Indonesia. Selain itu, komitmen 
penguatan Komisi Informasi secara nasional terus dilakukan dengan harapan 
menjadi forum komunikasi dan advokasi dalam memperkuat kedudukan komisi 
informasi. Sejak tahun 2012 komitmen tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk 
pengembangan jaringan kerjasama Komisi Informasi  se-Indonesia.  

Bagi bidang penyelesaian sengketa informasi publik, maka tolok ukur kinerja Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Barat antara lain dapat dilihat dari prosentase penyelesaian 
sengketa informasi yang seharunya dapat diselesaikan sesuai batas waktu 
penyelesaian yang ditetapkan Undang-undang, yaitu 100 hari.  

Beberap kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi perlu 
mendapatkan perhatian agar proses penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan 
prosedur yang dimandatkan peraturan perundangan.  

Keterbatasan dukungan oleh sekretariat yang belum optimal perlu diperhatikan. 
Baik dari sarana maupun staff sekretariat. Staff sekretariat yang ditempatkan Dinas 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya membantu 
komisioner terutama dalam penyelesaian sengketa informasi. Jumlah dan kapasitas 
sekretariat yang tidak memadai harus diakui menyebabkan dukungan administrasi 
dan kepaniteraan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan 
kebutuhan.  

22 

 



 

Selain meningkatkan pengelolaan koordinasi sekretariat, peningkatan kapasitas 
komisioner dan sekretariat terus menerus harus ditingkatkan dengan melaksankan 
pelatihan maupun program diskusi dengan tenaga ahli.  

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masih perlu menitikberatkan pendampingan 
penerapan keterbukaan informasi publik di lingkup kabupaten/kota. Saya 
berpendapat, bahwa penerapan keterbukaan informasi di lingkup kabupaten/kota 
mempunyai nilai strategis. Dalam era otonomi ini pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, bahkan sampai pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam 
membuat kebijakan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat11. 
Transparansi pada badan publik di lingkup kabupaten/kota maupun pemerintah 
desa pada akhirnya memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya hasil 
peningkatan kualitas tersebut akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.  

Di sisi lain, peningkatan pelayanan informasi publik oleh badan publik tersebut 
hanya akan bermakna jika diimbangi juga oleh peningkatan kemampuan masyarakat 
dalam memanfaatkan informasi publik. Masyarakat tidak berhenti hanya dapat 
mengakses informasi publik. Lebih jauh lagi masyarakat perlu meningkatkan 
kemampuan mereka untuk mempelajari dan memanfaatkan informasi publik 
tersebut. Sehingga lebih jauh lagi masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik 
untuk meningkatkan kualitas partisipasi mereka dalam kebijakan dan program yang 
mempengaruhi dirinya.  

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat perlu semakin banyak melakukan kerjasama 
dengan kelompok strategis untuk melakukan sosialisasi bahkan mengembangkan 
program semacam “masyarakat sadar informasi publik”, terutama bersama 
kelompok yang berkepentingan dengan berbagai jenis pelayanan publik. Misalnya 
bekerjasama mengembangkan keterbukaan publik dengan dewan pendidikan, 
komite sekolah, pemerhati pendidikan untuk mendorong sekolah yang menerapkan 
keterbukaan informasi publik. Apalagi dalam era otonomi yang diamanahkan sampai 
pemerintah desa seperti sekarang ini, Komisi Informasi dapat mengembangkan 
model sistem informasi desa.  

Untuk melaksanakan program tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat perlu 
membenahi pengelolaan kelembagaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Menjadi lembaga yang terbuka dan 
menjadi acuan berbagai pihak terkait keterbukaan informasi.  

11 Dalam Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa tujuan dari 
pengaturan desa antara lain adalah membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan 
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga  
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